KALLELSE

Sammanträdesdatum 2022-06-22

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

08:00-12:00

Hörnet vån 2, Kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Birgitta Kumblad (S), vice ordförande
Gösta Hedlund (C), 2:e vice ordförande
Henrik Axelsson (S)
Toni Blanksvärd (S)
Lillemor Pettersson (S)
Calin Mc Quillan (M)
Markus Eriksson Nordkvist (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Oscar Lundqvist (SD)

Hans Palmqvist (S)
Leif Hermansson (S)
Mariana Johansson (S)
Lotta Öhlund (S)
Sven-Arne Johansson (V)
Hans Johansson (C)
Jan Karlsson (M)
Rikard Bergström (M)
Andreas Glad (KD)
Joakim Rosén (SD)
Dan Fredriksson (SD)

Övriga
Magnus Ribbing, Förvaltningschef DOS
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Andreas Löfberg, Miljöinspektör
Åsa Pettersson, Miljöchef
Lizette Strömberg, Miljöinspektör
Magnus Eliasson, Bygglovsinspektör
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Christian Björk, Koststrateg
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Föredragande

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Anmälan om jäv
Tjänstgörande ersättare
Val av justerare
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Sammanträdesdatum 2022-06-22

2 - Förbud förenat med vite att bedriva
bilskrotningsverksamhet på fastigheterna
Norra Höga 1:15, 1:16 och 1:17 (22/DOS/19)

Föredragande Andreas Löfberg och Åsa
Pettersson 08:05

Ärendebeskrivning
Enligt bilskrotningsförordningen ska en bilskrotare vara auktoriserad. Östansjö Bilskrot AB:s
auktorisation gällde till och med 2022-03-15. Miljöenheten skrev ett delegationsbeslut om förbud
att ta emot fler skrotbilar 2022-03-31. Vid kontakt med Länsstyrelsens jurist 2022-05-20 uppgavs
att ingen ansökan om förnyad auktorisation hade lämnats in. Vid tillsyn på verksamheten 2022-0523 uppgavs att ett fåtal bilar tagits emot efter förbudet. Eftersom verksamheten fortfarande pågår
utan auktorisation, bedöms det motiverat att förbjuda verksamheten i sin helhet. Eftersom tidigare
förbud inte fått önskad effekt bedöms det motiverat att förena detta förbud med vite, först ett
engångsbelopp och därefter ett löpande vite om verksamheten fortsätter bedrivas utan
auktorisation.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun förbjuder Östansjö Bilskrot AB (556612–4193) att
bedriva bilskrotningsverksamhet på fastigheterna Norra Höga 1:15, 1:16 och 1:17. Förbudet gäller
omedelbart, även om det överklagas. Förbudet gäller verksamhet som syftar till att återvinna,
återanvända eller bortskaffa uttjänta bilar. Detta inkluderar att ta emot, tömma, demontera och
pressa bilar; förflytta bilar inom eller ut från området; utfärda mottagningsbevis eller
skrotningsintyg. Förbudet gäller inte försäljning av redan demonterade reservdelar. Förbudet
förenas med ett fast vite om 200 000 (tvåhundratusen) kronor och därefter med ett löpande vite
om 50 000 (femtiotusen) kronor för varje månad.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Förbud att ta emot skrotbilar, 2022-03-21
Föreläggande om åtgärder efter tillsynsbesök, 2021-09-30
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3 - Förbud att släppa ut spillvatten från
enskild avloppsanordning med vite - Nybble
1:24 (22/DOS/19)

Föredragande Lizette Strömberg och
Åsa Pettersson 08:15

Ärendebeskrivning
Miljöenheten har vid inventering 2021 konstaterat att fastighetens avlopp inte motsvarar dagens
lagkrav. Avloppsvatten från fastigheten avleds till slamavskiljare utan efterföljande rening. Vid
besök på fastigheten 2021-05-20 noterades att avloppsvatten leds till 3 stycken enkammarbrunnar
med utlopp till dike.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden föreslår att besluta om ett förbjud att släppa ut spillvatten från WC och
BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) med vite till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
Nybble 1:24.
Beslutet tilldelas fastighetsägaren. Fastighetens adress, Sörby 830, 697 94 Sköllersta.
Förbudet kommer träda i kraft 6 månader från att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet förenas med ett vite om 75 000 kronor.
Lagstöd: 26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken

