SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-17

Drift-och servicenämnden
Protokollet innehåller paragraferna §§1-26
Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare

_________________________________________________________________
Andreas Zakrisson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 2 of 324

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-17

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

Drift-och servicenämnden
2021-02-17

Datum för överklagan

2021-02-23

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 3 of 324

2021-03-18

Sammanträdets inledning
§1

Page 6 of 324

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild
avloppsanordning,
§2
21/DOS/19

Page 8 of 324

Byggsanktionsavgift
§3
21/DOS/18

Page 20 of 324

Förhandsbesked för enbostadshus på del av
fastigheten
§4
21/DOS/18

Page 73 of 324

Avsluta ärende om ovårdad byggnad på
fastigheten
§5
21/DOS/18

Page 90 of 324

Sanktionsavgift
§6
21/DOS/18

Page 92 of 324

Tillsynsplan för Bygglovsenheten 2021
§7
21/DOS/18

Page 109 of 324

Sida 1 av 1

Tjänsteskrivelse

DNR 21/DOS/18

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2021
Ärendebeskrivning

Det är Byggnadsnämnden i varje kommun som ensamt ansvarar för samhällets tillsyn och över
att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut
som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. I Hallsbergs kommun är det Drift- och
servicenämnden som utgör Byggnadsnämnden och som är ansvarig för tillsyn enligt PBL.
Tillsynsplanen syfte är att tydliggöra Drift- och servicenämndens tillsynsansvar, vilka områden
som Drift- och servicenämnden har ansvar över och hur tillsynsarbetet är tänkt att utövas i
praktiken. Det ska också framgå vilka åtgärder som planeras och prioriteras under det
kommande året. Tillsynsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras varje år.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden antar tillsynsplanen enligt plan- och bygglagen 2021.

Beslutsunderlag

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2021

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef
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1 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen
Detta är en kommunal tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.
Det är byggnadsnämnden i varje kommun som ensamt ansvarar för samhällets
tillsyn över att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de
bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är
ingen annan myndighet än byggnadsnämnden som har det ansvaret.
I Hallsbergs kommun är det Drift- och servicenämnden som utgör byggnadsnämnd
och som är ansvarig för tillsyn enligt PBL och det är Drift- och
serviceförvaltningens bygglovenhet som handlägger ärenden om tillsyn enligt PBL
på delegation av Drift- och servicenämnden.

1.1 Tillsynsplanens syfte
Tillsynsplanens syfte är att tydliggöra drift- och servicenämnden tillsynsansvar,
vilka områden som drift- och servicenämnden har ansvar över och hur
tillsynsarbetet är tänkt att utövas i praktiken. Det ska också framgå vilka åtgärder
som planeras och prioriteras under det kommande året. Tillsynsplanen ska vara
ett levande dokument som uppdateras varje år.

2 Drift- och servicenämnden tillsynsansvar
2.1 Allmänt
Drift- och servicenämnden har tillsyn över att plan- och bygglagen och att de
förordningar, föreskrifter, domar och andra beslut som meddelas med stöd av
lagen följs. Så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en
bestämmelse ska Drift- och servicenämnden pröva förutsättningarna för och
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd. Drift- och servicenämnden får ofta
kännedom om överträdelser via medborgare som hör av sig till kommunen med
information eller klagomål. Nämnden har inte någon laglig möjlighet att avstå från
en prövning om ingripande. Det gäller oavsett hur frågan kommit upp. Drift- och
servicenämndens skyldighet att ta upp en tillsynsfråga till prövning omfattar inte
bara åtgärder som kräver bygglov utan alla åtgärder inom plan- och bygglagstiftningens tillämpningsområde. Tillsynen omfattar exempelvis även att bygglovsfria och bygglovsbefriade åtgärder uppfyller lagens krav.
Ett aktivt tillsynsarbete ger en tydlig signal att det finns en betydande risk att
avsteg från beslut och bestämmelser upptäcks.
Då tillsyn är en myndighetsutövning är det viktigt att drift- och servicenämnden
sköter denna uppgift och inte åsidosätter tillsynen. Vid försummelse kan det
ytterst bli fråga om straffansvar för tjänstefel och skadeståndsansvar på grund av
vårdslös myndighetsutövning.
Drift- och servicenämnden är tillsynsmyndighet och ansvarar för frågor om lov,
besked och tillsyn. Drift- och servicenämnden ska verka för en god byggnadskultur
och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Genom tillsyn ska
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Drift- och servicenämnden bidra till att felaktigheter och brister åtgärdas och till
att lagstiftningen följs.
Tillsyn bedrivs så att vår byggda miljö ska vara säker, hälsosam och tillgänglig.
Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt
beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens
intentioner och på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller
mindre bedömningsutrymme som finns i olika regler. Avsteg och undantag ska
endast kunna ske om reglerna tillåter det. En sådan tillämpning är rättssäker,
rättvis och enhetlig och drift- och servicenämnden kan genom ett effektivt
tillsynsarbete bidra till detta. I plan- och bygglagstiftningen är tillsynen utformad
så att Drift- och servicenämnden vid beslutande om ingripande inte ska kunna ha
utrymme för övertalning, förhandling eller situationsanpassning. Drift- och
servicenämnden ska utföra tillsynen på ett granskande och ingripande sätt och
inte blanda in hänsyn som saknar lagstöd i bedömningen.
Länsstyrelsen och Boverket ska ge kommunerna tillsynsvägledning, råd och stöd.
Det finns inte någon bestämmelse som ger rätt för byggnadsnämnden att ta ut
avgift för sitt tillsynsarbete. De byggsanktionsavgifter som nämnden tar ut tillfaller
dock kommunen. Vid eventuellt vitesföreläggande tillfaller det staten.
I 9 § förvaltningslagen framgår vidare att ärenden där någon enskild är part ska
handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att
säkerheten eftersätts.
Målet med Drift- och servicenämnden tillsyn är att:
- se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav och är säker, hälsosam och
tillgänglig.
- se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att
värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer
- säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs
och att samhällets lagar och regler följs

2.2 Drift- och servicenämnden tillsynsområden
Det är lätt att få intrycket att Drift- och servicenämndens tillsyn endast handlar
om att jaga så kallade svartbyggare. Tillsynsansvaret omfattar dock betydligt mer
och är till nytta för många under lång tid. Nämndens tillsynsansvar omfattar
exempelvis även de tekniska egenskapskraven och gäller både i byggskedet och i
bruksskedet.
Nedan följer en beskrivning av respektive område som Drift- och servicenämnden
har tillsynsansvar över.
2.2.1 Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har
tillträde ska alltid avhjälpas om hindret med hänsyn till de praktiska och
ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lokaler dit allmänheten har
tillträde är exempelvis receptioner, bibliotek, restauranger och affärslokaler.
Page 114 of 324

Sida

4(13)

Datum

2021-01-25

20/DOS/18

Bostäder räknas inte in som sådana lokaler som omfattas av kraven. Enkelt
avhjälpta hinder ska även åtgärdas för allmänna platser exempelvis väg, park eller
torg som i en detaljplan är utpekade för gemensamt behov. Ett enkelt avhjälpt
hinder som ska åtgärdas är ofta fysiskt, som nivåskillnader, tunga dörrar, brister i
belysning eller skyltning. Hindren ska avhjälpas oavsett när de uppkommit, och
om det inte åtgärdas har Drift- och servicenämnden rätt att besluta om ett
åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut får förenas med vite. Frågan om ett hinder
är enkelt att avhjälpa kan omprövas om förutsättningarna förändras.
Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och
12 § andra stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9,
HIN 3-offentliga/publika lokaler, som trädde i kraft den 1 juli 2013.
När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än
byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Kravet finns i 8 kap 12 § första stycket PBL.
Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:5 ALM 2.
Syfte
För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att funktionshinderperspektivet genomsyrar de kommunala verksamheterna. Det är även
viktigt att kommunen arbetar för att förbättra tillgängligheten. I och med ansvaret
för den fysiska planeringen har kommunen en avgörande roll i målet om ett
tillgängligt Sverige. Drift- och servicenämnden har ansvaret för att publika lokaler
ska var tillgängliga för alla. Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa.
2.2.2 Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder byggnaden, som är ansvarig
för att funktionen hos ventilationssystem i byggnaden kontrolleras innan systemet
tas i bruk och därefter kontrolleras med jämna intervall. Kontrollen utförs av en
sakkunnig besiktningsman. Vid en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska det
kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak
överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Har en
omfattande ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna
som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa ett tillfredställande
inomhusklimat i byggnader. Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan
vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte
medför ett försämrat inomhusklimat. Om besiktningen inte utförs inom
föreskriven tid har Drift- och servicenämnden möjlighet att förelägga ägaren att
vidta åtgärder och skulle det finnas brister som inte åtgärdas har nämnden
möjlighet att förelägga fastighetsägaren att åtgärda påtalade brister. Ett sådant
beslut får förenas med vite.
Syfte
Att ha god tillsyn av OVK då ventilationen är väsentlig för en god innemiljö.
Bristande ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma samt nedsatt
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prestationsförmåga för de som är i lokalerna. Miljöer där barn och ungdomar
vistas (förskolor och skolor) bör prioriteras.

2.2.3 Hissar och andra motordrivna anordningar
Det är fastighetsägaren eller den som är ansvarig för en hiss eller annan
motordriven anordning som är skyldig att se till att anordningen kontrolleras
innan anordningen tas i bruk och därefter med jämna intervall. Kontrollen ska
utföras av sakkunnig besiktningsman. Motordriven anordning kan vara
rulltrappor, småliftar och motordrivna portar.
Om anordningen inte uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa eller att
kontrollen inte utförs inom föreskriven tid får den inte användas. För hiss ska
fastighetsägaren även se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i
varje hiss. På skylten ska det framgå sista datum för när hissen måste besiktigas
nästa gång. Alla hissar ska besiktigas en gång om året. Drift- och servicenämnden
har via bygglovsenheten tillsyn över att kraven uppfylls. Används en anordning
innan bristerna är åtgärdade och ett godkänt protokoll upprättas har nämnden
möjlighet att besluta om byggsanktionsavgift. Har en anordning fått användningsförbud ska den åtgärdas så att tillgängligheten klaras till och i en byggnad.
Åtgärdas inte anordningen har Drift- och servicenämnden möjlighet att förelägga
anordningens ägare att åtgärda bristerna. Ett sådant beslut får förenas med vite.
Syfte
Att hissar och motordrivna anordningar är säkra att använda.

2.2.4 Olovligt byggande - olovlig åtgärd
Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov. Den
juridiska termen är olovligt byggande. Egentligen står benämningen för alla
åtgärder som är lov- eller anmälanpliktiga och som utförs utan att start- eller
slutbesked har meddelats.
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts
har drift- och servicenämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift. Det spelar
ingen roll om felet begåtts av misstag, eller om byggherren inte känt till reglerna.
Bedöms åtgärden kunna få lov i efterhand kan ett lovföreläggande beslutas där
ägaren ges möjlighet att inom viss tid ansöka om lov för åtgärden. Om lovföreläggandet inte följs kan Drift- och servicenämnden besluta att på ägarens
bekostnad upprätta de ritningar som behövs för att kunna pröva frågan om lov.
Kan lov, start- eller slutbesked inte lämnas för åtgärden i efterhand har drift- och
servicenämnden möjlighet att besluta om rättelseföreläggande där det beslutas
att åtgärden ska rivas, tas bort eller återställas. Beslut om rättelseföreläggande får
förenas med vite.
Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och
efter det är det för sent att besluta om exempelvis rivning av det olovligt byggda.
Tioårsregel gäller dock inte när man ändrat en bostadslägenhet till väsentligt
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annat ändamål, till exempel kontor eller hantverk. Det är kommunen som har
bevisbördan vid ingripanden. Kommunen kan inte ta ut byggsanktionsavgiften om
Drift- och servicenämnden/Bygglovsenheten inte låtit den som byggt olovligt, fått
möjlighet att yttrande sig inom fem år efter överträdelsen.
Syfte
Det är viktigt för det allmännas förtroende att Drift- och servicenämnden lever
upp till sitt ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en
demokratisk rättvisefråga att den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar
och bestämmelser och inte på grannarnas goda vilja. Bygglovsenheten
kontrollerar att åtgärderna uppfyller de krav som lagen ställer.

2.2.5 Bristande underhåll (förfallna byggnader och ovårdade tomter)
Förfallna byggnader
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de
tekniska egenskaperna bevaras. Det innebär att byggnadstekniskt underhåll skall
ske så att byggnaden bibehåller de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga
om tillexempel bärförmåga, säkerhet vid användning och vid brand, skydd med
hänsyn till hälsa och lämplighet för det avsedda ändamålet. Om byggnaden är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får den inte förvanskas. Sköter byggnadens ägare inte detta har Driftoch servicenämnden möjlighet att besluta om åtgärdsföreläggande. Ett sådant
beslut får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs har nämnden möjlighet
att besluta att åtgärden ska utföras på fastighetsägarens bekostnad.
Om byggnaden är förfallen eller skadad i väsentlig omfattning och inte sätts i
stånd inom skälig tid får Drift- och servicenämnden besluta att byggnaden ska
rivas. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs
har nämnden möjlighet att besluta att åtgärden ska utföras på fastighetsägarens
bekostnad. Har byggnationen brister som kan äventyra säkerheten för den som
uppehåller sig i eller i närheten av byggnaden får Drift- och servicenämnden
förbjuda användningen av hela eller delar av byggnaden. Ett sådant beslut får
förenas med vite.
Ovårdade tomter
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas
och skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för
omgivning och trafik inte uppkommer. Tomter skall underhållas och skötas
oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att fastighetsägaren måste
sköta sin tomt så att den hålls vårdad och att det inte samlas avfall, skräp,
byggmaterial med mera som kan utgöra en betydande olägenhet för
omgivningen. Även häckar och annan växtlighet ska skötas så att trafiksäkerheten
inte äventyras. Om fastighetsägaren inte håller tomten i vårdat skick har drift- och
servicenämnden möjlighet att besluta om åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut
får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs har nämnden möjlighet att
besluta att åtgärden ska utföras på fastighetsägarens bekostnad.
Reglerna återfinns i 8 kap 4–5 §§ och 14-16 §§ PBL samt 3 kap PBF.
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Syfte
Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna
platser och andra byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt
så att risk för olycksfall och att betydande olägenheter uppkommer.

2.2.6 Utomhuslekplatser
Alla barn har rätt till en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket Förenta
nationernas konvention om barnens rättigheter understryker. Samhällets olika
organ ska känna ansvar för olycksfallsförebyggande arbete samt möjliggöra aktivt
deltagande i samhället för alla barn. Lekplatser och fasta anordningar på
lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas (8 kap 15§ PBL).
Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägare som till exempel kommunen, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL). Ansvaret
för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår. När en ny lekplats har
uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med erforderlig
kompetens.
Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör utföras av "en kompetent person"
och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för besiktning,
kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas.
Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen enligt standarden bör rutinmässiga
visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som
utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller
vara nödvändiga. Dessa kontroller kan göras av fastighetsägaren själv.
Om fastighetsägaren inte tillser detta har Drift- och servicenämnden möjlighet att
besluta om åtgärdsföreläggande eller rättelseföreläggande. Ett sådant beslut får
förenas med vite.
Syfte
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket lag
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter
understryker. Samhällets olika organ ska känna ansvar för olycksfallsförebyggande
arbete samt möjliggöra aktivt deltagande i samhället för alla barn.

2.2.7 Platsbesök vid byggnation
Platsbesök utförs av byggnadsinspektörerna där de kontrollerar att meddelat
bygglov följs och att byggprocessen sker säkert så att det inte byggs in fukt, med
mera. Ibland kan inspektörerna bli tvungna att stoppa byggen då det är risk eller
fara för liv/hälsa/egendom.
Syfte
Att bidra till att de hus som byggs och brukas blir säkra, funktionella och friska.
Det leder i sin tur till färre olyckor och sjukdomsfall på grund av exempelvis husras
och sjuka hus.
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2.3 Tillsynsarbete i praktiken
Drift- och servicenämndens tillsyn hanteras i enskilda ärenden som vanligtvis
upprättas genom att nämnden mottar information eller klagomål från en
namngiven eller från en anonym medborgare. Det kan även vara så att
förvaltningen eller nämnden själva anser att det framkommit skäl att bedriva
tillsyn i ett enskilt fall. Har man som namngiven medborgare lämnat in en
anmälan har man alltid rätt till att få sitt ärende avgjort med ett beslut och få
information om hur man överklagar beslutet.
Drift- och servicenämnden tillsyn utövas direkt mot den som bedriver en
verksamhet eller vidtar en åtgärd. Det är framförallt byggherrar, fastighetsägare
och ägare av byggnadsverk som tillsyn utövas mot, men även kontrollansvariga,
sakkunniga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, väghållare och
huvudmän för allmänna platser omfattas av byggnadsnämndens tillsyn.
Drift- och servicenämnden samt dess tjänstemän har rätt att få tillträde till
fastigheter och byggnadsverk samt utföra de åtgärder som behövs för arbetet på
platsen. Tillsynsmyndigheter har också rätt att av byggherren få de upplysningar
och handlingar som behövs för sitt tillsynsarbete.
Om det i ett ärende framkommer skäl för Drift- och servicenämnden att ingripa
innebär nämndens tillsyn främst att nämnden vid förelägganden eller förbud
försöker få motparten att själv vidta nödvändiga åtgärder, så som riva, städa
tomten etcetera. I undantagsfall ingriper kommunen själva och genomför
åtgärder på motpartens bekostnad eller vänder sig till kronofogden.
Prioritering
Det är Drift- och serviceförvaltningens bygglovenhet som handlägger ärenden om
tillsyn enligt PBL på delegation av Drift- och servicenämnden. När
Bygglovsenheten får in ett nytt ärende tilldelas ärendet en
byggnadsinspektör/handläggare, som då måste utgå från följande
frågeställningar, se nedan, för att kunna göra en prioritering av ärendet.

