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Beslut om revidering i delegationsordning DOS, bygglov 

  

Ärendebeskrivning 
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att delegationsordningen DOS, bygglov revideras genom att  
lägga till punkt L.1 under rubriken ekonomi. 
 
Punkt L.1 ger förvaltningschef för drift- och serviceförvaltningen delegation att årligen ändra de i 
taxan antagna avgifterna samt handläggningskostnad per timme enligt Sveriges kommuner och 
landstings riktlinje för procentsats om prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt publicerad 
uppgift för oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräkning är oktober månad 2019.  

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar anta den reviderade delegationsordningen för DOS, bygglov 

Ärendet 
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett presidium, ett utskott, en ledamot, en ersättare 

eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 

av ärenden. 

Drift- och servicenämndens nu gällande delegationsordning för DOS bygglov reviderades av nämnden 

senast 2021-05-19. För att delegationsordningen alltid ska vara aktuell ska dokumentet löpande 

revideras vid eventuella förändringar. 

 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Magnus Ribbing  Åsa Gunnarsson 

Förvaltningschef  Bygglovschef 

 

Bilagor 

Delegationsordning DOS, bygglov 
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1 Förklaring till bygglovsenhetens del i 
delegationen från drift- och servicenämnden 

 
Den här delegationsordningen ska ses som ett komplement till DOS nu gällande 
delegationsordning, men ersätta de delar som gäller bygglovsenheten.  
 
Mot bakgrund av att Hallsbergs kommun och Kumla kommun har en gemensam 
förvaltning inom frågor som rör lov, anmälanpliktiga åtgärder, förhandsbesked, 
strandskyddsdispenser och tillsynsfrågor inom plan- och bygglagen omfattar 
denna delegationsordning, delegation till den gemensamma förvaltningen med 
stöd av plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen mm.  
 
Där det i denna delegationsordning står angett byggnadsinspektör som delegat, 
innebär det byggnadsinspektör i den gemensamma förvaltningen.  
 
Drift- och servicenämnden har fortfarande det övergripande ansvaret.  
 
Skulle det vara ett ärende som ses som principiellt viktigt ska detta lyftas till 
nämnd för beslut. 
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Datum 

2018-12-19 
Ärendenummer 

22/DOS/55 
 

 

2 Förkortningar 
Lagar/avtal  

BFS Boverkets föreskrift 
PBL Plan- och bygglag 
ÄPBL Äldre plan- och bygglag 
PBF Plan- och byggförordning 
BBR Boverkets byggregler 
MB          Miljöbalken 
 
Beslutsorgan/delegater 

FC 
VC 

Förvaltningschef Drift- och serviceförvaltningen 
Verksamhetschef Miljö- och bygg Kumla 

EC Enhetschef för Bygglovsenheten Kumla 
BI Byggnadsinspektör 
SA Stadsarkitekt 
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Ärendenummer 

22/DOS/55 
Sida 

6(19) 
 

F.1.4 Bevilja bygglov inom ramen för 
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30, 
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden, 
Inredande av någon ytterligare 
bostad eller någon ytterligare lokal 
för handel, hantverk eller industri 
 

PBL 9 kap. 2 § 1st.punkt 
3b 

 

BI EC,VC  

F.1.5 Bevilja bygglov inom ramen för 
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30, 
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden 
Byte av färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar 
byggnadens yttre utseende, gäller 
för byggnad som ligger inom 
detaljplanelagt område. 

PBL 9 kap. 2 § 1st. punkt 
3c. 

 

BI EC,VC Samråd ska ske med arkitektstöd. 

F.1.6 Bevilja bygglov för nybyggnad 
utanför detaljplan och 
områdesbestämmelser inom ramen 
för de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked, PBL 9 
kap. 31 – 31a §§ 

PBL 9 kap. 2 § punkt 1. 

 

BI EC,VC Utanför detaljplanelagt område 

F.1.7 Bevilja bygglov för ett 
komplementbostadshus, 
komplementbyggnad eller en 
tillbyggnad utanför detaljplanelagt 
område inom ramen för de 
föreskrifter som anges i PBL 9 kap. 
31 – 31a §§ 

PBL 9 kap. 2 § punkt 1-
2. 

 

BI EC,VC Utanför detaljplanelagt område 
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F.1.8 Ny-eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, 
avloppspumpstation, mast eller 
därmed jämförliga byggnader 
utanför detaljplanelagt område. 

PBL 9 kap. 2 § 1 st. BI EC,VC Utanför detaljplanelagt område 

F.1.9 Bevilja bygglov för nybyggnad 
av ersättningsbyggnad utanför 
detaljplan och 
områdesbestämmelser gällande 
sedan tidigare bebyggd tomt. 