Beslutsunderlag



H_EA_Tjänsteskrivelse (6)
Bilaga karta Nybble 1-24
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4 - Förbud att släppa ut spillvatten från
enskild avloppsanordning med vite Sköllersta-Sörby 4:2 (22/DOS/19)

Föredragande Lizette Strömberg och
Åsa Pettersson 08:20

Ärendebeskrivning
Miljöenheten gör bedömningen att avloppsanläggningen inte uppfyller gällande lagstiftning i och
med att godtagbar efterbehandling efter slamavskiljning saknas. Vid besök på fastigheten 2021-0520 noterades att det finns en trekammarbrunn. Någon infiltrationsanläggning kan inte lokaliseras.
Det finns inte några luftningsrör.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar om ett förbjud att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-,
disk- och tvättvatten) med vite till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten SköllerstaSörby 4:2.
Beslutet tilldelas fastighetsägaren. Fastighetsadress Sörby 947, 697 94 SKÖLLERSTA.
Förbudet kommer träda i kraft 6 månader från att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet förenas med ett vite om 75 000 kronor.
Lagstöd: 26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken

Beslutsunderlag



H_EA_Tjänsteskrivelse (7)
Karta Sköllersta-Sörby 4-2
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5 - Föreläggande att vidta rättelse, förenat
med vite, på fastigheterna Tunbohässle
1:168 och Tunbohässle 1:52 (22/DOS/18)

Föredragande Magnus Eliasson och
Åsa Gunnarsson 08:25

Ärendebeskrivning
5 november 2021 inkom information om att ägaren av Tunbohässle 1:168 har fyllt igen ett dike på
grannfastigheten Tunbohässle 1:52. Då området är planlagt är åtgärden marklovspliktig. Enligt
gällande plan är det aktuella området på fastigheten Tunbohässle 1:52 planlagt som V =
vattenområde. Utfyllnad av diket är därför en planstridig åtgärd och det finns inte förutsättningar
att bevilja marklov i efterhand för åtgärden.Markutfyllnad samt byggnation av förrådstält har
utförts på egen och annans fastighet utan mark- eller bygglov. Det finns inte förutsättningar att
bevilja mark- eller bygglov i efterhand då åtgärderna är planstridiga. Rättelse genom återställning
behöver därför utföras.
Markutfyllnad samt byggnation av förrådstält har utförts på egen och annans fastighet utan markeller bygglov. Det finns inte förutsättningar att bevilja mark- eller bygglov i efterhand då åtgärderna
är planstridiga. Rättelse genom återställning behöver därför utföras. Slutsignerad kontrollplan har
lämnats in i tillbyggnadsärende trots att tillbyggnadens fasad inte
är färdigställd. Därför behöver rättelse utföras genom att fasaden färdigställs. En bygglovsbefriad
altan har byggts utan skydd mot fall. Därför behöver rättelse utföras genom att räcke byggs så att
ingen skadar sig. Eftersom ett bygglovspliktigt plank har byggts mot grannfastigheten Tunbohässle
1:167 utan bygglov behöver rättelse göras genom att plankets höjd sänks till max 110 cm och
därmed bedöms som ett bygglovsbefriat staket. Alternativt kan ägaren söka om bygglov i efterhand
för att få saken prövad.
Då fastighetsägaren i telefonsamtal 14 februari sagt att han ska återställa det igenfyllda diket men
inte har utfört rättelsen 16 maj anser drift- och serviceförvaltningen att drift- och servicenämnden
ska besluta om rättelseföreläggande med löpande vite om föreläggandet inte följs.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900)
förelägga fastighetsägarna att vidta rättelse genom att:
• Riva det olovligen uppförda förrådstältet.
• Återställa det olovligen utfyllda diket på grannfastigheten Tunbohässle 1:52, så att vattenflödet
återställs i den omfattning som var innan utfyllnaden gjordes.
• Sänka det olovligen uppförda planket mot grannfastigheten Tunbohässle 1:167 till en höjd av max
110 cm, så det räknas som ett bygglovsbefriat staket.
• Färdigställa fasaden på tillbyggnaden av bostadshuset.
• Bygga ett räcke på altanen som skydd mot fall. Räcket ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler.
Rättelse ska ha utförts senast 26 september 2022.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse med beslutsunderlag, 2
Yttrande tillhörande DNR2021
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6 - Information från måltid (22/DOS/38)