Vid tillsynsärenden behöver handläggare ta reda på om det är: Fara för
liv/hälsa/egendom, Bristande underhåll/skötsel som har gått så långt att det är
fråga om förfall, Uppenbara eller stora avvikelser, Omgivningen upplever
betygande olägenheter.
Finns risk för människors liv och hälsa ska ärendet prioriteras och handläggas
omedelbart.
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Vi saknar resurser för att prioritera
detta.

Mål: OVK, att komma ikapp med registreringen inom OVK, där vi ligger efter
Vi ska hinna med de
ärenden som inkommer
under 2021.

Vi saknar resurser för att få ett
komplett OVK-register, eftersom
registreringen har släpat från tidigare
år. Detta kommer inte att prioriterats.
Endast inkomna ärenden kommer att
hanteras.

Mål: Hissar och andra motordrivna anordningar, att få en överblick över de hissar,
portar och andra motordrivna anordningar som finns, och att objekten med allvarlig
brist inte används.
Handlägga hissärenden
löpande och prioritera.

Sätta av viss tid för
detta.

Endast inkomna ärenden kommer att
hanteras.

Mål: Olovligt byggnader-olovliga åtgärder, att bedriva en tillsyn som uppnår kraven i 11
kap 5§ PBL som säger att vi ska pröva ingripande så fort vi får information om att lagen
inte följs.
Handlägga de ärenden Prioritera objekt
som inkommer och de med allvarliga
som kvarstår från 2020. brister.

Endast inkomna ärenden kommer att
hanteras ingen egeninitierad tillsyn är
möjlig.

Förbättra informationen
på hemsidan om de
regler som gäller för
byggande.

Se över information som finns ett par
gånger om året och om ändringar i
lagar/regler sker.

Mål: Bristande underhåll, minska andelen ovårdade hus, tomter, allmänna platser och
andra byggnadsverk än byggnader.
Handlägga de ärenden Ärendena
som inkommer och de prioriteras när de
som kvarstår från 2020. inkommer.

Endast inkomna ärenden kommer att
hanteras ingen egeninitierad tillsyn är
möjlig.

Ge information på
hemsidan om regler för
bland annat
trafiksäkerhet,
växtlighet, gällande
tomter.

Se över den information som finns ett
par gånger om året och om ändringar i
lagar/regler sker.

Mål: Utomhuslekplatser, att objekten med brister åtgärdas så ingen kommer till skada
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Endast inkomna ärenden kommer att
hanteras ingen egeninitierad tillsyn är
möjlig.

4.3 Slutsats
För 2021 saknar Drift- och servicenämnden de resurser som krävs för att utföra all
den tillsyn som de har ansvar över. Utökas inte resurser måste nämnden
prioritera hårt i tillsynen.

4.4 Uppföljning
Tillsynsplanen kommer under 2021 att följas upp av enheten i juni samt
november.
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Behovsutredning för Bygglovsenheten 2021
Ärendebeskrivning

Här sammanfattas ärendet/tjänsteskrivelsen i korthet. Vad gäller ärendet/vad har hänt, har
kommunicering skett, huvudsakliga synpunkter/yttranden, sammanfattande bedömning och
motivering till beslut.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar anta behovsutredning för Bygglovsenheten 2021.

Ärendebeskrivning

Behovsutredningen för Bygglovsenheten sträcker sig ett år framåt i tiden och omfattar hela
nämndens ansvarsområde vad gäller lov, förhandsbesked, tillsyn. Utredningen uppdateras
årligen och har tidigare legat i tillsynsplanen för bygglovsverksamheten. Utredningen ska
klargöra vilka resurser som behövs för att utföra myndighetsuppdraget.

Beslutsunderlag

Behovsutredning för Bygglovsenheten 2021

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef
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Behovsutredning
Behovsutredningen för Bygglovsenheten sträcker sig ett år framåt i tiden och
omfattar hela Drift- och servicenämndens ansvarsområde vad gäller lov, förhandsbesked och tillsyn. Utredningen uppdateras årligen och har tidigare legat i tillsynsplanen för bygglovsverksamheten. Utredningen ska klargöra vilka resurser som
behövs för att utföra myndighetsuppdraget.

1 Tillgänglig tid för verksamhet
1.1 Generell bedömning av tillgängliga personalresurser
Hur stor är tillgången på personal och hur stor del av deras arbetstid kan läggas på
handläggning?
För att beräkna behov och tillgång på personal används en generell mall från
Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Enligt SKR:s bedömning arbetar en heltidsanställd person cirka 1 500 – 1 600
timmar per år och av denna tid används cirka 1 000 timmar till kärnverksamhet.
Kärnverksamhet är tid som läggs ner på handläggning av ärenden, rådgivning och
information till medborgare med mera. Då återstår det cirka 600 timmar till annat
som till exempel kvalitetsarbete, utbildning, samverkan med mera. Vid deltidstjänstgöring minskar främst tiden för kärnverksamheten då övrig tid ofta tas i
anspråk.

1.2 Bygglovenhetens bemanning och tillgängliga
personalresurser
I tabellen nedan visas antal anställda på Bygglovsenheten under 2021. Enheten
består av sju byggnadsinspektörer, en enhetschef och en administratör. Totalt nio
tjänstepersoner. Flera arbetar deltid och av den anledningen har vi överanställt en
byggnadsinspektör för att täcka upp dessa vakanser.
Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun har ett samarbetsavtal med
Kumla kommun, vilket gör att Bygglovsenheten i Kumla ska handlägga Hallsbergs
kommuns ansökningar om lov, förhandsbesked samt utöva tillsyn. Kumla kommun
har därför anställt 2,5 byggnadsinspektörer som betalas av Hallsbergs kommun.
Denna behovsutredning gäller bara Hallsbergs kommun.
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1.4 Samlad bedömning av resursbehov och konsekvenser
Om man utgår från SKR:s grundmodell kan en fulltalig bygglovenhet arbeta 3 200
timmar med kärnverksamhet 2021. Prognosen för 2021 visar att behov av
resurser bedöms vara 5 165 timmar för uppdraget. Det ger en differens mellan
tillgängliga resurser och uppdragets resursbehov på 1 965 timmar vilket motsvarar
cirka två heltidstjänster. Differensen visar att Bygglovsenheten behöver förstärkas
med ytterligare tjänster eller att vissa arbetsuppgifter behöver prioriteras ner.
Sammanfattning
Utredningen visar att enheten inte har tillräckligt med personalresurser räknat i
årsarbetskraft.
När enheten har många inkommande bygglovsärenden får vi prioritera ner andra
ärenden, detta brukar resultera i att:
Tillsynsärenden prioriteras ned.
-

Servicenivån blir sämre.

-

Längre handläggningstider, vilket resulterar i klagomål på enhetens
handläggning.

-

Kvalitetsarbete får stå tillbaka.
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Beslut om Hallsbergs kommuns ombud 2021 och 2022 i Hjälmarens
vattenvårdsförbund
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Hjälmarens vattenvårdsförbund är förbundets verkställande och förvaltande organ och
består av 9 ledamöter och 9 ersättare samt två adjungerade från Länsstyrelsen i Örebro och
Länsstyrelsen i Sörmland. Styrelsens sammansättning bör successivt växla och i möjligaste mån
representera de intressekategorier som ingår i förbundet.
Det är viktigt för medlemmarna att skicka en representant till årsmötet som inte är med i styrelsen,
med tanke på rösträtten.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar välja Niklas Hasselwander till Hallsbergs kommuns ombud 2021
och 2022 i Hjälmarens vattenvårdsförbund.

Ärendet
Hjälmarens vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar och övriga
intressenter som påverkar eller påverkas av yt- eller grundvatten inom Eskilstunaåns
avrinningsområde. Syftet är att verka för god vattenvård inom området, tillvarata medlemmarnas
intressen och inom ramen av förbundets resurser hjälpa medlemmarna i den vattenvårdande
verksamheten.
Hjälmarens vattenvårdsförbund bildades 1967 och är sedan 2011 också ett vattenråd. Förbundet har
en heltidsanställd vattensamordnare. Verksamheten utgörs numera både av en samordnad
recipientkontroll (SRK) och funktionen som vattenråd. Idag har förbundet 26 medlemmar bestående
av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är
frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar.
Årligen genomförs en recipientkontroll i avrinningsområdet. Vattenprovtagningar och analys av
vatten från 33 stationer i vattendrag och 11 stationer i sjöar.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Niklas Hasselwander

Förvaltningschef

Teknisk chef

Bilagor
<Ange eventuella bilagor>
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Revidering av allmänna bestämmelser för allmänna avlopps- och
vattenanläggningar i Hallsbergs kommun, ABVA
Ärendebeskrivning

Allmänna bestämmelser för användande av Hallsberg kommuns allmänna avlopps- och
vattenanläggningar 2020 antogs av kommunfullmäktige i Hallsberg 2010-11-15.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att allmänna bestämmelser uppdateras enligt textförslag från
Svenskt vatten publikation 94 och samtidigt anpassas efter rutiner hos VA-huvudmannen utan
betydande förändringar i innehållet. De allmänna bestämmelserna är föremål för ett kontinuerligt
behov av uppdateringar.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Allmänna bestämmelser för nyttjande av Hallsbergs kommuns allmänna avlopps- och
vattenanläggningar (ABVA) justeras av VA-huvudmannen, Hallsbergs kommun. Allmänna
bestämmelser, gemensamt med vattentjänstlagen (LAV 2006:412) reglerar förhållandet mellan
fastighetsägare och VA-huvudmannen inom verksamhetsområden för vatten och avlopp. Det kan till
exempel vara fastighetsägarens skyldigheter kring exempelvis leverans, va-installationer och
underhåll och vad som inte får hamna i avloppet. Informationsdelen som nu ingår i allmänna
bestämmelser ger råd och upplysningar om vanligt förekommande frågor och kompletterar
reviderade allmänna bestämmelser. Förutom bland annat texten i allmänna bestämmelser från
2010, som har anpassats till bestämmelser och information till fastighetsägare, för att efterlikna
Svenskt vatten textförslag P94 och organisation av arbetet hos VA-huvudmannen, är
huvuduppdateringar följande:

1. Layouten (mallen) av styrdokument till det som är gällande i Hallsbergs kommun.
2. VA-ordlista med begrepp som används i dokumentet.
3. Första bestämmelsen uppdateras med ändring i lagen om allmänna vattentjänster om

4.
5.
6.
7.

möjligheten att kommunen får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner
och att driften skall redovisas skilt från annan verksamhet.
Begrepp som VA-abonnent, VA-installation, förbindelsepunkt och anstånd flyttas till
textdelen för information till fastighetsägare.
Det som gäller nödvatten finns under användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
(1.3).
Vid vattenmätarfel eller dold vattenläcka vid överförbrukning om hur VA-huvudmannen
beräknar reducering finns under informationen till fastighetsägare (2.4.7).
Flyttanmälan från fastighetsägaren skall lämnas till Sydnärkes kommunalförbund.

Version 1.0. 21/8-20
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Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Niklas Hasselwander
Teknisk Chef

Bilagor
ABVA 2021
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1 Allmänna bestämmelser
1.1 Två inledande bestämmelser
1.1.1
Första inledande bestämmelse
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Hallsbergs
kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs. En kommun har möjlighet
att sköta driften av allmän VA-anläggning i en annan kommun (SFS2017:749).
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den
som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, ﬁdeikommissrätt
eller på grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om att bruka
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § Lagen om allmänna vattentjänster och
vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även
förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
1.1.2
Andra inledande bestämmelse
Va-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningar är Hallsbergs kommun

1.2 Inkoppling till den allmänna VA-anläggningen
Fastighetsägaren som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska
göra skriftlig anmälan till VA-huvudmannen som sedan ombesörjer inkopplingen.

1.3 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
VA-huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars fastighetsägare har rätt att
använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande
bestämmelser för användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för
normal hushålls- användning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck
eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten som levereras
genom allmän VA-anläggning får nyttjas för värmeutvinning eller kylning endast
om huvudman efter ansökan medger detta.
Enskilda vattenanläggning får inte kopplas samman med installationer för
dricksvatten från allmän dricksvattenanläggning om återströmningsskydd inte
används, enligt SS-EN 1717. Av denna standard framgår att när det sker en
blandning av vatten från en allmän vattenförsörjnings anläggning ska den allmänna
anläggningen skyddas med ett fritt luftgap.
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VA-huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne
finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för
reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens
egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är
fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens
anvisningar.
Vid planlagt leveransavbrott lämnar VA-huvudmannen på lämpligt sätt
meddelande om detta. Vid extraordinära händelser och höjd beredskap ansvarar
huvudmannen för distribuering av nödvatten.
Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls
vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom.
Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska
användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning
av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned,
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.
Vatten från allmänna anläggningen får inte tappas (t.ex. byggvatten) vid eller efter
förbindelsepunkt utan VA-huvudmannens särskilda medgivande.

1.4

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

1
Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att
använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande
bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses
bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej
oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens.
2
Vatten som utnyttjats för energiändamål får avledas till den allmänna
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger
det.
3
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger,
olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller
sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som
kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i
förbindelsepunkten. Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och
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andra styckena ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn.
4
Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade
dricksvattnet.
5
Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att
använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att
förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll
eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna
anläggningar.
6
Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda
dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten
som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning).
Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna
anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den VA-huvudmannen
bestämmer.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får
fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för
ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om
huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att
förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat
fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer
tidsperiod inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller
anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda
skäl föreligger.
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan VAhuvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter
fastighetsägaren dennes kostnader för erforderlig omläggning.
7
Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna
avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan
sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten
eller halten av ingående ämnen. VA-huvudmannen bestämmer därvid villkoren för
utsläpp av såväl spill- som dagvatten.
Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan
påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska
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bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga
för kontroll av avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att begära att fastighetsägaren för journal över
verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av
vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring
och provtagningar ska göras.

1.5 Installation av lågtryckavloppsystem(LTA) till den
allmänna avloppsanläggningen
Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem inom verksamhetsområdet
införskaffar VA-huvudmannen LTA-enheten (pump, pumptank, styrskåp samt
backventil och larm). VA-huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter i ett
LTA-system och vilket slags av pumpenhet som ska användas. Pumpenhet är VAhuvudmannens egendom som ansvarar för drift, service och underhåll.
Enhetens plats ska bestämmas av VA-huvudmannen, som äger rätt tillkostnadsfri
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned,
kontrollera, justera, underhålla samt till och frånkoppla enheten som förlags på
fastighetens sida på grund av den allmänna VA-anläggningens utformning och inte
på grund av fastighetens speciella utformning.
Fastighetsägaren är skyldig att vårda enheten och skydda den mot frost och fel
samt annan skadlig påverkan. Fastighetsägaren bekostar anläggning av
pumpenhet samt väganslutning som möjliggör åtkomlighet för underhåll och
Fastighetsägaren ansvarar för pumpenhetens elförsörjning samt erforderliga
anordningar för att sammankoppla pumpenheten med fastighetens
VA-installation.
Fastighetsägaren ansvarar för elkablar, larmenhet, frostskydd, ledningsförläggning
samt löpande tillsyn och att hålla pumpenheten åtkomlig för huvudmannens
driftpersonal samt har skyldighet att omgående rapportera driftstörningar.
Om fastighet utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp
behöver en pumpenhet, ansvarar fastighetsägare för införskaffande, installation
och drift i sin helhet för pumpenheten. Sådan pumpenhet är en del av
fastighetens VA-installation.
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2 Information till fastighetsägare om
Hallsbergs kommuns allmänna vattenoch avloppstjänster
2.1