PBL 9 kap. 2 § 1 st. BI EC,VC Utanför detaljplanelagt område 

F.1.10 Ärende om att i område av 
värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett 
bebyggelseområde som avses i 8 
kap. 13 § PBL i den utsträckning som 
framgår av detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

PBL 9 kap. 8 § punkt 2b BI EC,VC Samråd ska ske med arkitektstöd. 

F.1.11 Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av upplag eller mate-
rialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4) 
samt murar och plank (p. 7) samt 
parkeringsplatser utomhus (p.8) och 
transformatorstationer (p.10) 

PBL 9 kap. 8 § 1 st. och 
16 kap. 7 § samt PBF6 
kap. 1–2 §§ 

BI EC,VC Bedömning görs utifrån om det anses vara 
betydande påverkan på omgivningen eller inte, i 
varje enskilt fall.  

Om det bedöms som betydande påverkan ska 
beslutet lyftas till nämnd.  

F.1.12 Uppsättande eller väsentlig 
ändring av skyltar och ljus-
anordningar 

PBL 9 kap. 8 § 1 st. och 
16 kap. 7 § samt PBF 6 
kap. 3–4 §§ 

BI EC,VC  

F.1.13 Bevilja bygglov för åtgärd av 
säsongskaraktär. 

PBL 9 kap. 9 § BI EC,VC  
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F.1.14 Beslut om rivningslov inom 
ramen för de föreskrifter som anges i 
9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning av 
byggnad som ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har större 
värde eller rivning som kräver beslut 
enligt annan författning 

PBL 9 kap. 10 § BI EC,VC  

F.1.15 Besluta om marklov inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § 
PBL 

PBL 8 kap. 9 § BI EC,VC  

F.1.16 Bygglov för åtgärder som inte 
kräver lov 

PBL 9 kap. 14 § BI EC,VC  

F.1.17 Besluta att fastighetsägare ska 
vidta åtgärder för att fastigheten ska 
vara i vårdat skick. 

PBL 8 kap. 14-18 §§ BI EC,VC  

F.1.18 Beslut om villkorsbesked inom 
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 § 

 

PBL 9 kap. 19 § BI EC,VC  

F.1.19 Att om en ansökan om 
bygglov, marklov, rivningslov eller 
förhandsbesked är ofullständig, 
förelägga sökanden att avhjälpa 
brister i ansökan inom viss tid. 

PBL 9 kap. 21-22 §§ 1 st.  BI EC,VC  

F.1.20 Att avvisa en ansökan som 
trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § 
första stycket PBL är så ofullständig 
att den inte kan prövas i sak  

PBL 9 kap. 22§ 2 st. BI EC,VC  
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F.1.21 Beslut om att samordning 
enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej ska ske, då 
särskilda skäl för det föreligger. 

PBL 9 kap. 24 § BI EC,VC  

F.1.22 Beslut om att förlänga 
handläggningstiden för ärende om 
lov eller förhandsbesked i högst tio 
veckor utöver de ursprungliga tio 
veckorna 

PBL 9 kap. 27§ BI EC,VC  

F.1.23 Beslut om tidsbegränsat 
bygglov inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL. 

PBL 9 kap. 33 § 

 

BI EC,VC  

F.1.24 Besluta om att ett bygglov, 
rivningslov eller marklov får 
verkställas tidigare än fyra veckor 
efter det att beslutet  
har kungjorts enligt 41 a §, om ett 
väsentligt  
allmänt eller enskilt intresse kräver 
det. Lag (2018:674). 

PBL 9kap.42a § BI EC,VC Ny punkt från lagändring 1 juli 2018 
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F.2.8 Beslut att förelägga byggherren 
att ge in de ytterligare handlingar 
som behövs för prövningen av frågan 
om startbesked om det enligt 10 
kap. 14 § PBL inte behövs något 
tekniskt samråd. 

PBL 10 kap. 22 § 1 st. BI EC,VC  

F.2.9 Beslut att med startbesked 
godkänna att en åtgärd får påbörjas 
och att i startbeskedet 

fastställa den kontrollplan som ska 
gälla med uppgift om vem eller vilka 
som är sakkunniga eller 
kontrollansvariga 

bestämma de villkor som behövs för 
att få påbörja åtgärden 

bestämma villkor och ungefärlig 
tidpunkt för utstakning som behövs 

bestämma de handlingar som ska 
lämnas inför beslut om slutbesked 
ge de upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som behövs 

PBL 10 kap. 23-24 §§.  

PBF 6 kap. 5 § 

BI EC,VC  

 

F.2.10 Anmärkning i anslutning till 
arbetsplatsbesök inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete som 
innefattar för byggherren bindande 
föreskrift (föreläggande).  

