
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-05-25  

  Drift-och servicenämnden 
Tid Plats
 08:00-12:00 Hörnet vån 2, Kommunhuset Hallsberg

Övriga 
 

Magnus Ribbing, Förvaltningschef DOS
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Lizette Strömberg, Miljöinspektör
Åsa Pettersson, Miljöchef
Meho Efendira, Miljöinspektör
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Maria Eklund, VA-konsult
Suzana Madzo, VA-ingenjör
Niklas Hasselwander, Teknisk chef
Hadil Asaad, Planeringsingenjör

Ej tjänstgörande ersättare 
 

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)

Beslutande ledamöter 
 

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)
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Sammanträdesdatum  2022-05-25  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ewa-Rosa Sliwinska 
08:00

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Tjänstgörande ersättare
5. Val av justerare
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2 - Förbud att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanordning med vite – 
Sköllersta-Sörby 1:62 (22/DOS/19)

Föredragande Lizette Strömberg och 
Åsa Pettersson 08:05

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller gällande lagstiftning i 
och med att godtagbar efterbehandling efter slamavskiljning saknas.
Miljöenheten har vid inventering 2021 konstaterat att avloppet inte motsvarar dagens lagkrav. 
Vid besök på fastigheten 2021-05-05 noterades att det enbart finns en trekammarbrunn med 
utlopp till dike.
Slamavskiljning i trekammarbrunn uppnår inte tillräcklig rening av avloppsvatten. Anläggningen 
saknar efterföljande rening av avloppsvatten, och bedöms därmed inte vara tillräcklig för att klara 
reduktion av näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen. För att minska risken för 
olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer nämnden att utsläpp till 
avloppsanläggningen ska förbjudas.
Det har skett kommunicering om åtgärder mellan fastighetsägare och miljökontoret samt tekniska 
kontoret under flera år. Avloppen är dock fortfarande inte åtgärdade.
Miljöinspektör föredrar ärendet
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Beredningsutskottet önskar att en orienterande karta läggs till handlingarna till nämnden
 
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar om förbjud att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, 
disk- och tvättvatten) med vite till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Sköllersta-
Sörby 1:62.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Sköllersta-Sörby 1_62
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3 - Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken för hantering av farligt och icke-
farligt avfall på fastigheten Viby– Sörby 2:2 
(22/DOS/19)

Föredragande Meho Efendira och Åsa 
Pettersson 08:15

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro län har begärt att Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun yttrar sig 
över Kling Sund AB:s ansökan om tillstånd för hantering av farligt och icke-farligt avfall på 
fastigheten Viby-Sörby 2:2.
Ansökan avser yrkesmässigt behandling av farligt och icke-farligt avfall om högst 120 ton per år 
samt mellanlagring av farligt och icke-farligt avfall. Ansökan gäller en utökning av redan befintlig 
granuleringsverksamhet samt mellanlagring av bilbatterier. Miljöenheten bedömer att den sökta 
verksamheten bör kunna tillåtas.
För att minimera risk för störningar från verksamheten lämnar miljöenheten synpunkter på delar 
som bör förtydligas i tillståndet.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Gösta Hedlund (C) önskar tillägg i yttrandet att det tydligare ska anges var förbränningsmassorna 
kommer att hanteras. Även bör det framgå i handlingarna att det begärts och beviljats förlängd 
svarstid.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden föreslås besluta att:
1. Tillstyrka Kling Sund AB:s ansökan om tillstånd för hantering av farligt
och icke-farligt avfall på fastigheten Viby– Sörby 2:2.
2. Lämna yttrande över ansökan i enlighet med vad som sägs under
rubriken ”Miljöenhetens bedömning och synpunkter”.
Beslutsunderlag 

 Kling Sund AB, tjänsteskrivelse, yttrande över ansökan om tillstånd (2)
 Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning 2022-02-01,
 Svar på föreläggande om komplettering av ansökan 2022-04-06
 Svar på begäran
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4 - Taxa för bygglov, strandskyddsdispens 
och tillsyn, revidering (22/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 08:25

Ärendebeskrivning
Från den 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och 
tappvarmvatten i flerbostadshus.
Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den eller de kommunala nämnder som 
fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet (byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de 
skyldigheter som anges i lagen fullgörs. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela 
föreskrifter om avgifternas storlek.
Utifrån detta ändras taxan så byggnadsnämnden i kommunen kan ta ut en avgift inom det nya 
tillsynsområdet.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
1. anta taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn
2. att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 juli 2022
3. resterande delar i taxan kvarstår från tidigare beslut.
Beslutsunderlag 

 tjansteskrivelse rev taxa för bygglov strandskyddsdisp samt tillsyn 2022
 Taxa för bygglov,strandskyddsdispens samt tillsyn
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5 - Ny VA-taxekonstruktion 2023 (22/DOS/48) Föredragande Maria Eklund, Suzana 
Madzo och Niklas Hasselwander 08:35