Inledning

Förklaringar och kommentarer till bestämmelser som finns i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) och Allmänna bestämmelser för användning av
Hallsbergs kommuns allmänna avlopps- och vattenanläggningar. Samtliga
fastighetsägare som är anslutna till Hallsbergs kommuns allmänna
VA-anläggningar är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA.
För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna information för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen och fastighetsägare inom verksamhetsområden
för vatten och avlopp är det nödvändigt att ha tillgång till ABVA, sidor mellan
6 och 9 i samma dokument.
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen och fastighetsägare inom
verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
2.1.1
VA-huvudmannen för de allmänna VA-anläggningar
VA- huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Hallsbergs kommun och
förvaltas av en nämnd som kommunens fullmäktige bestämmer.
2.1.2
Verksamhetsområde
VA-huvudmannen sköter sin verksamhet inom bestämda geografiska områden
genom att en eller fler vattentjänster har ordnats genom en allmän
VA-anläggning. Verksamhetsområdes VA-anläggningar finns i alla sju tätorter.
Uppgifter om områden som ligger inom verksamhet för allmän VA-anläggningar
finns på teknisk avdelning.
2.1.3
Fastighetsägare
Med fastighetsägare eller VA-abonnent menas, i vattentjänstlagen och i ovan
allmänna bestämmelser och i den här informationen, ägare av fastighet inom VAanläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen räknas bland annat
arrendator och tomträttshavare som fastighetsägare. Om hyresgäst ska bli ett VAabonnent krävs att avtal om detta träffas.
Rätten till att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten (inte till
fastighetsägaren) och gäller så länge fastigheten består. En fastighetsägare kan
inte säga upp ett ”VA-abonnemang ”och på så vis undgå att betala avgift.
VA-huvudmannen kan träffa avtal med annan än fastighetsägaren, ”VAabonnent”, om rätten att använda VA-anläggningen. Det som enligt
vattentjänstlagen gäller en fastighetsägare gäller då i stället för användare och
innebär att VA-huvudmannen enbart kan kräva betalning av den användare som
man träffat avtal med.
Page 186 of 324

Sida

10(21)

Datum

2020-11-26

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

Ärendenummer

20/DOS/XX

2.1.4
Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?
I Den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk,
reservoarer och pumpstationer, tillhörande ledningsnät samt andra anordningar
som erfordras för att tillgodose anläggningens ändamål. Den allmänna
VA-anläggningen sträcker sig fram till de förbindelsepunkter som VAhuvudmannen bestämt för varje fastighet. I ledningsnätet ingår således servisledningar fram till förbindelsepunkter (allmänna delar av servisledningar).
2.1.5
Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?
Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som för fastigheten dragits
från förbindelsepunkterna. Här ingår också anordningar som t.ex. tappventiler och
tvättställ som ansluts till en sådan ledning. En VA-installation ingår inte i den
allmänna anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller
avtal.
2.1.6
Servisledning
Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet
med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Servisledningen delas av
förbindelsepunkten i en del som tillhör den allmänna anläggningen och en del
som tillhör fastigheten.
2.1.7
Juridisk ansvarsfördelning
Den juridiska ansvarsgränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens
VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den punkt
där fastighetens ledningar är inkopplade eller ska kopplas in till den allmänna
anläggningen.
2.1.8
Kostnadsfördelningen
VA-huvudmannen förvaltningen svarar för alla arbeten och kostnader för den
allmänna anläggningen. Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för
VA-installationen med undantag av VA-anordning som behövs införskaffas av VAhuvudmannen t.ex. anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av
avloppsvatten, medan installation, underhåll och elförsörjning ska bekostas av
berörda fastighetsägare om inte VA-huvudmannen bestämt annat.

2.2

Förbindelsepunkts läge

Förbindelsepunkter utgör gränsen mellan den allmänna anläggningen och
fastighetens VA-installation. För varje typ av ledning upprättas en
förbindelsepunkt i plan- och höjdlägen, vanligtvis nära varandra och vanligen
0,5 m utanför fastighetensgränsen, men huvudmannen kan också meddela annat
läge. För det mesta bestäms läget i samråd mellan VA- huvudmannen och
fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella
önskemål till VA-huvudmannen, får fastighetsägaren acceptera det läge som
huvudmannen fastställt.
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När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte
inkopplats, anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge
samt för avloppservisen/dagvattenservisen även höjdläge.
Ibland avleds dagvatten från fastighet till den allmänna avloppsläggningen utan
att fastigheten har en särskild servisledning. I dessa fall upprättas ingen
förbindelsepunkt för dagvatten. VA-huvudmannen måste vidta särskilda åtgärder
för sådan avledning av dagvatten och underrätta fastighetsägaren om detta.

2.3
2.3.1

Inkoppling till den anmäla VA-anläggningen
Anmälan om anslutning

Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska
anmälan om detta ske till Va-huvudmannen. Anmälan görs på blanketten
Servisanmälan, begäran om anslutning till vatten- och avloppsanläggning, som
ﬁnns att hämta på kommunens hemsida www.hallsberg.se eller som kan beställas
via kundtjänst på telefon, 0582-68 50 00. En skalenlig ritning med önskat läge för
servis-anslutning ska bifogas. Efter godkännande drar VA-huvudmannen fram
ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp och bestämmer i samråd
med fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.
Om fastighetens installation bedöms vara bristfällig har VA-huvudmannen enligt
vattentjänstlagen ingen skyldighet att koppla in fastigheten till den allmänna
anläggningen. VA-huvudmannen har rätt att få tillträde till fastigheten för att
kunna undersöka en VA-installation innan den kopplas in.
VA-huvudmannen har också rätt att få tillträde vid andra tillfällen för att kunna
fullfölja sina skyldigheter.
Det är inte nödvändigt att VA-huvudmannen själv gör inkopplingen. Inkopplingen
kan, efter VA-huvudmannen medgivande, göras av fastighetsägarens entreprenör
under förutsättning att denne har ett system för kvalitetssäkring för denna typ av
arbete. Inkopplingen till den allmänna anläggningen sker när engångsavgiften
(anläggningsavgift) är erlagd.
2.3.2
Besiktning vid inkoppling av serviser
Fastighetsägaren ska meddela huvudmannen när inkoppling av fastighetens
VA-installation till den allmänna VA-anläggningen planeras ske. Servisventiler får
endast manövreras av huvudmannens personal. VA-huvudmannen ska avsyna
inkopplingen innan återfyllning av schakt får göras.
2.3.3
Anmälan om gemensam förbindelsepunkt
Inkoppling av två eller ﬂera fastigheters VA-installationer samt tredimensionella
fastigheter till den allmänna anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt kan
beviljas om VA-huvudmannen bedömer att det ﬁnns särskilda skäl för en sådan
lösning. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är
ofta att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning. Avtal om detta träffas i
sådana fall med VA- huvudmannen.
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2.3.4
Anstånd
VA-huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att
utföra arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för
att denne ska kunna följa sin utbyggnadsplan.
2.3.5
Flytt av befintlig servisledning
Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den beﬁntliga, ska
ansökan lämnas till VA-huvudmannen. När ansökan är godkänd är det
fastighetsägarens ansvar att bekosta den nya servisledningens allmänna del samt
att koppla bort den beﬁntliga allmänna delen av servisledningen. I båda fallen
görs ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick.
2.3.6
Avgiftsskyldighet
Fastighetsägaren är skyldig att betala avgift när VA-huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt och informerat om detta. Betalningsskyldighet uppstår också om
fastigheten blivit inkopplad utan att förbindelsepunkt meddelats. Därutöver krävs
att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA, att fastigheten har behov
av en vattentjänst och att behovet och inte kan ordnas bättre på annat sätt.
2.3.7
VA avgifter
Fastighetsägarens avgiftsskyldighet att betala avgift till VA-huvudmannen regleras
i taxan för allmänna vattentjänster, den s.k. VA-taxan. Där ﬁnns uppgifter om
anläggningsavgifter, dvs. vad nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt
avgifter för vanliga tjänster som t.ex. servisavstängning.
VA-huvudmannen kan också träffa avtal med fastighetsägare och andra
avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i VA-taxan. VA-taxan ﬁnns på
kommunens hemsida, www.hallsberg.se. Du kan också beställa den via kundtjänst
på telefon 0852-68 50 00.

2.4

Användning av allmänna dricksvattenanläggning

2.4.1
21 Dricksvatten kvalité, tryck och mängd
VA-huvudmannen levererar enbart vatten för hushållsändamål till de fastigheter
som är anslutna inom verksamhetsområdet. Vattnet är av dricksvattenkvalitet
enligt livsmedelsverkets föreskrifter SLV FS 2001:30. VA-huvudmannen garanterar
inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per
tidsenhet alltid kan levereras.
2.4.2
Byggvatten
Byggvatten levereras genom en vattenmätare med återströmningsskydd.
Byggvattenmätare (mätarskåp) tillhandahålls och ägs av VA-huvudmannen.
Tillfällig tappning av vatten får endast tas från vattentankstationer. Tillfällig
avtappning från brandposter får endast ske om VA-huvudmannen har skriftligen
tillåtit det.
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2.4.3
Begränsning av vattenleverans
VA-huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveransen för att
förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande. Vid planerat
vattenavbrott får fastighetsägarna information på lämpligt sätt, t.ex. genom
skriftligt meddelande. Vid en omfattande akut avstängning informerar
VA-huvudmannen t.ex. genom lokalradion eller Hallsbergs kommuns hemsida.
När vattentillgången är begränsad med t.ex. bevattningsrestriktioner är
fastighetsägaren skyldig att minska vattenförbrukningen och följa
VA-huvudmannen anvisningar. Vid nödvattenförsörjning ska VA-huvudmannen
leverera dricksvatten i dricksvattentankar till allmänhetens hämtställen, fylla på
och kontrollera dricksvattenkvalitet medan fastighetsägarens ansvar är att ha
rena kärl hemma.
Uttag av vatten från en brandpost får endast ske om Hallsbergs kommun
skriftligen tillåtit det. Uttaget från brandposter får bara göras med speciella
brandpoströr (ståndrör). Dessa hyrs ut av VA-huvudmannen.

2.4.4
Vattenmätare
Vattenförbrukningen hos fastighetsägare ska fastställas genom mätning, om inte
huvudmannen bestämmer annat. VA-huvudmannen införskaffar och installerar
vattenmätaren och är dess ägare. Fastighetsägaren är skyldig att meddela
vattenmätarens mätarställning, upplåta plats för mätaren samt lämna
huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta
upp vattenmätaren.
Vatten till brandpost, sprinkler och dylikt inom fastigheten ska passera
vattenmätare om inte huvudmannen skriftligen medgivit annat. Fastighetsägare
ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och skadegörelse samt mot
återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om så inte sker
och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att
åtgärda eller byta mätaren.
2.4.5
Vattenmätares placering
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned,
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa
åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och
obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan
placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om huvudmannen så
kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att
mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.

Fastighetsägaren bekostar och sätter upp konsol till vattenmätaren som inte får
byggas in eller placeras bakom tung utrusning eller inredning och dessutom även
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lätt åtkomlig för avläsning, byte och reparation. Ett utrymme på 60 cm framför
och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt. Vattenmätaren ska vara placerad i
uppvärmt utrymme och därigenom skyddad mot frost men även skyddas mot
olämplig uppvärmning. I Svenskt Vattens publikation P100, förklaras mer hur
utrymmet runt vattenmätaren ska se ut (bilden ur P100). Kontakta VAhuvudmannen om du har frågor om just din vattenmätare eller din placering av
vattenmätaren.

2.4.6
Inför vattenmätarbyte
I god tid före planerat besök får fastighetsägaren avisering med information
angående byte av vattenmätaren i fastigheten. Inför bytet av vattenmätare
fastighetsägaren är skyldig att kontrollera nuvarande installation och säkerställa
att avstängningsventilerna vid vattenmätaren går att stänga och håller tät.
Förgävesbesök för avtalad aviserad tid debiteras.
2.4.7
Vattenmätarfel och rättslig prövning av frågan
Om det misstänks att vattenmätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren, om han begärt
undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall bekostar huvudmannen
undersökningen.
Vid undersökning av vattenmätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter
enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare. Kan mätfelets storlek
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inte bestämmas eller har vattenmätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Vid dold vattenläcka på fastigheten ska vattenöverförbrukningen och
brukningsavgiften reduceras enligt Svenskt Vattens exempel nedan:
(0 % för Ö ≤ N, 40 % för N < Ö ≤ 4 N, 75 % för Ö > 4 N)
Vid fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
rättslig prövning av frågan hos Mark och miljödomstolen.
2.4.8
När fastighetsägare önskar flytta vattenmätaren
Vid behov av att ta ner vattenmätare under ombyggnationstiden ska
fastighetsägaren kontakta VA-huvudman. Om fastigheten ska rivas ska
vattenmätaren avläsas och tas ned av VA-huvudman.
2.4.9
Andra vatteninstallationer
Om fastigheten får dricksvatten från annan anläggning än den allmänna ska
Boverkets byggregler följas. Att växla från en försörjningsanläggning till en annan,
t.ex. från den allmänna anläggningen till egen brunn, får enbart ske om den
allmänna anläggningen är skyddad med ett fritt luftgap (s.k. bruten förbindelse)
eller efter demontering och förnyad montering av rör och rördelar.
2.4.10
Återströmningsskydd
För att trygga säkerheten och skydda dricksvattnet mot föroreningar ska varje
fastighet förses med återströmningsskydd enligt svensk standard SS-EN 1717 och
Boverkets byggregler. Installationen sköts av fastighetsägaren och ska förhindra
återsugning (hävertåterströmning) och backströmning (övertryckströmning) av
förorenat vatten eller andra vätskor samt se till att varken gaser eller vätskor kan
läcka/tränga in.
2.4.11
Placering och utformning av återströmningsskydd
Återströmningsskydd ska placeras efter vattenmätare för att förhindra att
dricksvattnet kan förorenas genom återströmning om det skulle uppstå ett
undertryck i den allmänna vattenanläggningen. En bakventil i mätarkonsolen
borde finnas som kontrolleras och bytas i samband vid mätarbyte från VAhuvudmannen.
Återströmningsskydd som är monterat efter vattenmätaren i fastigheten är inte
kraftigt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool. VA-huvudmannen
kan begränsa rätten att fylla pooler med dricksvatten. Man får inte lägga en slang
på botten och fylla på poolen med vatten. Ett luftgap ska finnas mellan tappställe
och vattenmassor.
2.4.12
Återströmningsskydd till fem vätskekategorier
Enligt SS-EN 1717 vätskor indelas i fem kategorier.
1. Vatten avsett för konsumtion och som kommer direkt från ett ledningssystem
för dricksvatten

Page 192 of 324

Sida

16(21)

Datum

2020-11-26

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

Ärendenummer

20/DOS/XX

2. Vätskor som inte medför några hälsorisker: te, kaffe
3. Vätskor som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller fler skadliga
ämnen: sprinklersystem, radiatorvatten,
4. Vätskor som medför hälsorisk genom närvaro att ett eller fler giftiga eller
radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen: frostskyddsmedel, ytaktiva
ämne, kylmedier, radioaktiva ämnen.
5. Vätskor som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer:
avloppsvatten, dricksvatten till djur.
2.4.13
Dricksvatten för andra ändamål
Vatten kan användas för andra ändamål än i hushåll, t.ex. i industrier och ibland
också som energikälla. Industrier och andra verksamheter som behöver stor
vattenförbrukning, har särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora ﬂöden ska
ingå särskilt avtal om detta med VA-huvudmannen.
2.4.14
Anslutning till sprinkler
Det förekommer allt oftare att fastighetsägare önskar en sprinklerinstallation till
den allmänna dricksvattenanläggningen. Den allmänna Va-anläggningens främsta
uppgift är att betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med
vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
Detta innebär att en fastighetsägare inte med stöd av lag om vattentjänstlagen
kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation. Om
vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte
bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet har huvudmannen
möjlighet att efter överenskommelse medge anslutning av sprinkler. Sådan
anslutning regleras genom avtal i vilket framgår förutsättningarför anslutningen,
fastighetsägarens skyldighet och dem avgifter denna skall betala. Om
anslutningen innebär merkostnader för VA-huvudmannen, t.ex. genom att
ledningar ska dimensioneras upp, står fastighetsägaren för dessa kostnader.
Direkt anslutning till allmän VA- dricksvattenanläggning tillåts inte. Konventionell
sprinkler ansluten med återströmningsskydd av typen luftgap och egen bassäng
som vattenkälla tillåts.

2.5

Användning av allmänna avloppsanläggningen

2.5.1
Avloppsvatten
VA-huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter
om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. Skyldigheten kan gälla
enbart spillvatten, enbart dagvatten eller både spillvatten och dagvatten. Med
spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess,
arbetsplats, serviceanläggning m.m. Med dagvatten menas tillfälligt och
avrinnande vatten på yta, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten,
dränvatten eller framträngande grundvatten.
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2.5.2
Avloppsvatten beskaffenhet
VA-huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten som avviker från det
spillvatten som kommer från hushållen. För att få släppa ut sådant spillvatten i det
allmänna ledningsnätet krävs vanligen att avtal upprättas. Värmeuttag ur
avloppsvatten får ske så länge temperaturen i det utsläppta avloppsvattnet inte är
lägre än temperaturen i det dricksvatten som levereras av huvudmannen.
Fastighetsägaren är skyldig att anmäla verksamhet som kan inverka på
avloppsvattnets sammansättning. VA-huvudmannen har gränsvärdeslistor som
anger högsta tillåtna halter av oönskade ämnen som kan påverka slam, sjöar eller
vattendrag.
2.5.3
Köksavfallskvarn
VA-huvudmannen godkänner inte köksavfallskvarn, men kan i vissa fall tillåta
genom att VA-huvudmannen ger dispens efter ansökan om det. VA-huvudmannen
är inte skyldig att ta han om matavfall som är hushållsavfall.
2.5.4
Spillvatten och borrkax från bergvärmeborrning
Samråd mellan industrier och VA-huvudmannen som använder eller tänker
använda den allmänna avloppsanläggningen och som avser att ansöka om
prövning av avloppsutsläpp enligt miljölagstiftningen ska vända sig till
VA-huvudmannen.
2.5.5
Fastighet som används till annat än bostad
Fastighetsägare som äger annat än bostadsfastighet har, enligt allmän
bestämmelse i sjunde stycken ovan, skyldighet att lämna uppgift om art och
omfattning av den verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets innehåll.
Kostnaden för provtagningar och analyser som är nödvändiga för att kontrollera
avloppsvattnet ska bekostas av fastighetsägaren eller dennes företag, rörelse eller
verksamhet. Kostnaden för kontrollen kan också ingå i särskild
industriavloppstaxa.
VA-huvudmannen kan föreskriva att fastighetsägaren själv ska föra journal över
verksamheten och kontrollera avloppsvattnets innehåll.