PBL 10 kap. 27-28 §§ 
och 11 kap. 8, 19-20 §§ 

BI EC,VC Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) 
beslutas av nämnden 

F.2.11 Beslut om kompletterande 
villkor för bygg- eller 
rivningsåtgärderna eller för 
kontrollen 

PBL 10 kap. 29 § BI EC,VC  
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F.3.6 Beslut om åtgärdsföreläggande 
utan vite.  

PBL 11kap.19§ BI EC, VC  

F.3.7 Beslut om 
rättelseföreläggande, även 
föreläggande som förenas med 
förbud att åter utföra bygglovspliktig 
åtgärd, utan vite.  

PBL 11 kap.20§, PBL 11 
kap. 32a§ 

BI EC, VC  

F.3.8 Beslut enligt F.3.6 och F.3.7 
får vid behov gälla omedelbart 
även om det överklagas om det 
skulle vara fara för liv och hälsa. 
 

PBL 11 kap 38§  BI EC, VC  

F.3.9 Beslut om förbud mot fortsatt 
arbete eller åtgärd, även förbud som 
förenas med vite 

PBL 11 kap. 30–32 §§ BI EC,VC  

F.3.10 Beslut om förbud mot 
användning av hela eller delar av 
byggnadsverk om byggnadsverket 
har säkerhetsbrister, även förbud 
som förenas med vite 

PBL 11 kap. 33 § 1 st. BI EC,VC  

F.3.11 Beslut om förbud mot 
användning av hela eller delar av 
byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked 

PBL 11 kap. 33 § 2 st. BI EC,VC  

F.3.12 Besluta att utse annan 
funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL 

PBL 11 kap. 34 § BI EC,VC  

F.3.13 Beslut att entlediga 
kontrollansvarig inom ramen för 
föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11 
kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av 

PBL 11 kap. 35 § BI EC,VC  

Page 117 of 352



Datum 

2018-12-19 
Ärendenummer 

22/DOS/55 
Sida 

14(19) 
 

byggherren, besluta om en ny 
kontrollansvarig  

F.3.14 Beslut att ansöka om 
handräckning hos 
kronofogdemyndigheten för tillträde 
enligt 11 kap. 8 § eller när någon har 
underlåtit att utföra arbete eller 
vidta en åtgärd som har förelagts 
honom eller henne enligt 11 kap. 19-
24, 21 §§ PBL 

PBL 11 kap. 39 § BI EC,VC  
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F.6.4 Besluta om längre besiktnings-
intervall enligt BFS 2011:12 H 2 med 
ändringar. 

Besluta om anstånd med besiktning i 
fall där det finns särskilda skäl enligt 
BFS 2011:12 H 2 med ändringar. 

Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd (BFS 
2011:12, H2 med 
ändringar) om hissar 
och vissa andra 
motordrivna 
anordningar. 

BI EC,VC  

F.6.5 Besluta om användningsförbud 
för hissar och andra motordrivna 
anordningar 

PBF 5 kap. 8-16 §§ med 
till-hörande föreskrifter  

PBL 11 kap. 33 § 1 st.  

BI EC,VC  

 

 

F.6.6 Beslut om särskild besiktning av 
hissar och andra motordrivna 
anordningar 

PBF 8 kap. 6 § och 5 
kap. 9 § 

BI EC,VC  

F.6.7 Besluta om föreläggande (utan 
vite) mot ägare till byggnader som 
inte fullgör sina skyldigheter ifråga 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem  

 

PBF 5 kap. 1-7 §§ med 
till-hörande före-skrifter 

PBL 11 kap. 19-20 §§  

BI EC,VC  

F.6.8 Beslut om senareläggning av 
besiktningssynpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns 
särskilda skäl) 

Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 
Funktionskontroll av 
Ventilationssystem och 
certifiering av 
sakkunniga funktions- 

kontrollanter, BFS 
2011:16 OVK 1, ändrad 
2012: 6, OVK 2, 4 §  

BI EC,VC  
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Tillsynsplan miljöbalken 2022 och Kontrollplan livsmedel 2022
   

Ärendebeskrivning 
Den operativa tillsynsmyndigheten är skyldig att varje år upprätta en plan för sin tillsyn enligt 
miljöbalken. Planen ska gälla för tre år. Detta är förvaltningens förslag till plan för 2022–24.  

Förslag till beslut 
Att drift- och servicenämnden beslutar att anta tillsynsplan och kontrollplan enligt förvaltningens 
förslag. 

Ärendet 
Förvaltningen gör för varje år en plan för sin tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt 

livsmedelslagen. Planerna baseras på behov framtagna vid föregående års behovsutredning.  