Föredragande Christian Björk 08:40

Ärendebeskrivning
Information ges om arbetsmiljöenkäten och resultat från den, andel ekologiska livsmedel och målet
där, svinnmätningar och utbildningen som getts inom avdelningen för att höja kunskapen i miljöoch hållbarhetsfrågor.
Kostchef och koststrateg ger information.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslutsunderlag


Presentation av måltidsavdelningens arbetsmiljöenkät - nämnden
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7 - Ekonomisk rapport maj 2022 (22/DOS/22)

Föredragande Ingalill Nilsson 09:40

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen tagit fram en ekonomisk rapport för
april 2022.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslutsunderlag



Skatt Total 202205
VA Total 202205
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8 - Redovisning av djupanalys felanmälan

Föredragande Susanne Naeslund

(22/DOS/31)

Ärendebeskrivning
Infracontrol är ett felhanteringssystem som köptes in till förvaltningen 2017. Systemet köptes in för
att underlätta hanteringen av inkomna felanmälningar, synpunkter och klagomål. Invånarna kan
lämna sina anmälningar via App eller via formulär på hemsidan. Invånare som ringer in eller skickar
in anmälningar via e-post eller fysisk post lotsas in i systemet av personal i KC eller i förvaltningen.
Implementering i verksamheten och arbetet med att utveckla rutiner kring hantering av ärenden i
systemet pågår ständigt.
Nämnden har ett intresse av att följa hur den här kontakten med invånarna fungerar. Det fanns
därför en kontrollpunkt i DOS internkontrollplan att det ska göras en uppföljning genom stickprov
av anmälningar kontra åtgärder 2 ggr/år och att det ska redovisas för nämnden. Nu är den
kontrollpunkten borttagen då det blivit rutin att redovisa stickprovskontrollen till nämnden.

Beredningsutskottets behandling av ärendet
Beredningsutskottet önskar att information ges till nämnden om hur rutinen ser ut för hantering av
inkomna felanmälningar och synpunkter.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse djupanalys felanmälan
Djupanalys ärenden 20211201-20220531
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9 - Förvaltningschefen informerar (22/DOS/31)
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen ger muntlig information.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen
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Föredragande Magnus Ribbing

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2022-06-22

10 – Meddelanden till nämnden

Föredragande

Ärendet i korthet
Redovisning av ett urval inkomna respektive upprättade handlingar och statistik

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen

Anmälningar
 /DOS/2237177 /DOS/2237177
 /DOS/2237451 22/DOS/18-29
2022
 /DOS/2237550 22/DOS/19-21
 /DOS/2237551 22/DOS/18-31

Beslut i ärende 403-453-2022, Tunbohässle 1:46
Statistik bygglov antal samtal vid telefontid maj
Redovisning klagomål miljö 2022
Tillsynsärenden Bygglov Hallsberg
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11 - Redovisning av delegationsbeslut

Föredragande

(22/DOS/17)

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar för nämndens verksamhet. Det är
flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på delegation från
nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden vid närmast följande
sammanträde.
Delegationsbeslut under perioden 2022-05-05 – 2022-05-27 redovisas genom att listor delges
nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen

Beslutsunderlag


Redovisning av delegationsbeslut 220505-220527
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Föredragande

12 - Övriga ärenden (22/DOS/31)
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Föredragande Ewa-Rosa Sliwinska

13 – Mötets avslutande
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