2.5.6
Industrier måste samråda med VA-huvudmannen
Samråd mellan industrier och VA-huvudmannen som använder eller tänker
använda den allmänna avloppsanläggningen och som avser att ansöka om
prövning av avloppsutsläpp enligt miljölagstiftningen ska vända sig till
VA-huvudmannen.
2.5.7

LTA-pump

LTA- uppsamlingstank är dimensionerad efter normal vattenförbrukning och
pumpens arbetesintervaller. Om pumpenheten av någon anledning inte skulle
fungera, träder det automatiska larmsystemet i funktion och larm indikeras. LTA-
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pump är avsedd att pumpa vid inställda intervall normalt mängd avloppsvattnets
flöde och om det flera duschar eller badar samtidigt kan pumptank överfyllas.
Om pumpen av någon anledning inte skulle fungera träder det automatiska
larmsystemet i funktion och larm indikeras. Innan VA-huvudmannen kontaktas,
fastighetsägaren ska kontrollera att ström finns fram till pumpen, eftersom hög
vattennivå kan uppstå vid strömavbrott och pumpen startar automatiskt vid
behöv efter strömavbrottets slut.
Om stopp uppstår på grund av felaktig användning av pumpenheten t.ex. att spola
bindor eller större mängd fett i avloppet bekostar fastighetsägaren rengöring,
spolning och eventuella reparationskostnader.

2.6

Användning av den allmänna dagvattenanläggningen

2.6.1
Dag- och dränvatten
VA-huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet
om sådant vatten kan avledas bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning till
LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) vara en fördel. LOD
kan t.ex. innebära att dag- och/eller dränvatten avleds till ett s.k.
perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av
omgivande gräsytor.
Med dag- och dränvatten menas allt det avloppsvatten (grundvatten,
snösmältvatten, regnvatten inom fastigheten) som inte avleds till
spillvattenförande ledning. Ta kontakt med VA-huvudmannen och diskutera
behovet.
Om särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats får inte dag- och
dränvatten i fortsättningen avledas från fastigheten till spillvattenförande ledning.
Samma sak gäller om VA-huvudmannen vidtar åtgärder för avledning utan
förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta. VA-huvudmannen
beslutar vid vilken tidpunkt som tillförseln ska upphöra. Undantag från förbudet
eller anstånd kan medges om det ﬁnns särskilda skäl. Om fastighetsägaren ändrar
installationen så att dag- och dränvattnet avleds till allmän dagvattenledning eller
till LOD-anläggning kan VA-huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till ändringen.
En förutsättning är att kostnaderna för ändringen avsevärt överstiger
genomsnittskostnaden inom området.
2.6.2
Inkoppling av dränvatten till den allmänna
dagvattenanläggningen
Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. I dessa
bestämmelser står bland annat att dränvatten från byggnad inte får avledas till
avloppsledning, i vilken uppdämning kan förekomma. Uppdämning innebär att en
ledning går full och att den fria vattenytan kan stiga i anslutande ledningar. Ställs
från VA- huvudmannen kravet att dränvatten ska avledas till dagvattenledning,
innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i första hand källare,
inte kan avledas med självfall. Dagvattenledningar är nämligen normalt
dimensionerade så att uppdämning i ledningarna förekommer vid häftigare regn.
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Den praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader inte kan förses med
källare eller att dränvattnet måste pumpas eller avledas till LOD-anläggning
(Lokalt omhändertagande av Dagvatten).
Ibland kan dagvatten ledas bort från en fastighet till den allmänna anläggningen
utan att förbindelsepunkt upprättas. Om VA-huvudmannen bedömer att
fastigheten behöver anordningar för att leda bort dagvatten, betalar
fastighetsägaren avgift först när dessa anordningar är på plats och
fastighetsägaren informerats.

2.7 Övrigt
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän Va-anläggning användas så att inga
olägenheter uppstår vare sig för VA-huvudmannen eller någon annan. Det ska
vara möjligt för VA-huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt samt att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag, annan
författning eller avtal. Fastighetsägaren ansvarar för att VA-installationen, även
sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att den fyller kraven enligt
Boverkets byggregler.
Fastighetsägaren ansvarar för att VA-installationen ordnas och utförs så att den
uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler.
Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o.d. ska
kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta att de alltid fyller sin funktion.
Länsstyrelsen har en lista med entreprenörer som är godkända för tömning av
bensin-, olje- och fettavskiljare.
VA-huvudmannen har rätt att undersöka VA-installationen och dess användning.
Om allvarliga brister påträffas ska fastighetsägaren rätta till felen. Om felen inte
rättas till har VA-huvudmannen ingen skyldighet att låta fastigheten vara kopplad
till den allmänna anläggningen.
Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som
vanligen råder i den allmänna Va-anläggningen, ska ett avtal träffas mellan
VA-huvudmannen och fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda
Va-anläggningen.
2.7.1
Anmälan om ägarbyte
Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta Sydnärkes kommunalförbund när
fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress, avläst
vattenmätarställning och tillträdesdag, samt andra förändringar som kan ha
betydelse för avgiftsberäkningen. Sydnärkes kommunalförbund kontaktas för
blankett ”Flyttanmälan” som undertecknas av både den nya och gamla
fastighetsägaren.
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2.7.2
Anmälan om ändringar
Fastighetsägare skall på begäran lämna erforderliga uppgifter för
avgiftsberäkning. Dessutom skall fastighetsägare utan anmodan anmäla sådan
ändring av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt VA-taxan kan
inverka på avgiftsberäkningen.
2.7.3
Vattenavstängning
Om fastighetsägaren inte betalar sin VA-avgift eller väsentligt försummar sina
skyldigheter enligt vattentjänstlagen, har VA-huvudmannen rätt att stänga av
vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om fastighetsägaren inte
fullgör sina skyldigheter trots skriftlig uppmaning och om avstängningen inte
medför olägenhet för människors hälsa.
Fastighetsägaren är skyldig att betala VA-huvudmannen både för avstängning och
återinkoppling.
2.7.4
Risk för källaröversvämning
I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet,
ﬁnns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den
allmänna ledningen överbelastas och få till följd att vatten baklänges tränger in i
avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsakar skador. En annan
vanlig skadeorsak är stopp i servisledningen.
Här är några bra tips och råd för att förebygga skador:
• Placera inte föremål som är värdefulla och känsliga för fukt i källaren
• Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska
bakvattenventiler fungerar
• Förse de golvbrunnar som inte är avstängbara med tätande anordningar eller
ersätt dem med avstängbara brunnar
• Kontakta rörinstallatör om du misstänker att avloppets avstängningsanordningar
inte fungerar
• Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden
• Valla in nerfarter till garage och andra utrymmen
• Kontrollera att intern avloppspump fungerar
• Anslut fastigheten till alarmeringscentral med larmtjänst.
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Utkörning av vatten till enskilda brunnar inom Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska avdelningen tillhandahåller tjänsten att köra ut vatten till enskilda brunnar inom Hallsbergs
kommun. Kommuninnevånare som har en enskild dricksvattenanläggning utanför VAverksamhetsområde har ett eget ansvar att tillse sin vattenförsörjning. Hallsbergs kommun ska inte
subventionera denna typ av tjänst då det inte tillhör kärnverksamheten och konkurrerar med den
privata marknaden som kan tillhandahålla samma typ av tjänst.

Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår Drift- och servicenämnden att fatta beslut om att upphöra med
tjänsten att leverera vatten till enskilda brunnar.

Ärendet
Tekniska avdelningen levererar ibland vatten till enskilda brunnar inom Hallsbergs kommun. Oftast
sker detta på sommaren då enskilda brunnar kan sina på grund av låga grundvattennivåer eller
otillräcklig tillrinning. Detta sker nästan alltid utanför VA-verksamhetsområde där kommunalt vatten
och avlopp saknas. I nu gällande VA-taxa finns inte denna tjänst upptagen.
Vid en leverans av vatten till enskild brunn sker det med kommunens egna fordon och personal vilket
innebär att annat arbete som normalt pågår får tillfälligt avbrytas. Det kan vara extra problematiskt
att avvara fordon och personal under sommaren då reducerad personaltillgång ofta råder. En normal
sommar handlar det om i runda tal tio till femton leveranser. Det är heller inte ovanligt att det är
återkommande adresser som behöver nyttja denna tjänst.
Första gången en leverans av vatten sker till en adress under innevarande kalenderår, tas en fast
avgift ut om 890 kronor inklusive moms. Sker fler leveranser till samma adress under samma
kalenderår, tas från och med leverans två den faktiska kostnaden ut. Vid första tillfället ges således
en subvention som då genererar ett underskott. I och med att Hallsbergs kommun tillhandahåller
denna tjänst, sker även en konkurrens mot privata företag som kan tillhandahålla samma service.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon

Niklas Hasselwander

Förvaltningschef

Teknisk chef

Bilagor
Utkörning av vatten till enskilda brunnar 2013-07
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Slopande av avgifter för upplåtelse av allmän plats och
tidigareläggning för uteserveringar 2021
Ärendebeskrivning

Förslag på slopande av avgifter för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar och
tidigareläggning av startdatum till 1 mars.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna att avgiften för upplåtelse av allmän plats för
uteserveringar slopas under 2021 och att tidpunkten för när uteserveringar tillåts, tidigareläggs till 1
mars under innevarande år.

Ärendet

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter har kommunen rätt att ta ut en avgift för användning
av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Uteserveringar tillåts från
1 maj till och med 30 september. Dispens från tidsbegränsningen kan ges av Drift-och servicenämnden.
På grund av pågående pandemi har förutsättningar för restaurangverksamheten försämrats. Genom
att slopa avgiften för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar under 2021, och att tidpunkten för
uteserveringar tidigareläggs till 1 mars, kan förutsättningarna för den lokala restaurangnäringen
förbättras.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift och serviceförvaltning
Clas-Göran Claesson
Förvaltningschef

Page 205 of 324

Beslut om gallring av fysiska handlingar som
förvaras i digitalt arkiv
§ 16
21/DOS/57

Page 208 of 324

Tjänsteskrivelse
2021-01-22

Sida 1 av 3

Dnr:21/DOS/57

Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv
Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men kommunens
förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras. Sedan digital
ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts digitalt i
ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i pappersakter. Eftersom de
handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar betyder det i praktiken att allt fler digitala
handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det fysiska diariet.
Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv. Förvaltningen
ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt längre utan föreslår att
handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska anses vara närarkiv.
Beslutet behöver tas i samtliga nämnder för att hela kommunen ska kunna gå över till att förvara
handlingar digitalt. Flera av nämnderna har vissa verksamhetssystem där de redan idag förvarar
handlingar endast som digitala dokument så det här beslutet blir ett led i att fortsätta den påbörjade
digitaliseringen i kommunen.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
1. Inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid inaktualitet,
2. Handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för att även
förvaras som fysiska handlingar,
3. Handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda eller enligt lag
även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt,
4. Beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01,
5. Dokumenthanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt hänvisa till det
tagna beslutet,
6. Inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat (Riksarkivet
RA-FS 2009:2).