Förutom handläggning av inkommande ärenden, så planeras tillsyn på de verksamheter som betalar 

fast årlig avgift.  

Ändringar i miljöbalkens anmälningsplikt för hygienlokaler innebär att fler verksamheter inom det 

området ska prioriteras för tillsyn. Tidigare omfattades tatuerare, fotvårdare och akupunktörer. 

Exempel på verksamheter som nu tillkommit är nagelskulptörer och barberare. Tillsyn av radon i 

flerbostadshus påbörjades 2021 och fortsätter 2022. Från 2022 så har Hallsberg utökat med en halv 

årsarbetskraft för arbete med hälsoskydd. Nu har Kumla och Hallsberg tillsammans två 

årsarbetskrafter som enbart arbetar med hälsoskydd.  

Tillsyn av enskilda avlopp fortsätter med områdesvis inventering och uppföljning av tidigare 

inventeringar.  

Drift- och servicenämnden bedöms inför 2022 ha de resurser som behövs för att kunna utföra den 

livsmedelskontroll vars behov redovisats i behovsutredningen. För tillsyn enligt miljöbalken fattas det 

resurser. Nämnden kommer därför behöva prioritera och kan inte utföra all den tillsyn det finns 

behov av.   

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och Serviceförvaltningen 

 

 

 

Magnus Ribbing  Åsa Pettersson 

Förvaltningschef  Miljöchef 
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1 Sammanfattning 

Denna tillsynsplan är den operativa tillsynsmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen SFS 
(2011:13) följs. Planen beskriver hur myndighetsnämnden i Kumla och drift- och 
servicenämnden i Hallsberg uppfyller de krav som ställs på tillsyn enligt 
miljöbalken. Planen omfattar hela miljöbalkens område.  

Operativ tillsynsmyndighet är i Kumla myndighetsnämnden och i Hallsberg drift- 
och servicenämnden. Nämnderna ska genom sin miljö- och hälsoskyddstillsyn 
bidra till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

Nämnderna ansvarar för tillsyn av ett flertal olika verksamheter, varav många 
betalar en fast årlig tillsynsavgift. 

Planerad tillsyn bedrivs för närvarande främst på verksamheter som betalar fast 
årlig avgift. I övrigt hanteras bland annat oplanerade inkommande ärenden som 
tillstånds-/och dispensansökningar och klagomål.  

För 2022 saknar nämnderna de resurser som krävs för att utföra all den tillsyn 
som det finns behov av. Nämnderna har resurser för att utföra ungefär 70 % av 
redovisat behov i behovsutredningen, vilket är underlag för denna tillsynsplan. 
Nämnden prioriterar tillsyn på: 

• miljöfarliga B/IED- och C verksamheter som betalar fast årlig avgift 

• lantbruk B och C som betalar fast årlig avgift 

• hälsoskyddsverksamheter som betalar fast årlig avgift 

• små avlopp 

• radon i flerbostadshus 

• inkommande ärenden  

Nämnden kommer inte utföra någon egeninitierad planerad tillsyn inom 
områdena: 

• övriga miljöfarliga U-verksamheter 

• lantbruk U-verksamheter 

• övriga hälsoskyddsverksamheter 

• förorenad mark 

• animaliska biprodukter 

• värmepumpar 
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• renhållning 

• områdesskydd 

2 Mål för miljöbalkstillsynen 

I arbetet med miljöfrågor i Sverige finns nationella, regionala och lokala miljömål. 
De nationella miljömålen är beslutade av riksdag och regering, de regionala 
miljömålen beslutas av Länsstyrelsen i Örebro län. De lokala miljömålen är 
beslutade av kommunen. Sedan 2021 finns också en nationell strategi för tillsyn 
enligt miljöbalken, med utpekade fokusområden.  

Dessa mål och viljeyttringar utgör tillsammans en grund för nämndernas 
prioriteringar i denna tillsynsplan. 

2.1 Nationella miljömålen  
Sveriges riksdag har beslutat om ett antal nationella miljömål. Miljömålsarbetet är 
sedan 2010 strukturerat enligt följande: 

• Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning 
som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

• Miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. 

• Etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet. 

Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål: 

 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö 
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• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv
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2.2 Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 
Svensk vattenförvaltning syftar till att vi ska förbättra våra vatten och skapa en 
långsiktig hållbar förvaltning av våra sjöar, vattendrag, kust samt grundvatten. 
Vattenförvaltning i Sverige bedrivs enligt EU:s ramdirektiv för vatten, i 
vattenförvaltningsförordningen. Vattnet förvaltas i avrinningsområden och 
vattendistrikt. För varje distrikt finns ett beslutat åtgärdsprogram som bland 
annat redogör för kommunens ansvar. Nuvarande åtgärdsprogram gäller för 
2016–2021. Följande åtgärder är relevanta för miljötillsynen: 

• Kommunen ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina 
verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar 
vattenförekomster, i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. 

Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på 
åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande. 

• Kommunerna ska bedriva tillsyn så att: 

- utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas  

- samt att tillförseln av växtskyddsmedel minskar till 
vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.  

Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på 
åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

• Kommunerna ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de 
krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och 
särskilda förorenande ämnen från avloppsledningsnät och 
avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster där det finns en risk för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan 
påverkan. 

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

• Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, 
genom: 

- att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det 
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,  

- att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

• Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt 

- anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda 
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där 
vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 
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- bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över 
vattenskyddsområden, 

- säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter 
har tillstånd för vattenuttag. 

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande. 

2.3 Nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken 
Strategin syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett nationellt 
perspektiv är extra angelägna under strategins period. En ökad tydlighet gynnar 
att myndigheternas samlade resurser och kompetens används effektivare, bidrar 
till en ökad likvärdighet i tillsynen och underlättar planering av tillsyn. 

Strategin innehåller sex tillsynsområden. Vart och ett av dessa har inringade 
fokusområden med tillhörande preciseringar kopplade till sig. Till varje 
fokusområde finns ett nationellt effektmål för tillsynen. Preciseringarna utgör 
strategi för att uppnå effektmålen. De preciseringar som presenteras är i 
dagsläget preliminära och kommer att fastställas i slutet av 2021. 

Följande fokusområden och underliggande åtgärder är relevanta för 
kommunerna:  

2.3.1 Avfall 

Masshantering  

Effektmål 

Masshantering sker på ett resurseffektivt sätt och minimerar risken för diffus 
spridning av gifter i samhället 

Aktiviteter 

Nationell tillsynskampanj planerad 2023–24.  

Illegal avfallshantering  

Effektmål  

Tillsynsmyndigheternas förmåga att upptäcka illegal avfallshantering ökar 

Tillsynsinsatser för att förbygga och upptäcka brott inom avfallshantering sker 
koordinerat genom regional miljöbrottsamverkan 

Minskning av antalet otillåtna avfallstransporter, både nationella och 
gränsöverskridande 

Verksamhetsutövarna har ökad kunskap om lagstiftningen och hanterar avfall på 
rätt sätt.  

Aktiviteter 

Kommuner identifierar ett riskbaserat urval av åkerier och avfallsanläggningar för 
tillsyn på avfallstransporter. Genomförs under 2022.  

Tillsynsmyndigheter deltar vid myndighetsgemensam tillsyn för att kontrollera 
avfallstransporter. Planeras 2024. 
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Inventering för att hitta illegal avfallshantering exempelvis genom att kontrollera 
områden där risken för sådan verksamhet är stor. Kommuner genomför 
uppsökande tillsyn med fokus på illegal avfallshantering. Planeras 2023–24. 

Vid tillsyn på befintliga miljöfarliga verksamheter spåra avfall genom att nyttja 
avfallregistret, kontrollera kvitton eller motsvarande dokumentation, i syfte att 
hitta illegal avfallshantering. Planeras 2022.  

Återvinning av avfall så att det upphör att vara avfall 

Effektmål 

Det är tydligt för den som hanterar, köper och säljer återvunnet material när avfall 
upphör att vara avfall och i stället klassas som en produkt. Det är avgörande för 
vilken lagstiftning som ska tillämpas. 

Verksamhetsutövaren ska känna till och uppfylla anteckningsskyldighet om avfall 
som upphör att vara avfall. 

Aktiviteter 

Tillsynsmyndigheterna bedriver tillsyn utifrån anteckningsskyldigheten enligt 
avfallsförordningens 6 kap 5 § och 7 kap 7 §. 

2.3.2 Förorenade områden 

Tillsyn av prioriterade förorenade områden med riskklass 1 och 2 

Effektmål 

Tillsynsmyndigheterna har tillräcklig förmåga och kunskap att kunna bedriva 
tillsyn av prioriterade förorenade områden. 

Samtliga tillsynsmyndigheter bedriver aktivt tillsyn utifrån en fastställd 
handlingsplan eller motsvarande styrdokument. 

Aktiviteter 

Kommuner upprättar fastställda handlingsplaner eller motsvarande styrdokument 
för arbetet med tillsyn av prioriterade förorenade områden.  