Ärendebeskrivning
En ny VA-taxekonstruktion planeras att införas till 2023 baserad på Svenskt Vattens senaste 
rekommendation. Det innebär en mer rättvis fördelning av kostnaderna mellan olika slags VA-
kunder utifrån deras nytta av de allmänna VA-tjänsterna.
Nämnden bör besluta nu om att omkonstruera VA-taxan och tillämpa den nya taxekonstruktionen 
så att den kan ligga till grund för arbetet med att ta fram den nya taxan för 2023.
Förslag till beslut
Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden att besluta ändra sättet att räkna 
ut taxans alla delar och tillämpa den nya taxekonstruktionen så att den kan ligga till grund för 
arbetet med att ta fram den nya taxan för 2023
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ändrad konstruktion VA-taxa 2023
 Förändring i brukningsavgiften_beaarbetad 220511_bearbetad 220513
 Presentation VA-taxan Hallsberg 220513

Page 6 of 14



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-05-25  

6 - Hänsynsområde i Hallsbergs Ekopark 
(22/DOS/69)

Föredragande Hadil Asaad 09:50

Ärendebeskrivning
Drift- och Serviceförvaltningen har fått ett önskemål om att ändra beslutet om fiskeförbud i 
Ekoparken till ett hänsynsområde under fåglarnas känsliga häckningssäsong.
Planeringsingenjören föredrar ärendet.
Samrådssamtal har hållits med Länsstyrelsen. De kallar numera fågelskyddsområde för djur- och 
växtskyddsområde. De har meddelat att en kommun eller länsstyrelse kan besluta om ett djur- eller 
växtskyddsområde, med stöd av 7 kap 12 § miljöbalken. Om nämnden fattar ett sånt beslut kan 
dock inte gångarna runt östra dammen nyttjas, då det ska vara ett skyddsavstånd på mellan 50-100 
m. Det strider då mot parkens syfte som ju bland annat är för rekreation. Nämnden kan istället välja 
att bara informera och uppmana besökarna att visa hänsyn mot växter och djur.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Gösta Hedlund (C) föreslår att området vid östra dammen ska kallas ett hänsynsområde och att 
skyltar med information om det kan sättas upp. Då beskrivs det också tydligare vad som förväntas 
av besökarna. Övriga ledamöter i beredningsutskottet ansåg att förslaget var bra.
Förslag till beslut
Drift- och Serviceförvaltningen föreslår Drift- och servicenämnden besluta att

 införa hänsynsområde vid Östra dammen i Hallsbergs Ekopark under fåglarnas 
häckningssäsong, mellan 1 april- 31 juli.

 synliggöra hänsynsområdet genom skyltar.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Hänsynsområde 2022
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7 - Tertialrapport (21/DOS/88) Föredragande Ingalill Nilsson 

Ärendebeskrivning
Förvaltningens ekonom har tillsammans med förvaltningens verksamheter upprättat en 
tertialrapport per den sista april 2022.
Förvaltningens ekonom föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen
Beslutsunderlag 

 Tertialrapport 2022
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8 - Kvartalsrapport 1, sjukfrånvaro (22/DOS/24) Föredragande Magnus Ribbing 

Ärendebeskrivning
Det finns ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att försöka få ner 
sjukfrånvaron.
Nämnden följer sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen genom att den redovisas kvartalsvis.
Förvaltningschefen föredrar ärendet.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen
Beslutsunderlag 

 Sjukfrånvaro DOS januari 2022
 Sjukfrånvaro DOS februari 2022
 Sjukfrånvaro DOS mars 2022
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9 - Förvaltningschefen informerar (22/DOS/31) Föredragande Magnus Ribbing 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen ger muntlig information.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen
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10 – Meddelanden till nämnden 220525 Föredragande  

Ärendet i korthet 

Redovisning av ett urval inkomna respektive upprättade handlingar och statistik
Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen
Anmälningar 

 /DOS/2235114 22/DOS/38-3    Arbetsmiljöenkät måltid 2021
 /DOS/2235115 22/DOS/38-2    Arbetsmiljöenkät måltid 2021
 /DOS/2236494 22/DOS/18-26    Volymmått april
 /DOS/2236584 /DOS/2236584    Statistik elbilsladdning apr 2022
 /DOS/2236634 /DOS/2236634    Information - ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter
 /DOS/2236443 22/DOS/38-7    Enkätfrågor arbetsmiljöenkät 2021
 /DOS/2236409 22/DOS/18-24    Bygglov telefontider april 2022
 /DOS/2236322 /DOS/2236322    Dom i M 8249-20, Tillstånd till vattenverksamhet 

Hallsberg-Stenkumla

Page 11 of 14



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-05-25  

11 - Redovisning av delegationsbeslut 
(22/DOS/17)

Föredragande  

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 2022-03-31 – 2022-05-04 redovisas genom att listor delges 
nämnden.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen
Beslutsunderlag 

 Redovisning av delegationsbeslut 220525
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12 - Övriga ärenden (22/DOS/31) Föredragande  
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13 – Mötets avslutande Föredragande Ewa-Rosa Sliwinska 
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