Ärendet
I kommunens ärendehanteringssystem Platina sker kommunens diarieföring och postlistning av
handlingar som inkommer eller upprättas. Det förekommer andra verksamhetssystem på
kommunens förvaltningar där olika handlingar förvaras. Handlingar som inkommer till eller upprättas
hos kommunen är originalhandlingar i det format de upprättats. Det vill säga det krävs ett
gallringsbeslut för att göra sig av med handlingen. Om det inkommer eller upprättas en fysisk
handling krävs därför detta gallringsbeslut för att denna handling ska kunna kastas trots att
handlingen blivit inskannad och förvaras som en digital kopia.
De handlingar som postlistas, dvs. inte tillhör något ärende eller är av stor vikt för kommunen,
förvaras redan nu endast i digital form i Platina. I och med att kommunen upphandlat ett e-arkiv och
handlingar kommer att arkiveras i digital form finns det inte längre någon anledning att fortsätta
spara handlingar i både digital och fysisk form.
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Det finns två delar i det här ärendet. Först och främst handlar det om att handlingar som inkommer
och upprättas digitalt inte längre ska behöva skrivas ut för att bevaras i fysisk form också. Detta
kommer att spara tid, plats och resurser. Den andra delen är att handlingar som inkommer eller
upprättas fysiskt ska kunna gallras när de har skannats in och registrerats i ett av riksarkivet godkänt
filformat i något av kommunens verksamhetssystem. För att handlingar som skannas in ska kunna
gallras krävs att den inskannade kopian överensstämmer med originalhandlingen. Det behöver därför
säkerställas att så är fallet innan en pappershandling kan gallras. Tjänstepersonen som skannar in och
registrerar handlingen i ärendehanteringssystemet eller något av kommunens verksamhetssystem är
därför ansvarig för att kolla detta innan originalhandlingen slängs eller på annat sätt förstörs.
Handlingen får inte gallras innan det verksamhetssystem där den registrerats har sparat en backup
på servern.
Att gallra en allmän handling innebär att den allmänna handlingen förstörs. Enligt arkivlagen får
allmänna handlingar förstöras under förutsättning att man beaktar att rätten att ta del av allmänna
handlingar, forskningens behov, behovet av information för förvaltning och vid rättsskipning samt
arkivets del i vårt kulturarv. Gällande elektroniska handlingar anses det ske en gallring om
konvertering eller överföring av data leder till att sökmöjligheter eller data förloras. Detta gäller även
om man förlorar möjligheten att fastställa handlingars autenticitet eller att göra viss
sammanställning av data.
Det kommer att krävas några undantag från gallringen av pappershandlingar. Gällande vissa
handlingar finns det juridiska krav på att de ska finnas i undertecknat original och de handlingarna
kommer, tills annan lösning på detta finns, att behöva sparas fysiskt. Det rör sig främst om protokoll,
avtal och köpehandlingar men det kan även vara andra handlingar. Dessa handlingar kommer inte
kunna gallras då pappershandlingen inte blir inaktuell utan fortsatt behövs. Det kan även förekomma
andra handlingar som behöver sparas som fysisk handling för bevisbörda eller för att handlingstypen
inte lämpar sig att förvaras enbart digitalt. Det är viktigt att alla förvaltningar och avdelningar ser
över sina handlingar och tar reda på vilka handlingar som kommer behöva sparas fysisk för
bevisbörda eller på grund av lagbestämmelser.
För att beslutet ska gälla hela kommunen behöver beslutet tas i samtliga nämnder. Alla nämnder
behöver även ändra sina informations- eller dokumenthanteringsplaner för att de ska
överensstämma med detta beslut. Anledningen till att beslutet föreslås gälla för ärenden som
registrerats/påbörjats sedan årsskiftet är för att få en lämplig och tydlig brytpunkt för förvaring och
bevaring av fysiska handlingar. Handlingar som tas fram till ärenden som är startade tidigare än
2021-01-01 kommer att behöva skrivas ut och förvaras både fysiskt och digitalt för att de
pappersakterna ska vara kompletta.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.
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1 Händelser av väsentlig betydelse
Gemensamt
Året 2020 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 % och även 80 % har analyserats och organisationen har
förberett sig på ett läge där enbart de viktigaste arbetsuppgifterna kan prioriteras.
Under året har förvaltningens verksamhet påverkats främst inom måltids- och
städverksamheten då Alléskolans elever i olika omgångar har undervisats
hemifrån. Men även fastighetsavdelningen och städavdelningen har fått införa nya
rutiner i och med att personalen rör sig mellan olika verksamheter och byggnader.
Inflyttningen i Kvarteret Skördetröskan och Kommunaltekniska huset har
påbörjats efter en omfattande ombyggnad av den tidigare cylinderverkstaden. Det
är verksamheterna i det befintliga Gatukontoret, Sydnärkes kommunalförbund och
Hallbo som flyttat till fastigheten, som i framtiden också planeras att inrymma en
återvinningsstation för allmänheten. Ombyggnationerna håller nu på att avslutas
och arbeten pågår när det gäller den yttre miljön. Kontorsdelen är klar men
kompletteringar och vissa justeringar återstår när det gäller verkstad, förråd och
uppställningsplatser. Skalskydd och låssystem är på plats, staket har flyttats och en
ny grind håller på att monteras på plats. Hallbo har fått en egen avgränsad del i den
yttre miljön som inte är tillgänglig för övriga verksamheter. Slutresultatet kommer
att bli fina och ändamålsenliga lokaler för den kommunaltekniska verksamheten.
I samband med att skyddsronder genomförts under hösten har miljöföreningar
från den tidigare cylindertillverkningen upptäckts i snickeri, verkstad och delar av
vagnhallen. Det handlar dels om skärolja som använts i tillverkning och dels om
epoxiföroreningar som är bundna i betonggolvets ytlager. Omfattande analyser har
genomförts och ett handlingsprogram har tagits fram. Det har gjort att den
pågående inflyttningen bromsats upp en del, i avvaktan på de saneringsåtgärder
som nu inletts.
Under sommaren byggdes en tre kilometer lång ny del till huvudvattenledningen
från Kumla till Hallsberg. Ledningen har tagits i drift och den gamla ledningen i det
tidigare läget på Ralagärdet kan nu ställas av, och är nu inte längre något hinder för
verksamheter och nya byggnationer väster om järnvägen.
I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har en ansökan, om så kallat
Lona-bidrag för anläggande av våtmarker, till Länsstyrelsen tidigare beviljats.
Tanken är att en våtmark dels kan utgöra en buffert vid kraftiga regn, och även
utgöra ett tillskott när det gäller både natur- och stadsmiljö med vattenspeglar i
anslutning till tätorten. Förutsättningar för olika dammar har utretts, och ett läge i
östra Hallsberg, norr om Samsalaområdet, projekteras nu för att en byggnation ska
kunna genomföras under 2021.
Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsyn har handlats upp. Ett
överklagande har dock försenat införandet, då beslut i Förvaltningsrätten måste
inväntas. Det nya systemet kommer att användas gemensamt med Kumla kommun.
Det kommer att vara mer anpassat för arbete i fält så att det administrativa arbetet
kan effektiviseras. Även bostadsanpassnings-och alkohol- och
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tobakstillsynsverksamheten kommer att nyttja det nya systemet.
Drift- och serviceförvaltningen har genomfört ortsbesök i Vretstorp, Östansjö,
Svennevad och Hjortkvarn för femte året i rad. I år har också Skogaholm och
Björnhammaren besökts. Två besök har dock fått ställas in, de i Sköllersta och
Pålsboda, på grund av pågående pandemi. Vid ortsbesöken träffar politiker och
tjänstemän lokala företrädare. Gruppen gör gemensamma rundvandringar i orten.
Där framförs synpunkter kring olika behov av åtgärder som hör till Drift- och
servicenämndens ansvarsområde. Under senare år har flera åtgärder genomförts
och alltfler positiva återkopplingar ges från de lokala representanter som deltar i
besöken.
Kommunens alkoholhandläggare har organisatoriskt förts över till Drift- och
serviceförvaltningens förvaltningsstab från och med 2020. Detta för att bland
annat samordna myndighetsutövningen med bygglov-, miljö- och livsmedelstillsyn.
Avdelningscheferna inom fastighet och måltid har varit tjänstlediga, och
tillförordnade chefer har täckt upp så att verksamheterna kunnat fortlöpa enligt
budget och verksamhetsplaner. Rekrytering av bland annat en trafikhandläggare
har genomförts och en ny städchef har internrekryterats.
Förvaltningens rutiner för upphandling och tillämpning av ramavtal har på
förekommen anledning setts över och stramats upp, så att efterlevnaden av
intentionerna och de regler som finns i LOU, Lagen om offentlig upphandling,
säkerställs. I det sammanhanget har även Drift- och serviceförvaltningens
delegationsordning och internkontrollplan justerats.
Fastighetsavdelningen
Verksamheten har under året varit påverkad av pandemin. Arbetssätt,
prioriteringar och rutiner har därför fått omarbetas en del.
Pandemin har medfört att avdelningen sett över rutiner och riktlinjer samt
upprättat en pandemiplan. Pandemin har dock inte medfört någon högre
sjukfrånvaro för avdelningen. Avdelningen har haft regelbunden dialog med övriga
förvaltningar angående arbetsbesök i respektive hyresgästs verksamhet.
Under året har fastighetschefen och avdelningens fastighetsadministratör varit
föräldralediga. Befintlig personal och två internt rekryterade har täckt upp.
Avdelningen har varit delvis underbemannad vilket har medfört en högre
arbetsbelastning för avdelningens personal. Till viss del har det också inneburit att
vissa arbeten skjutits på, då det inte varit möjligt att prioritera dem.
Fastighetsavdelningen har avslutat en del större projekt från 2019, såsom
renoveringen av kommunhuset, ny expedition på socialförvaltningen samt målning
av sista delen av Bergööhuset.
Avdelningen har även arbetat med planering och upphandling av projekt och
entreprenader. Det har gjorts avrop via förnyad konkurrensutsättning av
projektering och projektledning. Projekt som handlats upp är takbyte på
Fredriksbergs skola, byte av fönster och panel på Folkasboskolan, ombyggnation
av Sydnärkehallens omklädningsrum och duschar, tillgänglighetsanpassning av
Alléhallen , ventilationsbyte Folkasboskolan hus A och byte av styr- och
reglerutrustning på Allébadet samt byggnation av ny kulvert med egen anslutning
till Transtensskolan där även en ny värmeväxlare installerats i undercentralen.
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Etapp 2 i renoveringen av förskolan Norrgården har färdigställts med egen
personal under sommaren, ett arbete som uppskattats mycket av verksamheten.
15 maj påbörjades inflyttningen i kvarteret Lien, totalt 48 nya lägenheter. I
dagsläget pågår byggnation av det sista huset med ytterligare 24 lägenheter. Det
beräknas vara klart för inflyttning hösten 2021.
Avdelningen har genomfört radonmätningar i många fastigheter och en del
åtgärder är påbörjade, där det uppmätts höga radonvärden, dock kvarstår en del
arbete. Akustikmätningar har genomförts på förskolorna.
Måltidsavdelningen
Måltidsavdelningen har under 2020 präglats av att det pågår en pandemi (Covid19). Uppdatering och justering av rutiner och riktlinjer är genomförda.
Pandemiplanen för måltidsavdelningen för 80 % frånvaro är uppdaterad. Dagliga
telefonmöten har hållits med avdelningens ledningsgrupp för diskussioner,
redovisning av frånvaro och beslut. Här har även förändringar i verksamheter,
rutiner, riktlinjer och omfördelningar av personal med mera lyfts.
De ekonomiska effekterna av Covid-19 är att intäkterna blev betydlig lägre än
budgeterat för 2020. Intäkter ifrån externa lunchgäster och Sydnärkes
utbildningsförbund, SUF, uteblev till en viss del och påverkade
måltidsavdelningens resultat. Kostnaden för vikarier vid frånvaro har legat relativt
lågt då Alléskolan varit stängd och omfördelning av personal har kunnat
genomföras. Det har blivit en del extra kostnader i form extra mattransporter och
övriga utgifter så som engångsmaterial och matlådor.
Det är främst Alléköket och den mat som produceras där till gymnasiet som
påverkats av pandemin. Under andra halvan av vårterminen samt höstterminen
har man valt att i princip stänga skolan och tillämpa hemundervisning. Eleverna
har ändå haft möjlighet att äta lunch genom att hämta matlåda, så måltid har haft
uppdraget att producera mat, men under andra förutsättningar och förhållanden.
Det ska sägas att en viss del av eleverna också ätit i matsalen, till exempel de elever
som har praktiska utbildningar och eleverna inom särskolan. Matsvinnsmätning
har enbart kunnat genomföras vid ett tillfälle under året på grund av pandemin.
Ett förvaltningsmöte har hållits med Bildningsförvaltningen, BIF, den 17 mars, där
kostnadsökningar inför 2021 aviserades och där mål, syfte och resultat belystes.
Möte med SUF har också hållits och ett nytt avtal har arbetats fram.
Förvaltningsmötet med SAF har blivit inställt, på grund av arbete med Covid-19.
SAF har ändå fått ta del av de aviserade ökade kostnaderna för 2021. Även
kommundirektören har delgivits underlag om de aviserade kostnadsökningarna
för 2021, för respektive köpande förvaltning.
En sak som diskuterats är kostnaden för anpassad kost till BIF. Eftersom det kostar
extra att producera så kallad anpassad kost, då det går åt mer arbetskraft och det
blir ett extra arbete så har måltid debiterat denna kostnad. Dock anser BIF att
denna kostnad redan bör vara täckt och ingå i den bemanning som redan finns.
Den här extra kostnaden är dock inte medräknad i räknesnurran utan går på sidan
om på ett eget avtal. Där är man inte är överens, och det medför att måltid saknar
intäkter för de extra kostnader, som produktion av anpassad kost innebär. En
diskussion tillsammans med skolsköterskorna är inledd för att se över rutinen
kring anpassad kost.
Page 218 of 324

Datum

Drift- och serviceförvaltningen År 2020

Sida

6(38)

Lönesamtal har hållits med alla medarbetare inom måltidsavdelningen och
individuella utvecklingsplaner har tagits fram.
Mattransportupphandling har slutförts och avdelningen fick behålla tidigare
leverantör.
Skyddsronder är genomförda i samtliga kök inom avdelningen. En åtgärdsplan är
framtagen, och arbetet med att åtgärda uppkomna brister pågår.
Utbyte har skett av gammal köksutrustning/maskiner enligt vad som var planerat.
Avdelningens ledningsgrupp och personal har genomgått en utbildning i
livsmedelshygien. Utöver den har personalen deltagit på förvaltningsdagens
föreläsning om service och bemötande. Lean som arbetsverktyg har införts i
samtliga kök.
Det nya tillagningsköket i Knuten har färdigställts, vilket medför att Alléköket
kommer bli mindre belastat, Köket vid Äppellunden blir ett mottagningskök. Det
blir en större personalstyrka till enheten Kullängen (där Knutens personal ingår).
Generellt gör måltid därmed en effektivisering.
Städavdelningen
Under året som gått har det varit mycket fokus på Covid-19. Det har gjort att
avdelningen fått återgå till att städa med ett milt alkaliskt rengöringsmedel i
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dialog med skolor och
förskolor har det lämnats ut material, så att elever/personal kunnat hjälpa till att
torka av så kallade tagytor, det vill säga ytor som berörs av många händer.
Avdelningen har varit tvungen att köpa in handsprit/desinfektion utanför avtal
vilket inneburit en högre kostnad. Även annat städ-och förbrukningsmaterial har
restnoterats och inköpta alternativa ersättningsvaror har blivit dyrare.
Många inplanerade projekt har tyvärr fått ställas in, bland annat arbetet med
service och bemötande. Även arbetsplatsträffar och teammöten har fått ställas in.
Under våren anställde Bildningsförvaltningen personal till tre mottagningskök där
städavdelningen tidigare haft personal. I dagsläget har avdelningen två kök kvar
med personal, men dialog förs för att Bildningsförvaltningen anställer egen
personal även där.
Städavdelningen har utfört sin största byggstädning någonsin då avdelningen i
våras städade de två nybyggda husen vid Lien. Det var ett stort projekt som
utfördes av flera ur personalen under några veckor.
Efter semestern flyttade städavdelningen sitt centralförråd från Centrumhuset och
Kommunhuset till Kommunaltekniska huset i kvarteret Skördetröskan. Det blev ett
lyft då avdelningen nu har en stor tvättstuga och ett torrförråd till sitt förfogande.
Även Teamledarna lämnade kommunhuset för en flytt till ett nytt och fräscht
kontor med egna arbetsplatser.
För att på ett effektivare sätt kunna räkna ut städtider och planera arbetet har
städavdelningen köpt in Pythagoras städprogram. Detta har gjorts i samarbete
med kommunerna i Askersund och Laxå. Under hösten har en utbildning i
städprogrammet genomförts och det kommer att startas upp under våren 2021.
Fem medarbetare har under hösten 2020 genomfört en så kallad SRY utbildning.
Det innebär att 85 % av avdelningens tillsvidareanställda personal är utbildade
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och certifierade enligt SRY - Servicebranschens yrkesnämnd eller PRYL - Projekt
Yrkesbevis lokalvårdare. 15 medarbetare har under hösten genomgått en
golvvårdsutbildning som utförts i egen regi. Teamledarna har gått en kurs i
ledarskap och städchefen och städstrategen har gått en ekonomiutbildning.
Arbetet med att utveckla teamledarrollen har fortsatt under 2020. Avdelningen har
genom Regionhälsan under fem tillfällen hösten 2020 arbetat med att utveckla sin
ledningsgrupp.
Städavdelningen har under hösten provat andra alternativ av kemikaliefri städning
där det till exempel gått att få fram vatten som har en desinficerade förmåga, vilket
gör att det kan plockas bort ytterligare kemikalier i den dagliga städningen.
Arbetet med att fortsatt utveckla städning utan kemikalier fortsätter under 2021.
Avdelningen strävar efter att hålla nere plastanvändningen men den har under
året tillfälligt fått plockats tillbaka på vissa objekt på grund av smittrisk.
Miljöenheten har under hösten 2020 genomfört inspektioner på kommunens
skolor där syftet varit att kontrollera verksamhetens efterlevnad av miljöbalkens
regler, med fokus på egenkontroll, städning och ventilation. Det är viktigt att
Folkmyndighetens allmänna råd följs när det gäller städrutiner.
Den 7 december var det städarens dag, och det uppmärksammades genom
Hallsbergs kommuns hemsida och Facebooksida. Där skrevs om det viktiga
städarbetet som utförs varje dag och städpersonalen uppmärksammades även
med en liten gåva som blev uppskattad.
Tekniska avdelningen
I början av januari placerades fyra ”Fråge- och idéböcker" ut inför flytten till nya
lokaler. Där gavs all personal möjlighet att skriva ner frågor och funderingar.
Tyvärr skrevs det sparsamt i dessa och böckerna samlas in under juni. Delar av
tekniska avdelningen flyttade under sommaren in i de nya lokalerna i
Kommunaltekniska huset. Gata- parkenheten påbörjade inflyttning under hösten.
Under första halvan av februari påbörjades arbete med en VA- och avfallsplan där
Tekniska avdelningen är representerad i olika arbetsgrupper.
Trafiksäkerhetsobjekt för 2021 skickades in för beslut i drift- och servicenämnden
under februari. I slutet på mars driftsattes en ny hiss i norra trapphuset vid
Hallsbergs resecentrums pylonbro. Byggnationen har slutredovisats som ett
trafiksäkerhetsobjekt för 2019 till Trafikverket. Under hösten anlades två
bussangöringsplatser i Vretstorp. En ny ansökan om Trafiksäkerhetsobjekt för
2022 har tagits fram.
Beläggningsunderhållet på kommunens gator och vägar har genomförts enligt
plan, och inventeringen av gator- och vägar fortsätter i systemet RoSy.
Tekniska avdelningen har under året utökats med en ny tjänst inom
ingenjörsstaben där en trafikhandläggare anställts.
Under april har ramavtalsupphandling för grävmaskintjänster annonserats, men
dragits tillbaka då förfrågningsunderlaget inte var komplett.
Exploatering av nya bostadsområdet Hässlebergsskogen påbörjades under årets
första månader med entreprenör LIPAB, som upphandlats enligt LOU, Lagen om
offentlig upphandling. Området blev klart under kvartal tre. Exploateringen av
Samsala etapp 2 B påbörjades under januari i egen regi, men med inhyrda
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entreprenadmaskiner. Arbetet avslutades under andra kvartalet. Under december
påbörjas projektering av resterande etapper i Samsala.
Fordonsförvaltaren har haft demonstration för olika verksamheter med inlånade
elbilar. Kommunen har bytt ut 20 fordon under 2020. Utbytet av bilar har skett
främst inom hemvården. 14 stycken av bilarna är hybrid-fordon, övriga sex är
körbara på så kallade HVO-bränslen. Allt för att bidra till kommunens minskade
miljöpåverkan. Avdelningen har också beställt sitt första eldrivna fordon, till VAenheten.
Gata-park
Arbetsmiljöverket besökte gata-parkenheten under februari och gjorde
uppföljning på tidigare besök. De kontrollerade bland annat kemikalielistor. Allt
godkändes med beröm.
Flera skogsåtgärder har genomförts under året med focus på almsjuka och
bekämpning av granbarkborre.
Under tredje kvartalet upphandlades arbetet med snö- och halkbekämpning för de
gator och vägar samt kommunala fastigheter som inte förvaltningen ombesörjer i
egen regi.
Gata-parkenheten har under våren startat upp med att testa miljöbränslet Ecopar
som ersättning för diesel i del av den tunga fordonsflottan, detta med gott resultat.
Under året har gata-parkenheten börjat anordna utsmyckning med blommor i
parker och cirkulationsplatser med mera med olika teman, och fått mycket positiv
uppskattning för det från allmänheten och i media.
VA
Under året har 13 dricksvattenläckor samt en trasig brandpost reparerats. 12
stopp i avloppsledningsnätet har rapporterats och åtgärdats.
Problem uppkom under mitten av januari med bakterier i Vretstorps dricksvatten.
Kokning av dricksvattnet påkallades tills bakterierna var borta och godkända
prover tagits. Bakterierna var enbart funna vid tryckstegringsstationen.
Under april har rötslam tagits omhand av företaget Biototal så att näringsämnen
har kunnat återföras till kretsloppet. En upphandling av denna tjänst har
genomförts och avslutats under december. Biototal kommer nu också ombesörja
denna tjänst under kommande avtalsperiod.
En husbil av större slag fattade eld i inre vattenskyddsområde i närheten av
Vretstorps vattenverk och råvattentäkter. Räddningstjänsten hanterade branden
korrekt men husbilen gick inte att rädda.
Arbetet med VA-utbyggnad vid Tisaren löper på enligt planering och under året
har överföringsledningar kommit på plats till Tisarbaden där även distributionsnät
kommer att byggas och färdigställas under 2021.
Kontrakt skrevs med Lindesbergs Grus & Maskin AB för byggnation av ny
dricksvattenledning på Rala-gärdena för att säkra dricksvattenleveransen i
framtiden. Den nya ledningen togs i drift under slutet av året.
En VA-sanering på Kärrsvägen i Pålsboda har startats upp.
Under året har gräskarpar planterats ut i den gamla branddammen i Vretstorp för
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ekologisk bekämpning av olika vattenväxter.
Under hösten reviderades VA-taxan för 2021 och en höjning med 3 % beslutades.
Det är den första höjningen sedan 2011.
Under december påbörjades revideringen av ABVA, Allmänna bestämmelser för
VA-verksamheten.
Bygglov och miljötillsyn
Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen har handlats upp. Det
gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut och kommer inte att
supportas efter årsskiftet. De nya systemet kommer för miljötillsynen att vara mer
anpassat för arbete i fält så att det administrativa arbetet kan effektiviseras.
Under året har 176 bygglovsärenden inkommit. Totalsiffran för 2019 var 239
stycken. 149 tillsynsärenden inom Miljöbalkens ansvarsområde och 82
tillsynsärenden inom livsmedel har genomförts. Motsvarande totalsiffror för 2019
var 60 respektive 109 ärenden.
Alkohol och tobakstillsyn.
Alkohol- och tobakstillsynen har under de senaste fem åren varit underställd SAF,
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, men från och med 2020 finns funktionen
på Drift- och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för den här
myndighetsutövningen.
För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med alkohollagen har
sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg
gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna.
Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn över försäljning av folköl och tobak
samt utför kontroll av detaljhandel med receptfria läkemedel. Avseende läkemedel
har Läkemedelsverket det övergripande tillsynsansvaret och
sanktionsmöjligheterna. Till största delen består arbetet av handläggning av
ansökningar om serveringstillstånd av skilda slag samt kontakter med
tillståndshavare.
Hallsbergs kommun ansvarar enligt avtal för verksamheten gentemot de andra
kommunerna, och har ansvar för att tillsätta resurser för att bedriva verksamheten
enligt respektive lagstiftning.
Kommunerna tar ut avgifter från försäljningsställena för sin tillsyn av
detaljhandeln avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel. Avgifter tas också
ut för den restaurangtillsyn som kommunerna bedriver. Avgifterna tas ut enligt
självkostnadsprincipen och täcker ett normalt år de kostnader Hallsbergs kommun
har för verksamheten.
Vissa år visar avgifterna ett överskott och andra år visar det ett underskott.
Överskott sparas på ett balanskonto för att kunna användas de år verksamheten
visar underskott. Under de år kommunerna i Sydnärke haft gemensam
alkoholhandläggare har kommunerna inte behövt skjuta till pengar till
verksamheten då ansökningsavgifter och tillsynsavgifter har täckt verksamhetens
kostnader över tid.
Under inledningen av 2020 har handläggningen av ärenden enligt nämnda
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lagstiftningar, skötts av annan personal på DOS samt av handläggare i
Kristinehamns kommun på grund av sjukdom. Handläggningen har då ändå kunnat
skötas på ett tillfredställande vis.
Arbetet under året har skilt sig från tidigare år på grund av Coronapandemin.
Handläggningen av serveringstillstånd har tagit mindre del av arbetet på grund av
uteblivna konserter och festivaler med mera. Fokus har istället kunnat läggas på
handläggning enligt nya tobakslagen. Cirka 60 permanenta tillstånd enligt
tobakslagen har handlagts under 2020.
Under hösten har beslut fattats i sydnärkekommunerna om en utökad delegation
när det gäller ansökningar om serveringstillstånd som inte leder till avslag. Det
innebär att handläggningstiderna förkortas i och med att nämndbeslut inte krävs,
för "enkla ärenden" som inte innebär avslag. Tobaksförsäljning i mindre
omfattning kommer att få tillsyn vartannat år istället för varje år som det var
tidigare, vilket minskar kostnaderna för verksamheter med liten försäljning.
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2 God ekonomisk hushållning
2.1 Inledning
Fastighetsavdelningen har under 2020 upplevt ett märkligt år. Avdelningen har
klarat sig bra sett till pandemieffekter, även om det påverkat avdelningen
kostnadsmässigt så har verksamheten fungerat bra under året.
Totalt förvaltar avdelningen 110 000 kvadratmeter fördelat på 20 personer.
Avdelningen ansvarar även för förvaltningen av alla bostadsfastigheter som
Hallsbergs bostads AB äger.
Måltidsverksamhetens mål bygger på de uppdrag- och ansvarsområden
avdelningen har.
Måltidsavdelningens grunduppdrag i Hallsbergs kommun är att servera måltider.
Avdelningen har en budget att förhålla sig till och ska hålla sig inom dessa ramar.
Måltidsavdelningen är nollbudgeterade utan anslagsfinansiering och har i uppdrag
att hålla nere kostnaderna så gott det går åt de köpande förvaltningarna. Med
andra ord tar avdelningen endast betalt för det som beställs. Det måste också
finnas rimliga förutsättningar för att klara av uppdrag och åtaganden.
Måltidsverksamheten verkar för en hållbar livsmedelsproduktion, minskad
miljöpåverkan och en mer jämlik hälsa. En hållbar utveckling på det stora hela. I
och med det här behövs rätt förutsättningar och resurser, samt en god ekonomi
och en tydlig dialog.
Målet är att ge barn, elever och äldre i förskolor, skolor och inom vård och omsorg,
god och nyttig mat. Barn, ungdomar och äldre behöver äta i en lugn och trevlig
miljö.
Varje portion är i sin helhet näringsanpassad efter barnens, ungdomarnas och de
äldres behov och till varje mål serveras dagligen olika grönsaker eller rotfrukter.
Måltidsavdelningen arbetar aktivt med att förbättra maten i verksamheterna för
att bidra till god hälsa och en mer hållbar kommun.
Städavdelningen arbetar med att nå uppsatta mål men pandemin har försvårat
arbetet.
Uppdraget för Städavdelningen är att städa cirka 95 000 kvadratmeter per dag
fördelat på 71 byggnader. Avdelningen har 43 anställda varav en chef, en
städstrateg, fyra teamledare, en pooltjänst och 36 städare. Det finns i nuläget inga
vakanser i verksamheten.
Avdelningen säljer städtjänster mot köpande förvaltningar där BIF står för 50 %,
Alléskolan 25 %, SAF och övriga 25 %.
Städavdelningen har under 2020 utfört mycket extratjänster, bland annat
byggstädning av det nya bostadshuset Lien och Kommunaltekniska huset i
kvarteret Skördetröskan.
Städavdelningen har under året fokuserat på miljövänliga städmetoder där de
provat flera olika alternativ.
Tekniska avdelningen – Från trädtopp till underjorden
Tekniska avdelningen är en avdelning med stor bredd avseende olika
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3.4 Löneöversyn
Löneöversynen för 2020 blev en lång och utdragen process. Flera centrala avtal
blev inte klara förrän i november. Inom förvaltningen så hanteras sex olika avtal.
Löneöversynen genomfördes löpande och är genomförd med alla utom för
Kommunals medlemmar där ny lön betalas ut i februari 2021. För Kommunals
medlemmar gäller den nya lönen från och med 1 november 2020.