Tillsynsmyndigheter ökar tillsynen av prioriterade förorenade områden. Det leder 
till ökat antal pågående undersökningar och åtgärder till 2025. 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 i FMH 

Effektmål 

Tillsyn vid avhjälpande av förorenade områden utvecklas så att dessa ärenden 
handläggs rättssäkert, mer effektivt, och med miljömässigt motiverade krav. 

Aktiviteter 

Kommuner tillförskaffar sig tillräcklig kunskap inom riskbedömningar, 
representativa halter samt platsspecifika riktvärden. 

2.3.3 Miljöfarlig verksamhet 

Fordonstvättar och fordonsverkstäder 

Effektmål 
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En ökad kunskapsnivå hos verksamhetsutövare och effektivare tillsyn ger en 
förbättrad egenkontroll med ett stärkt miljöskydd i förlängningen. 

Aktiviteter 

Tillsynsmyndigheterna deltar i en nationell tillsynskampanj avseende 
fordonstvättar alternativt fordonsverkstäder 2023–24.  

Uppdaterade miljöbalkstillstånd 

Effektmål 

Tillsynsmyndigheterna har kännedom om gällande miljöbalkstillstånd och ökad 
kompetens om hantering av föråldrade miljöbalkstillstånd så att tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet avspeglar bästa möjliga teknik och det skydd för 
människors hälsa och miljön som behövs. 

Aktiviteter 

Tillsynsmyndigheterna kartlägger gällande tillstånd för samtliga tillsynsobjekt som 
omfattas av tillstånd enligt miljöbalken 2022–23. 

Tillsynsmyndigheterna bedömer för vilka verksamheter det finns behov av att 
vidta åtgärder för att verksamheterna ska ha aktuella miljöbalkstillstånd och vilka 
åtgärder som är lämpliga att vidta. Syftet är att kunna rangordna och prioritera 
behov av åtgärder 2023–24.  

Tillsynsmyndigheterna informerar berörda verksamheter om den bedömning som 
gjorts, inklusive vilka åtgärder som bedömts vara nödvändiga 2023–24. 

Kvalitetssäkrad kontroll - utsläpp till vatten 

Effektmål 

Ökad kunskap om och förbättrad kvalitet på provtagning och flödesmätning vid 
avloppsreningsverk. En god egenkontroll och tydliga kontrollprogram medför ökad 
lagefterlevnad. 

Aktiviteter 

Tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn på tillstånds- och anmälningspliktiga 
avloppsreningsverk avseende egenkontroll och/eller kontrollprogram för att 
bedöma aktualitet och regelefterlevnad gällande flödesmätning, provtagning och 
ställningstaganden som görs. 

Tillsynsbesök ska genomföras på tillståndspliktiga avloppsreningsverk med fokus 
på flödesmätning och provtagning. 

Dagvatten 

Effektmål 

Att genom tillsyn på dagvatten höja kunskapen hos såväl verksamhetsutövare 
som tillsynsmyndigheter, vilket kan bidra till att minska den negativa 
miljöpåverkan från dagvatten och nå en hållbar dagvattenhantering. Tillsammans 
kan tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare identifiera brister, som i ett nästa 
steg kan åtgärdas, till skydd för människors hälsa och miljö. 

Aktiviteter 
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Tillsyn av kommunens huvudmans egenkontroll av dagvattenanläggningar 2022–
23.  

Energihushållning 

Effektmål 

Genom bred samverkan kring metodutveckling öka tillsynsmyndigheternas 
kompetens och kapacitet att använda tillsynen som verktyg för att stärka 
tillämpningen av 2 kap. 5 § miljöbalken 

Aktiviteter 

Tillsynsmyndigheterna bedriver systematisk energitillsyn 2022–24 genom att 
kartlägga tillsynsobjekt med syfte att granska och bedöma om 
verksamhetsutövarna uppfyller egenkontrollförordningen när det gäller 
energihushållning och användning av förnybara bränslen, samt miljöbalkens 
hänsynsregler om energihushållning och användning av förnybara bränslen. 

Med stöd av vägledning från samverkansgruppen identifiera och prioritera 
tillsynsobjekt med stor energihushållningspotential och/eller bristande 
egenkontroll. 

Där det bedöms skäligt förelägga om energikartläggning och 
energihushållningsplan. 

Där det bedöms skäligt förelägga om åtgärder. 

Små avlopp 

Effektmål 

De kommunala tillsynsmyndigheterna har större precision i att välja ut och 
bedriva tillsyn på de avloppsanläggningar som medför störst risk för negativ 
påverkan på hälsa och miljö. Det betyder att tillsynen av små avloppsanläggningar 
blir bättre anpassad till avloppsanläggningens geografiska placering och tekniska 
lösning. 