3.5 Personalomsättning och kompetensförsörjning
Det är 24 (7) medarbetare som lämnat sin tjänst inom drift- och
serviceförvaltningen under 2020. Av dem har 0 (4) slutat på egen begäran och 8
(2) har gått i pension, 7 har bytt tjänst inom förvaltningen eller inom kommunen,
för 8 har förordnandet upphört samt 1 har avlidit.
En arbetsgrupp för kompetensförsörjning har arbetat under året. Det är ett
pågående och mycket viktigt arbete att trygga kompetensförsörjningen. Arbetet
kommer att fortsätta under 2021.

3.6 Personalförmåner
Hallsbergs kommun erbjuder några personalförmåner såsom flextidsavtal, växling
för fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och friskvårdsbidrag.
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4 Omvärldsanalys
4.1 Ekonomiska utmaningar - effektivisering
Fastighetsavdelningens största möjlighet till besparing är att genomföra kloka
och väl genomarbetade upphandlingar av tjänster och varor. Att dessutom
fortsätta arbetet med energieffektiviseringar är även det en viktig del för att vara
kostnadseffektiva inom kommunens fastighetsförvaltning.
I övrigt så har kommunens fastighetsbestånd vuxit kontinuerligt under de senaste
tre åren utan att fastighetsavdelningen utökat sin personalstyrka, snarare har den
minskat. Detta fungerar givetvis bara till en viss gräns, en gräns som nu har nåtts
inom de administrativa delarna av avdelningen varvid man planerar för en
eventuell utökning av personal inom den delen.
En ekonomisk utmaning är de tomställda lokaler som uppstått efter att Childrens
och Sydnärkes kommunalförbund lämnat dem. I och med detta så står avdelningen
med tomhyror som tidigare inte funnits. Det är av stor vikt att fatta beslut för hur
dessa lokaler ska hanteras för att minimera hyresförluster för avdelningen. Dessa
beslut är utanför avdelningens egna kontroll.

4.2 Covid-19 - effekter
Året 2020 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 % och även 80 % har analyserats och organisationen har
förberett sig på ett läge där enbart de viktigaste arbetsuppgifterna kan prioriteras.
Under året har förvaltningens verksamhet påverkats främst inom måltids- och
städverksamheten då Alléskolans elever i olika omgångar har undervisats
hemifrån. Fastighetsavdelningen och städavdelningen har fått införa nya rutiner i
och med att personalen rör sig mellan olika verksamheter och byggnader.
Effekterna av pandemin inom den Tekniska avdelningen och Förvaltningsstaben
har i stort handlat om nya rutiner, pandemiplaner och att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En medarbetare inom staben har
varit konstaterat sjuk i Covid-19.
Fastighetsavdelningen har varit relativt förskonade från allvarliga effekter av
pandemin. Dock har avdelningen blivit lidande av längre leveranstider på material,
högre priser på visst material samt längre ledtider för upphandlingar.
Kostnadsmässigt har önskemål från kommunens övriga verksamheter inneburit
längre drifttider på ventilation vilket bidragit till att avdelningen inte klarar av sitt
energibesparingsmål och dessutom får ökade kostnader. Detta måste dock ses i ett
större perspektiv då dessa följder är tämligen milda.
Personalmässigt har avdelningen haft ett konstaterat fall av Covid-19. I övrigt har
avdelningens sjukfrånvaro minskat jämfört med föregående år.
Måltidsavdelningen har under 2020 präglats av att det pågår en pandemi (Covid19). Uppdatering och justering av rutiner och riktlinjer har genomförts.
Pandemiplanen för måltidsavdelningen för 80 % frånvaro har uppdaterats. Dagliga
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telefonmöten har hållits med avdelningens ledningsgrupp för diskussioner,
redovisning av frånvaro och beslut. Här har även förändringar i verksamheter,
rutiner, riktlinjer och omfördelningar av personal med mera lyfts.
De ekonomiska effekterna av Covid-19 är att intäkterna blivit betydlig lägre än
budgeterat för 2020. Intäkter ifrån externa lunchgäster och Sydnärkes
utbildningsförbund, SUF, uteblev till en viss del och påverkade
måltidsavdelningens resultat. Kostnaden för vikarier vid frånvaro har legat relativt
lågt då Alléskolan varit stängd och omfördelning av personal därför kunnat
genomföras. Det har blivit en del extra kostnader i form av ytterligare
mattransporter och inköp av engångsmaterial och matlådor.
Det är främst Alléköket och den mat som producerats där till gymnasiet som
påverkats av pandemin. Under andra halvan av vårterminen samt höstterminen
har man valt att i princip stänga skolan och tillämpa hemundervisning. Eleverna
har ändå haft möjlighet att äta lunch genom att hämta matlåda, så måltid har haft
uppdraget att producera mat, men under andra förutsättningar och förhållanden.
Några av eleverna har också ätit i matsalen, till exempel de elever som har
praktiska utbildningar och eleverna inom särskolan. Matsvinnsmätning har enbart
kunnat genomföras vid ett tillfälle under året på grund av pandemin
Städavdelningen har på grund av Covid-19 haft högre kostnader för inköp av
vissa produkter, framförallt handskar. Avdelningen har även ökat
kemikalieförbrukningen för att städa enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Det har kommit in en del beställningar på både material och
utökade städningar.
Avdelningen har märkt en ökad och längre frånvaro vid sjukdom, vilket lett till att
antalet timvikarier har ökat under året. Under hösten har avdelningen haft tre fall
av konstaterad Covid-19.
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Gatuingenjör: Den sista december visar gatuingenjören totalt ett underskott på
70 tkr. Arbetet med broar och stödmurar ligger efter i tidplanen på grund av en
sjukskrivning under första halvåret 2020 och visar därför ett överskott på 556 tkr
mot budget. Beläggningsunderhållet har dock gått att utföra i större omfattning
och där blev utfallet minus 403 tkr. Gatubelysningen visar ett resultat i balans,
Trafikregleringen visar plus 71 tkr och Parkeringsövervakningen minus 293 tkr.
Lönekostnaderna är högre än beräknat i budget då det utökats med en tjänst under
2020.
Gata/Park: Verksamheten visar den 31 december ett överskott mot budget på
1 473 tkr. Det beror till stor del på vinterväghållningen som visar en avvikelse på
plus1 804 tkr mot budget. Snöröjning och halkbekämpning har inte behövts i
någon större omfattning under december månad. Vädrets makter är svåra att sia
om och tidigare år som 2018 låg utfallet under månaderna november och
december på 862 tkr, under samma period 2019 på 282 tkr och 2020 på 124 tkr.
Kapitalkostnaderna visar en avvikelse på minus 224 tkr på grund av nya
exploateringar. Arbeten har medfört att vi har högre intäkter än beräknat från VAkollektivet samtidigt som maskinkostnaderna också har ökat. Utöver detta har
verksamheten kostnader för iordningställandet av Kommunaltekniska huset vilket
inte är medräknat i budget. Personal- och lokalkostnaderna visar båda ett
överskott.
Fastighet: Avdelningen visar en avvikelse mot budget på minus 1 475 tkr vid årets
slut. Både intäkter och kostnader är högre än budgeterat då avdelningen har
förvaltningen av kommunens fastighetsbolag vilket påverkar utfallen.
Personalkostnaderna är lägre än budget med 947 tkr då en administrativ personal
och fastighetschefen varit föräldralediga under större delen av året, och
avdelningen har då gjort en tillfällig intern lösning med egen personal.
Kapitalkostnaderna visar ett stort överskott på 952 tkr då flera investeringsprojekt
dragit ut på tiden. En del är fortfarande pågående vid årets slut eller kommer att
påbörjas först under 2021. Diverse upphandlingar har tagit längre tid än vad man
beräknat i planeringen av projekten. Underhåll av nya Kommunaltekniska huset
har kostat mycket mer än beräknat och visar ett underskott mot budget på
3 315 tkr vid årets slut.
Bostadsanpassning: Bostadsanpassningen har för perioden ett överskott på
204 tkr. Personalkostnaderna är lägre med 40 tkr på grund av en sjukskrivning.
Konsultkostnaderna 2020 är också lägre än beräknat i budget med 94 tkr, vilket
ser ut att vara en effekt av Covid-19. Bostadsanpassningsärendena är ungefär lika
många som tidigare år men kostnaderna är lägre än budget med 70 tkr, på grund
av att en del ärenden inte är slutförda och att variationer av åtgärder kan skifta
mellan åren.
Ett långdraget bostadsanpassningsärende som arbetas med, men som inte kom till
något avslut under 2020, kan bli en kostnad på cirka 1 till 1,2 mkr under 2021.
Detta ha förvaltningen inte utrymme för i sin budget.
Städ: Verksamheten har en vakant tjänst på Alléskolan då hus M är borttaget och
nu avvaktar avdelningen med en ny rekrytering tills de vet hur mycket städning
som kommer att önskas framöver. På grund av Covid-19 har Alléskolan varit
stängd under en del av året, vilket bidragit till minskat behov av städpersonal.
Lönebidrag och extern försäljning av lokalvård, bland annat en slutstädning av
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framtida grönytor. Asfaltering genomfördes under tredje kvartalet 2020.
Exploateringen försvårades avsevärt på grund av den milda vinter som rådde och
försenade exploateringen. Avsättning av överblivna schaktmassor var även det ett
bekymmer till en början som innebar en större mängd transporter innan en lokal
lösning med bullervall kunde påbörjas i direkt anslutning till exploateringen. Trots
de svårigheter som exploateringsarbetet inneburit har tidsplanering hållits och
slutresultat är ett mycket fint bostadsområde som kommer bli en bra plats för många
familjer under lång tid framöver.
Exploatering Hässleberg: Nytt bostadsområde som blev klart i början av hösten.
Reception centrumhuset: Fastighetsavdelningen har under 2019 och 2020
renoverat receptionen i centrumhuset i två etapper. Etapp 1 avslutades redan 2019
och bestod av ny reception och ett nytt väntrum. Under våren 2020 avslutades även
etapp 2 som bestod av nya kontor för verksamheten och det var den sista etappen.
Avvikelsen på 143 tkr beror på säkerhetsåtgärder runt reception och kontor.
Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral: Arbetet färdigställs i
januari. Projektet har gått enligt tidplan. Kostnaderna ligger inom budget.
Folkasboskolan ventilation: Ventilation, Folkasboskolan hus A och E i Pålsboda.
Byte av två stycken ventilationsaggregat med tillhörande utrustning samt byte av
kanaler. Arbetet handlas upp under 2021 och kommer utföras under sommaren. Ehuset har inte tagits med i upphandlingen då det pågår en inventering av de
byggtekniska delarna där då en hel del klagomål på lukter inkommit.
Fredriksbergsskolans tak: Renovering av tak på Fredriksbergsskolans
huvudbyggnad i Vretstorp.
Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2: Renovering av Sydnärkehallens
omklädningsrum och duschar utfördes under hösten 2020. Del ett i projektet var
upphandling av entreprenör.
Tillgänglighetsanpassning Alléhallen: Ny hiss vid entrén och nya
omklädningsrum i anslutning till övningsbassängen. Arbetet påbörjades under
november och beräknas pågå till och med mars 2021. Kostnaderna har dragit iväg
något då man gått in i en del dåliga gamla rör och andra negativa överraskningar.
Dock beräknas projektet hålla sig inom tilldelad ram.
Allébadet driftutrustning: Arbetet är påbörjat under december 2020 och förväntas
pågå fram till och med mars 2021. Projektet beräknas gå över budget med cirka
550 tkr beroende av tillkommande men förväntade åtgärder utöver det anbud som
antagits.
Hallsbergs kommunhus: Projektkostnaden hamnade på totalt 6 912 tkr och
avvikelsen blev 412 tkr totalt för hela projektet.
Renoveringen av kommunhuset sattes igång i juni 2019 och avslutades i juni 2020.
Strategiska investeringsmedel från 2019 följde med till 2020.
Följande moment ingick i projektet: Fasadrenovering, takrenovering, nya balkonger,
fönsterrenovering av samtliga fönster, solskydd och nya fönster till nordöstra
trapphuset.
Fastighetsavdelningen hade för avsikt att renovera de befintliga balkongerna med
det visade sig inte vara möjligt efter att en konstruktör var ute på plats och besiktat.
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Balkongerna revs och det byggdes upp nya balkonger. Detta medförde dock extra
kostnader för nya balkonger samt för fasadlagning och komplettering med
byggställning.
Kommunhuset har fått nya markiser vilket har bidragit till ett bättre inomhusklimat.
De gamla markiserna ersattes med nya ZIP-markiser och på bottenplan monterades
nya korgmarkiser. Fönstren på västra fasaden har inte haft några markiser sen
tidigare och där valde man att komplettera med nya markiser.
Samtliga fönster i huset har genomgått en totalrenovering. De tilläggsarbeten som
har tillkommit avser lagning av rötskadade fönster, byte av repiga glas samt
spackling och målning av fönsterbrädor.
Långängskolan ombyggnation: Utgift till Boverket på 1430 tkr och utfört arbete
på 34 tkr.
Spontanlekplatsen: Arbetet kommer påbörjas under 2021, planeringsarbete pågår.
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projekterades av Sweco. Innan exploateringen påbörjades anlades en ny gång- och
cykelväg som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Den går från Tisarvägen parallellt
med Lingongatan och sedan genom obruten skogsmark sista sträckan ner till
Samsala. Exploateringen har färdigställts enligt fastlagd tidplan under andra
kvartalet 2020 med nya gator, VA, dagvattenåtgärder, belysningsnät och mindre
framtida grönytor. Asfaltering genomfördes under tredje kvartalet 2020.
Exploateringen försvårades avsevärt på grund av den milda vinter som rådde och det
försenade exploateringen. Avsättning av överblivna schaktmassor var även det ett
bekymmer till en början och det innebar en större mängd transporter innan en lokal
lösning med bullervall kunde påbörjas i direkt anslutning till exploateringen. Trots
de svårigheter som exploateringsarbetet inneburit har tidsplanering hållits och
slutresultat är ett mycket fint bostadsområde som kommer bli en bra plats för många
familjer under lång tid framöver.
Exploatering Tisaren: Inklusive delprojekt Kvarsätter pågår.
Exploatering Hässleberg: Nytt bostadsområde som blev klart i början av hösten.
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8 Framtiden
Här nedan redovisas några av de viktigare kvarstående utmaningarna och
projekten för Drift och serviceförvaltningen 2021-2023:
Övergripande
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Den fortsatta utvecklingen av den pågående pandemin kommer att
innebära ett förändrat arbetssätt för förvaltningens medarbetare. Möten på
distans och arbete hemifrån, där så är möjligt, kommer att fortsätta under i
alla fal första halvåret 2021. Erfarenhet av nya arbetssätt kommer att
innebära möjlighet till viss effektivisering även efter pandemin.
Utvecklingen av e-tjänster kommer att ske under de närmsta åren. Även allt
mer ökade säkerhetskrav inom det administrativa området kommer att
ställa krav på nya rutiner utöver säkerställandet av den personliga
integriteten genom GDPR.
Delar av Drift- och serviceförvaltningen håller nu på att flytta in i
Kommunaltekniska huset. Stora insatser har gjorts för att anpassa den före
detta industrifastigheten till den verksamhet som bedrivs inom tekniska-,
fastighet- och städavdelningen. Mycket återstår dock att åtgärda och nu
planeras för en ny tvätthall, nödvattenrum och för att även VA-drift ska
flytta till kvarteret Skördetröskan. Det genomförs nu en miljösanering i
snickeri- och verkstadsdelen.
Fastighetsavdelningen
Utmaningarna för fastighetsavdelningen är att:
klara av de investeringar och projekt vi har framför oss
klara av förvaltningen av kommunens bostadsbolag med de resurser vi har
färdigställa ännu ett hyreshus på norr i kvarteret Lien
fortsätta arbetet med delaktighet och arbetsmiljö för att håll sjuktalen nere
uppfylla energimålen som innebär en minskning på 2 %
revidera gränsdragningslistor gentemot hyresgäster
uppfylla de miljökrav/rutiner som ställs avseende inomhusklimat på
förskolorna
fortsätta arbetet med underhållsplanen
förnya eller ersätta ramavtal
ha ett fortsatt bra samarbete med övriga förvaltningar.
För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor:
För ökade fjärrvärmekostnader krävs också ett utökat anslag som fördelas
på kommunens hyresgäster. Även kommunhusets hyreskostnad behöver
ses över eftersom den är snedfördelad, och genomförd renovering och
ombyggnad kommer att ge ökade kapitalkostnader.
För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att
hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande
dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där
skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering kvarstår att
göras komplett utifrån ett inventerat underlag.
Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta
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gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt
ger.
Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens skolfastigheter.
Brandskydd och larm i skolor behöver tillskapas. Asfaltering av
fastighetsytor, belysning och servisledningar behövs. Folkasboskolans
fasader renoveras, inklusive fönster i en sista etapp. Skolgårdars lekplatser,
upprustning och tillgänglighet behöver ses över. Fredriksbergs skola,
fasadrenovering puts planeras genomföras. Underhåll vid skolor generellt
ligger också i slutet av den innevarande mandatperioden.
En ny förskola på söder i Hallsberg, i Vretstorp och i Pålsboda behövs.
Åtgärder i Sydnärkehallen och kompletteringar i Allébadet planeras att
slutföras under 2021.
Åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation behöver
genomföras, men fjärrvärmecentralen bör bytas redan under året som en
första åtgärd.
Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor
omfattning. Sammanlagt 29 miljörum planeras, fyra har redan byggts, men
utbyggnadstakten behöver ökas.
En avsättning av medel för hantering av rivningsfastigheter bör också ske.
Måltidsavdelningen
Utmaningen inför 2021 är att få till en livsmedelsbudget som täcker
kostnadsökningen för livsmedel. Livsmedelspriserna har stigit rejält under
de senaste två åren, och kostnaderna ser ut att även framåt öka i högre takt
än vad som har, och kommer att kompenseras. Dessutom finns ett behov av
att få täckning för de ökade kostnaderna för specialkost, råvaror och för
anpassad kost där det behöver förstärkas med resurser i köken.
Andra utmaningar för måltidsavdelningen är:
Att verksamheten får ökade hyreskostnader när köken byggs om. Intäkter
och kostnader går inte hand i hand.
Att lyckas få matsvinnet att minska ytterligare i den takt som förväntas.
Att öka de ekologiska och närproducerade livsmedelsinköpen då kostnaden
för dessa livsmedel ligger högre än konventionella livsmedel.
Att bibehålla en låg sjukfrånvaro.
Att kunna erbjuda heltider till de medarbetare som önskar det.
Att få till ett bra samarbete med köpande förvaltningar.
Att klara den stora utmaningen då Alléskolans produktionskök ska byggas
om sommaren 2021.
Hur avdelningen ska tänka i framtiden när det gäller de två köken i
Pålsboda. Två kök blir ett?
Bättre arbetsmiljö för personalen då kök byggs om och anpassas efter nya
normer och behov.
Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya

Page 248 of 324

Datum

Drift- och serviceförvaltningen År 2020





















Sida

36(38)

maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. Det kommer även den
klimatmodul för uträkning av klimatpåverkan på menyerna göra.
Ta fram en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen.
För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så
krävs det ett tydligt politiskt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för
att kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och
goda måltider. Det är viktigt att inse att måltiderna är en avgörande del för
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat.
Måltiderna påverkar prestationsnivån för eleverna i skolan och den
påverkar de äldres hälsa. Måltidsavdelningens behov även framöver är att
få en rimlig intäkt för de kostnader som genereras av den nivå som de
köpande förvaltningarna förväntar sig att få.
Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror.
Fortsatt diskussion om målet när det gäller ekologiska livsmedel kvarstår,
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in större andel
ekologiska livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget.
Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och
för vikarier finns nu och framöver inom måltidsavdelningen.
Städavdelningen
Utmaningarna för städavdelningen under 2021 är:
Fortsatt arbete med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för
teamledarna.
Fortsatt arbete med att använda och implementera avjoniserat "Rent
vatten" i verksamheten.
Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen
inom avdelningen.
Implementera det nya kalkyleringsprogrammet som köpts in och som bland
annat kan beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och
hantera städavtal.
Uppdatera detaljerade städinstruktioner/gränsdragningslistor enligt
inspektionskrav och implementera dem hos köpande förvaltningar så
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning uppfylls
Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande.
Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet
Utmaningarna för den tekniska avdelningens skattefinansierade
verksamhet är:
Genomförd inventering visar att 20201 års anslag för beläggningsunderhåll
endast täcker hälften av behovet som krävs för att inte gatu- och vägnätet
ska försämras ytterligare.
Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram.
Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken läggs in i
felhanteringssystemet, bedöms, åtgärdas och presenteras för nämnden.
Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i
verksamheten och används som underlag för budget.
Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom
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budgetram.
Gatu- och trafikingenjörens arbetsuppgifter är omfattande.
Stora insatser behövs för brounderhåll.
Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat när
det gäller belysning och vägunderhåll.
Ekoparken behöver ett ökat anslag för att kunna hålla en hög standard när
det gäller tillgänglighetsanpassning, underhåll av äventyrslekplats,
hinderbana och den nya Hälsans stig. Ekoparken behöver också få högre
standard på vissa gångvägar och broar behöver bytas ut.
Inköp av maskiner och fordon behöver ske kontinuerligt.
Trafikanordningar och trafikskyltar behöver bytas ut.
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över.
Spontanlekplatsen behöver rustas upp och kompletteras. Förutom nya
lekredskap och bänkar ska även den befintliga plaskdammen ersättas av en
ny vattenlekyta. Toaletten behöver också ses över och
tillgänglighetsanpassas.
Inköp av nya poolcyklar planeras och två poolbilar behöver bytas ut.
Bränsletankstation för bland annat biologisk diesel på Skördetröskan
planeras.
Till verkstaden behövs investering i en mobil fordonsflytt och ett
diagnosverktyg.
Tillgänglighetsanpassning inklusive upprustning av norra trapphuset i
Pylonbron.
Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver repareras eller bytas ut.
Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver
genomföras årligen på samma nivå som tidigare.
Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas
ut.
Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet
Genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och
verksamhetsförutsättningar.
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät.
Åtgärder i enlighet med den plan för spolning av kommunens
avloppsledningar som tagits fram implementeras i verksamheten.
Genomförd inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar
att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet
behöver fortlöpande ligga på en relativt hög nivå.
VA-avdelningen har årligen återkommande investeringsbehov rörande
maskiner och utrustning enligt en särskild plan.
Personalbyggnad vid avloppsverket behöver ersättas. Befintliga lokaler är
inte ändamålsenliga och de är helt uttjänta. Nuvarande placering är också
olämplig då byggbaracken är placerad på prickmark och ett permanent
bygglov för en sådan placering kommer inte att kunna beviljas. En
lokalisering till Kommunaltekniska huset förbereds.
Förutsättningar för avtappning av dricksvatten inom kvarteret
Skördetröskan ska undersökas.
Tisaren distributionsnät VA byggs enligt plan under kommande år.
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Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats.
Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp att
beaktas.
En ny VA-plan tas fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen.
En ny omarbetad VA-taxa tas fram inför 2022.
Myndighetsutövning
I och med att ett nytt tilläggsanslag på 1,0 mkr tillförts
bostadsanpassningen bedöms de ekonomiska förutsättningarna vara
tillräckliga för ett normalår. Stora variationer på grund av enskilda objekt
kan dock förekomma.
Förutsättningar för att ytterligare samordna den administrativa
hanteringen av bygglov- och miljöverksamheten pågår. Ändringar i
regelverket innebär att en kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter
till tjänstemän i en annan kommun har ökat. I och med det nya
verksamhetssystemet skapas möjligheter för att en större del av den
administrativa hanteringen ska kunna ske i Kumla.
Alkohol- och tobakstillsynen kommer att få kortare handläggningstider nu
när alla kommuner kommer att utöka delegationen för enkla ärenden.
Avslutande kommentar
Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens
verksamhetsområden är stora och ska naturligtvis sättas in i ett större
sammanhang där man tar hänsyn till hela kommunens samlade behov och
resurser. Viktigt är dock att notera att ett eftersatt underhåll totalt sett
oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om åtgärder kan utföras i rätt
tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta skapar underlag för
en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar för en fortsatt
god utveckling i Hallsbergs kommun.

Page 251 of 324

DOS Internkontrollplan uppföljning 2020
§ 18
19/DOS/63

Page 253 of 324

Internkontroll rapport helår 2020
Drift- och serviceförvaltningen

Page 254 of 324

Innehållsförteckning
1

Internkontroll i Hallsbergs kommun ................................................................................................................................................ 3
1.1

Styrande dokument ...................................................................................................................................................................................................... 3

1.2

Organisation.................................................................................................................................................................................................................. 3

1.3

Riskbedömningsmatris.................................................................................................................................................................................................. 4

2

Uppföljning ..................................................................................................................................................................................... 7
2.1

Område: Ekonomi ......................................................................................................................................................................................................... 7

2.2

Område: Administration ............................................................................................................................................................................................. 12

2.3

Område: Verksamhetsspecifik .................................................................................................................................................................................... 16

2.4

Slutsatser av uppföljning ............................................................................................................................................................................................ 20

2.5

Åtgärder ...................................................................................................................................................................................................................... 21

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020

2(21)
Page 255 of 324

1 Internkontroll i Hallsbergs kommun
1.1 Styrande dokument
Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens
rapporteringsskyldighet.
Av riktlinjerna framgår följande:







Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta
om sådana.
Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.
Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och
kommunstyrelsen.
Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda
interna kontrollplanen.
Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års
granskning/uppföljning av den interna kontrollen.

1.2 Organisation
Enligt riktlimjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.
Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:



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

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en
god intern kontroll kan upprätthållas.
Drift- och serviceförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020
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2.5 Åtgärder
Internkontrollplanen för 2020 har tagits fram och beslutats av nämnden.
En tydligare beskrivning av hur kontrollerna ska gå till har lagts till under året.
För att försöka minimera avvikelser vad gäller registrering av allmänna handlingar fortsätter arbetet med att skapa bättre rutiner och
sprida information.
Uppföljning av anmälningsärenden inom miljötillsynsverksamheten har efterfrågats och uppföljningen redovisades för nämnden under
december.
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Specifikation uttagen 200730

Registrerat

Kvitterades Avslutat Ledtid dygn Återkoppling Meddelande Från app Från formulär Inlagt av personal

Kommentar

Fritidsanläggningar

2244661

2378334

Hallsberg, Krossad lampa med glas på marken under stolpen,
Stocksätterspåret
Sköllersta, Träd blåst av vid starten på elljusspåret i Sköllersta.
Det hänger ut mot Vranavägen, orolig att det ska falla ned och
skada någon

200909

200909

201008

29

Önskar ej

201125

201125

201210

15

X

200907

201010

201010

33

Önskar ej

200924

201010

98<

X

200907

200917

200917

10

X

Kort tid till kvittering sedan lång ledtid och ingen notering om
åtgärd i ärendet

X

X

Kort tid till kvittering, ganska lång ledtid och ingen notering om
åtgärd i ärendet eller återkopplingen

Gata/väg

2241602

Hallsberg, Lastbilstrafik bland barn och bilar, spruckna grunder på
hus. Helt galet beslut att leda lastbilstrafik in genom ett
villaområde när andra alternativ finns.