Tillsynen leder till att de små avloppsanläggningarna har liten påverkan på hälsa 
och miljö 

Aktiviteter 

Återkommande planerad tillsyn av små avloppsanläggningar utförs baserat på 
riskklassning där de avloppsanläggningar prioriteras som har störst negativ 
påverkan på människors hälsa och miljön. 

Växtnäringsläckage från jordbruk och hästgårdar 

Effektmål 

Genom uppföljning av lagefterlevnaden gällande lagring och spridning av gödsel 
minskar riskerna för läckage av näringsämnen från jordbruk och hästgårdar. 

Tillsynsmyndigheternas förmåga att välja ut och bedriva tillsyn på de jordbruk och 
hästgårdar som har störst risk för näringsläckage till vattenförekomster ökar. 

Genom utbildnings- och vägledningsinsatser blir tillsynen över 
växtnäringslagstiftningen mer enhetlig och rättssäker i hela landet. 

Aktiviteter 2023–24 
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Tillsynsmyndigheterna prioriterar att delta i det nationella tillsynsprojektet inom 
växtnäringsområdet. (2024) 

2.3.4 Hälsoskydd 

Inomhusmiljö i bostäder 

Effektmål 

God inomhusmiljö i bostäder. Fastighetsägarna bedriver egenkontroll och 
tillsynsmyndigheterna arbetar förebyggande och utövar en effektiv bostadstillsyn. 

Tillsynsmyndigheternas kunskap om förebyggande bostadstillsyn har ökat och fler 
kommuner arbetar metodiskt med förebyggande bostadstillsyn.  

Aktiviteter 

Kartläggning och urval av fastigheter/bostäder 2022–2024 inför tillsyn. 
(Flerbostadshus som till exempel hyresrätter eller liknande boendeformer) 

Tillsyn av fastigheter/bostäder där risken för olägenhet för människors hälsa är 
stor 2022–2024. (Flerbostadshus som till exempel hyresrätter eller liknande 
boendeformer) 

Likvärdig tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet 

Effektmål 

Variation i bedömningen av verksamheter minskar, miljökontoren har en ökad 
kunskap om verksamheterna och kan göra tillförlitliga bedömningar. 

Aktiviteter 

Inga aktiviteter är preciserade i strategin ännu.  

Bassängbad 

Effektmål 

Tillsynsbesök på anmälningspliktiga bassängbad under 2022–2024. I tillsynen 
tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2021:11) och tillhörande 
vägledning om bassängbad. 

Inomhusmiljö och egenkontroll i förskola och skola. Extra fokus under perioden 
är städning 

Effektmål 

God inomhusmiljö i förskolor och skolor. Verksamhetsutövarna har en god 
egenkontroll och tillsynsmyndigheterna bedriver tillsyn regelbundet. 
Folkhälsomyndigheten anser att med regelbunden tillsyn av förskolor och skolor 
avses tillsyn oftare än vart femte år. 

Verksamhetsutövarna har kunskap om Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
(FoHMFS 2014:19) om städning och bedriver egenkontroll. Tillsynsmyndigheterna 
har vid tillsyn kontrollerat efterlevnaden av de allmänna råden om städning i 
förskolor och skolor. 

Aktiviteter 
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Tillsyn av förskolor och grundskolor 2022–2024. Extra fokus under perioden är 
städning. 

2.4 Regionala mål och projekt 
Örebro län har gjort 14 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen till egna regionala 
mål. Länet arbetar inte fokuserat med de två miljömålen "Hav i balans samt 
levande kust och skärgård" och "Storslagen fjällmiljö" eftersom de inte är 
relevanta för i länet.  

2.5 Lokala mål och styrdokument  
2.5.1 Planer och program 

Kommunernas översiktsplaner, avfallsplaner och VA planer beskriver vilka 
åtgärder som bedöms viktiga att arbeta med för att bidra till att uppfylla de 
nationella miljömålen.  

I Kumla finns även ett miljöprogram med ytterligare prioriteringar. 

Kumlas miljöprogram omfattar flera lokala mål, varav följande bedöms mest 
relevanta för miljötillsynen. Numrering kommer från miljöprogrammet. 

2.2 Miljögifter i barns vardag ska minska.  

2.3 Markföroreningar ska inte orsaka skada på miljön eller människors hälsa. 
Målet ska nås genom arbete med efterbehandling av markföroreningar i 
Kvarntorpsområdet för att minska risken för spridning i miljön, samt att utreda 
och eventuellt åtgärda förorenad mark för att minska risker för hälsa och miljö. 

3.2 Mängden ovidkommande vatten till reningsverket ska minska. Målet ska nås 
genom ett aktivt uppströmsarbete för att minska mängden kemikalier som 
belastar reningsverket. 