2240469

Östansjö, boende ringer in och berättar att Utsiktsgatan ej är
återställd efter grävning, likaså gc-väg Utsiktsgatan/Violgatan ej
återställd efter översvämning för ca 5 år sedan. Inringarens
uppfart är dock asfalterad men har sjunkit mkt.
Hallsberg, Boende ringer in och berättar att häck vid postlådor i
kurva är alldeles för hög och skymmer sikten. Bedömer att den är
ca 4 m hög och 8 m bred.

2101573

Hallsberg, Asfaltering av uppgrävd del av Allégatan är ej utförd.
Borde göras snart då det är stora hål i gruset.

200609

200827

200827

79

Önskar ej

2294873

Hjortkvarn, Dött farligt träd vid vägen. Stora grenar och stora
barkbitar faller av

201008

201016

201016

8

X

2316624

Vretstorp, Stora djupa hål på Gränsgatan vid Esslatorp. Riskerar
att köra sönder bilen.

201021

201023

201023

2

Önskar ej

2270705

Lång tid till kvittering och ledtid. Åtgärder/kommentarer finns
noterade i ärendet.

X

X

X

Ganska lång tid till kvittering, mycket lång ledtid. Ingen notering
om åtgärd i ärendet.

X

Ganska kort tid till kvittering och ganska kort ledtid, information
i ärendet och i återkopplingen
Mycket lång tid till kvittering och mycket lång ledtid, information
i ärendet om åtgärd.

X

X

Ganska kort tid till kvittering och ganska kort ledtid, information
i ärendet och i återkopplingen

X

X

Kort tid till kvittering och kort ledtid. Bra notering i ärendet om
åtgärd.

Gatubelysning

2404147

Hallsberg, Flera av belysningsstolparna på Coop parkeringen är
trasiga och behöver fixas till.

201210

201211

201211

1

X

X

2378536

Hallsberg, ONE har bytit lampa på första o näst sista. Fortfarande
mörkt. ONE reparatören sa att han inte trodde trodde det skulle
hjälp o byta bara lampa men hade inte armatur med. Han sa till
grannen ring om det inte lyser! Men hallå vad är det för taktik,
får inte ni besked om utfört uppdrag och gör kontroll.

201125

201126

201126

1

X

X

2313752

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i
ärendet

X

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i
ärendet

X

201020

201022

201022

2

Önskar ej

X

201001

201001

201001

0

Önskar ej

X

2219316

Hallsberg, Belysningen utanför Saronkyrkan lyser ej
Hallsberg, Gatubelysning lös i en dag efter att ni lagat den, nu har
den slocknat igen. Farligt mörkt på Lingongatan, behöver
åtgärdas direkt!
Hallsberg, Varför har gatubelysningen hos oss inkl, nya
cykelvägen försvunnit sedan en vecka. Det är kolsvart här på
kvällarna ????

200825

200901

200901

7

X

X

2409647

Pålsboda, Lampa som är trasig på Högalidsgatan

201215

201215

201215

0

Önskar ej

X

X

Mycket snabb hantering och bra information i ärendet

2319720

Svennevad, Boende ringer in och berättar att ca 8-9 gatlampor i
Glottra, lyser ej.

201023

201023

201023

0

Önskar ej

X

X

Mycket snabb hantering och bra information i ärendet

2406696

Vretstorp, Parkgatan, Lyser ej

201213

201214

201214

1

Önskar ej

X

X

Mycket snabb hantering och bra information i ärendet

2418847

Östansjö, släckt lyser ej, Östanfallagatan

201220

201221

201221

1

X

X

2282900

X

X

Mycket snabb hantering och bra information i ärendet

Mycket snabb hantering och bra information i ärendet
Ganska snabb hantering och bra återkoppling med information i
ärendet

X

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i
ärendet

X

Park och offentliga platser
Mycket kort tid till kvittering men sedan mycket lång ledtid,
information om åtgärd i ärendet

2184327

Pålsboda, Vi vill ha en vimpel i flaggstången på Sköllerhården

200804

200804

201228

146

X

X

2317281

Hallsberg, Slut på hundbajspåsar på Tingsgatan
Hjortkvarn, mycket grenar som hänger över gångbron vilket gör
dels att träbron blir väldigt hal när det är blött samt att det blir
väldigt mörkt och skumt där.

201021

201021

201021

0

Önskar ej

X

201008

201016

201016

8

X

X

X

Ganska kort tid till kvittering och ledtid. Återkoppling med
information om planerad åtgärd.

2185886

Hallsberg, Parkeringen på norra sidan vid Pilonbron har det stått
en bil jättelänge någon månad som nu är sönderslagen m.m.
borde väl fraktas bort

200805

200827

200827

22

Önskar ej

X

X

Ganska lång tid till kvittering och ganska lång ledtid. Bra
information om åtgäred i ärendet

2342659

Vretstorp, En skylt saknas till Gallabergssjön mot Rabogatan efter
Järnvägen i Vretstorp, många åker förbi Vretstorp och kommer
fram bakvägen till Gallaberget via Torpa

201106

55<

X

Vretstorp, En synpunkt på diket framför mitt hus på rabogatan,
är det stor fördel att ha ett öppet dike den biten, ca 50m eller
finns det möjlighet att lägga rör och ösa igen diket? Finns barn
som har vinglat till med cykel och farit ner i diket och skadat sej.

200830

123<

X

2181725

Hallsberg, Invasiv växt. Jättebalsamin. Kvarsätters sjöväg

200803

133

Önskar ej

2243805

Pålsboda, Torrgranar eventuellt angripna av granbarkborre. Bör
tas ned och tas bort av kunnig personal. Har sett när andra träd
tagits ned och så har inte regler för trädfällning hållits.

2295172

X

X

Mycket snabb hantering och bra information i ärendet

Trafik

X

Mycket lång ledtid, ärendet är inte kvitterat och ingen notering
om planerad åtgärd i ärendet

VA nät

2228182

X

Mycket lång ledtid, ärendet är inte kvitterat och ingen notering
om planerad åtgärd i ärendet

Övrigt

200908

201214

200910

201214

200910

2

X

X

X

X

Mycket lång tid till kvittering och lång ledtid, information finns i
ärendet.

X

Mycket kort tid till kvittering och kort ledtid, information om
åtgärd i ärendet, dock har återkopplingen inte nått anmälaren på
grund av ett fel i systemet, det är dock åtgärdat nu.
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Ansökan om statlig medfinansiering
trafiksäkerhetsobjekt
§ 19
21/DOS/31
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Inventering av objekt

1. Trafiksäkra Esplanaden i Hallsberg

Objekt

Trafiksäkra Esplanaden i Hallsberg

Väghållare

Hallsbergs kommun.

Gatutyp

Huvudled, del i cykelnätet

Skyltad hastighet

50 km/h

Problem

Vibrations och bullerproblem i anslutning till befintliga farthinder som
är anlagda i de större korsningarna. Gatan inrymmer mycket tung
trafik och där en del skrymmande transporter sker vilket gör att en
avsmalning med fysiska hinder inte är lämpligt, därtill också ur ett
driftperspektiv. Farthinder ej lämpad för buss i linjetrafik.

Läge

Esplanaden mellan korsningarna Torngatan och Stocksättersvägen.

Utredningar mm

Sträckan är utpekad av Trafikverket ur nationell aspekt som en viktig
omledningsväg vid störningar på E20. Bullerutredningar.

Trafikolyckor

-

Trafikflöde

Cirka 4000 fordon/dygn i ÅDT

Föreslagen åtgärd

Utjämning av befintliga farthinder med ny utformning. För att erhålla
trafiksäker miljö erfordras överkörningsbara rondeller i
cirkulationsplats utan utsmyckning med bibehållen framkomlighet.
Befintlig linjeseparerad gång- och cykelbana på norrsida bibehålls
samtidigt som kantsten längdleds med anslutningar ses över.
Övergångspassager kompletterar med vilplan enligt VGU krav.
Längsgående väglinjemitt breddas för hastighetsreducerande effekt.
Befintlig separerad ”smal GC-bana” på södra sidan görs om till
gångbana.

Planeringsläge

Projekterat

Mark-inlösen

Nej, kommunal mark.

Beräknad kostnad

2 000 000 kr

Nyttoeffekt

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik
+ Säkrare skolväg
+ Säker trafiklösning som uppmuntrar till miljövänliga transportsätt.
+ Positiv regional utveckling med jämställd och hög transportkvalitet.
+ Underlättar för ökat kollektivt resande.

4
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Inventering av objekt

2. GC-väg längs Hardemovägen i Hallsberg

Objekt

GC-väg

Väghållare

Hallsbergs kommun.

Gatutyp

Huvudgata

Skyltad hastighet

50 km/h

Problem

En utökning av planområdet Vikatorp är klart. För att länka ihop det
med befintligt vägnät planeras en GC-väg som separerar
arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik. Oskyddade
trafikanter som färdas utmed Hardemovägen har inte en trafiksäker
cykelförbindelse till och från bostadsområdet.

Läge

Längs med huvudled Hardemovägen, mellan GC-anslutningarna vid
kvarteren SAFIREN/TURKOSEN.

Utredningar mm

Behov identifierades i planarbetet för utökning av Vikatorp.
Inventerad i projekt Säkra skolvägar.
_

Trafikolyckor
Trafikflöde

Cirka 1500 fordon/dygn i ÅDT

Föreslagen åtgärd

Nybyggnation av GC-väg, cirka 450 meter.

Planeringsläge

Förprojekterad

Mark-inlösen

Nej kommunal mark

Beräknad kostnad

1 000 000 kr

Nyttoeffekt

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik
+ Säkrare skolväg
+ Binder samman befintliga stråk
+ Nya målpunkter med handelsområde och restaurang

5
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Inventering av objekt

3. GC-väg längs Vibytorpsvägen i Hallsberg

Objekt

GC-väg

Väghållare

Hallsbergs kommun.

Gatutyp

Huvudgata

Skyltad hastighet

60 km/h

Problem

En utökning av planområdet Vibytorp är klart. För att länka ihop det
med befintligt vägnät planeras en GC-väg som separerar
arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik. Oskyddade
trafikanter som färdas utmed Vibytorpsvägen har inte en trafiksäker
cykelförbindelse till och från bostadsområdet.

Läge

Längs med huvudled Vibytorpsvägen, mellan korsningar
Sockenvägen och Linvägen.

Utredningar mm

Behov identifierades i planarbetet för utökning av Vibytorp.
Inventerad i projekt Säkra skolvägar.
_

Trafikolyckor
Trafikflöde

Cirka 500 fordon/dygn i ÅDT

Föreslagen åtgärd

Nybyggnation av GC-väg, cirka 75 meter.

Planeringsläge

Förprojekterad

Mark-inlösen

Nej kommunal mark

Beräknad kostnad

300 000 kr

Nyttoeffekt

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik
+ Säkrare skolväg
+ Binder samman befintliga stråk

6
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Inventering av objekt

4. Behov av säker passage för GC
Östra storgatan, Hallsberg

Objekt

Säkra passager

Väghållare

Hallsbergs kommun.

Gatutyp

Matargata, utryckningsväg, ny del i cykelnätet

Skyltad hastighet

50 km/h.

Problem

Hög fordonstrafikintensitet förbi handelsområde. Oskyddade
trafikanter har inte en trafiksäker gång- och cykelförbindelse. Stor
olycksrisk då en passage idag saknar utmärkning.

Läge

Östra storgatan, Hallsberg.

Utredningar mm

Inventering av kommunens samtliga övergångsställen/passager.
Förstärka särskilt utsatta passager.

Trafikolyckor

Ja

Trafikflöde

Cirka 4000 fordon/dygn i ÅDT

Föreslagen åtgärd

Säkra passage genom hastighetsdämpande åtgärder,
vägmarkeringar och vägmärken inklusive varningsljus med
automatisk detektion.

Planeringsläge

Projekterad.

Mark-inlösen

Nej, kommunal mark.

Beräknad kostnad

300 000 kr

Nyttoeffekt
+ Förbättrar tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade
trafikanter
+ Binder samman befintliga stråk

7
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Inventering av objekt

5. Behov av säker passage för LångängsvägenEKO-parken-Vibytorpsvägen, Hallsberg

Objekt

Säkra passager

Väghållare

Hallsbergs kommun.

Gatutyp

Matargator, ny del i cykelnätet

Skyltad hastighet

30/60 km/h.

Problem

Oskyddade trafikanter, ofta skolbarn på väg och till och från skola
som korsar gatan har inte en trafiksäker gång- och cykelförbindelse.
Stor olycksrisk då en passage idag saknar utmärkning.

Läge

Långängsvägen och Vibytopsvägen, Hallsberg.

Utredningar mm

Inventerad i projekt Säkra skolvägar. Saknas säker passage för GC.

Trafikolyckor

Ja

Trafikflöde

Cirka 2000 fordon/dygn i ÅDT

Föreslagen åtgärd

Säkra passage genom hastighetsdämpande åtgärder, röjning
vegetation, förstärkta vägmarkeringar, vägmärken inklusive
varningsljus med automatisk detektion.

Planeringsläge

Projekterad

Mark-inlösen

Nej, kommunal mark.

Beräknad kostnad

300 000 kr

Nyttoeffekt

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik
+ Säkrare skolväg
+ Binder samman befintliga stråk

8
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Åtgärdsvalstudie väg 529
§ 20
21/DOS/37
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Åtgärdsplan granbarkborre, samt skoglig
redovisning
§ 21
21/DOS/20
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Definition på närproducerat och matsvinn
mätning 2020 redovisning,
§ 22
21/DOS/38
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Datum

Sida

2020-10-22

2(2)

Sammanställning samtliga kök HT 2019
Tallrikssvinn
Serveringssvinn
Totalt Svinn

Totalt svinn Kg
830,75
681,22

Totalt svinn procent
6, 57 %
5, 39 %

1 511,97 kg

12,0 %

VT Ingen svinnmätning pga. COVID 19

Sammanställning samtliga kök HT 2020 2 veckor
Tallrikssvinn
Serveringssvinn
Totalt Svinn

Totalt svinn Kg
1 069,27
647,61

Totalt svinn procent
8,59 %
5,20 %

1 716,88 kg

13,79 %

Sammanställning samtliga kök HT 2020 2 veckor
Total mängd
serverad mat kg
12 439,48

Total konsumtionsmätning
kg
11 280,64

Mängd mat/matgäst (30288st)
372 g

konsumtionsmätning. Genom att dra bort mängden serverings- och tallrikssvinn från mängden serverad mat,
så får vi en siffra på den totala mängden uppäten mat. Delar vi detta på antalet personer som ätit, så får vi en
genomsnittlig siffra för den mängd mat som varje matgäst har ätit upp.

En normal-portion väger i snitt 350 g = 11,37 kr

Totalt svinn (Råvaror) 1 716,88kg/ 0,350 kg= 4 905,37 portioner x
11,37 kr (livsmedelskostnad jämförelseportion) = 55 774 Kr

Tallrikssvinn 1 069,27 kg/ 0,350 kg = 3055 portioner
3055 portioner x 11.37 kr = 34 735,35 kr
Tallrikssvinn/antal ätande ca 35g
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Redovisning av delegationsbeslut
§ 24
21/DOS/17
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Övriga ärenden
§ 25
21/DOS/37
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Datum

2021-02-14

det stämmer mot verkligheten. Det har även genom åren tillkommit både
gator och bostadsområden. Totalt har kommunen 16 mil gata om jag inte
minns fel och en stor mängd parkeringar, torg och andra offentliga
platser.”
Inför kommande upphandlingar kommer förfrågningsunderlaget med
tillhörande kartbeskrivningar att granskas mer ingående för att säkerställa
och åtgärda eventuella brister.
Upphandlingsunderlaget kommer inför nästkommande upphandlingsperiod att skickas ut under våren. Så var också tänkt när det gäller
upphandlingen inför innevarande vintersäsong. Arbetet med underlaget
försenades dock något och kunde färdigställas först under försommaren.
På inrådan från kommunens upphandlare väntade man dock med att skicka
ut underlaget tills i slutet på sommaren.
För att öka intresset av att medverka i kommunens snöröjning och
halkbekämpning behöver ersättningen ses över. Enligt kommunens
upphandlare avstod entreprenörer från att delta i upphandlingen för att de
ansåg att ersättningen var för låg. Under föregående vinter lönade det sig
inte för dem att ha en den maskinpark stående som krävs för att kunna
fullfölja uppdraget. Den fasta ersättningen anses vara för låg, särskilt vid en
mild och snöfattig vinter. Inför kommande upphandlingar kommer en
förändring av ersättningen att utredas.

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef DoS
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Sida

2(2)

Mötets avslutande
§ 26
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