2.5.2 Riktlinjer och föreskrifter 

I båda kommunerna finns, renhållningsordning, föreskrifter för 
vattenskyddsområden, riktlinjer för fordonstvättar och lokala föreskrifter för 
skydd av människors hälsa. I Kumla finns också riktlinjer för dagvattenhantering.  

2.5.3 Lokala mål 

Nämndernas lokala mål som berör tillsynsverksamheten finns angivna i respektive 
förvaltningars verksamhetsplaner.  

3 Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet 

3.1 Ansvariga centrala och regionala myndigheter 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, 
Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen är de centrala myndigheterna som 
ansvarar för miljötillsynen i Sverige. Totalt tretton statliga myndigheter har ett 
vägledande ansvar för miljötillsynen. Länsstyrelserna ska vara vägledande för 
kommunerna i respektive län.  

3.2 Behörig myndighet för tillsynen 
Myndighetsnämnden och drift- och servicenämnden är lokala operativa 
tillsynsmyndigheter som har till uppgift att bedriva miljö- och hälsoskyddstillsyn, 
på eget initiativ eller efter anmälan, enligt miljöbalken, smittskyddslagen, 
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strålskyddslagen, med flera. Tillsynsmyndigheten ska även arbeta med 
samhällsservice genom information och rådgivning om gällande bestämmelser.  

3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna 
De statliga verken och länsstyrelsen har ansvar för att centralt och regionalt 
samordna, följa upp och utvärdera tillsynen enligt miljöbalken. De ska också 
vägleda den operativa tillsynsmyndigheten genom att erbjuda råd och stöd i 
tillsynsfrågor. Kommunen ska som operativ tillsynsmyndighet kontrollera att 
miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs och 
vidta de åtgärder som behövs för att exempelvis verksamhetsutövare ska följa 
reglerna. Kommunerna ska också genom rådgivning, information och liknande, 
skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses. Båda 
dessa uppgifter syftar till att säkerställa syftet med miljöbalken - hållbar 
utveckling. 

3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten 
Myndighetsnämnden (MHN) och drift- och servicenämnden (DOS) delegerar sin 
rätt att besluta i ärenden enligt miljöbalken. Delegationen går direkt till 
miljöinspektör och framgår av gällande delegationsordning. Beslut som fattats på 
delegation ska anmälas till nämnden vid efterkommande sammanträde.  

I de ärenden där beslut riktas till en verksamhet som berör drift- och 
servicenämndens övriga ansvarsområden, så delegeras besluten från 
myndighetsnämnden (MYN) som är en jävsnämnd i Hallsberg. 

4 Samordning 

4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter 
Kumla och Hallsberg är medlemmar i Miljösamverkan Värmlands och Örebro län. 
Inom miljösamverkan anordnas handläggarträffar, utbildningar, tillsynsvägledning 
och andra aktiviteter löpande under året.  

4.2 Samordning inom behörig myndighet 
I Kumla sker all tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom samma 
myndighet, myndighetsnämnden, och i Hallsberg inom drift- och servicenämnden. 
På tjänstemannanivå sker tillsynen av personal på miljöenheten inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun. Prövning enligt 
strandskyddsreglerna utförs delvis av handläggare på byggenheten inom samma 
förvaltning.   

Inom miljöenheten sker samordning genom att tjänstemännen tar fram och 
tillämpar gemensamma rutiner. En gång varje vecka sker möten då 
miljöinspektörer träffas och diskuterar aktuella frågeställningar. Samordning sker 
också med byggenheten, plan- och geodataenheten, räddningstjänst med flera 
kring gemensamma tillsynsområden och ärenden.  

Inspektörerna deltar i interna kommunala samverkansgrupper och möten, till 
exempel arbete med detaljplaner, avfallsplan och VA-planering.  
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5 Befogenheter och resurser för tillsynen 

5.1 Tillsynsmyndighetens befogenheter 
Myndighetsnämndens och drift och servicenämndens befogenheter inom miljö- 
och hälsoskyddtillsynen regleras i miljöbalken (1998:808) och förordningen om 
miljöfarlig verksamhet (1998:899) och i miljötillsynsförordningen (2001:13).  

Nämnderna har rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till 
områden, lokaler och andra utrymmen. 

För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 10. 

5.2 Personal 
Enligt genomförd behovsutredning uppgår det totala behovet av personal för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 7 årsarbetskrafter i Kumla och 8 
årsarbetskrafter i Hallsberg. En ny behovsutredning kommer sammanställas under 
2022, för perioden 2023–25. Behovet av personal förväntas öka under kommande 
år.  

För miljö- och hälsoskyddstillsyn finns följande personal till förfogande för år 2022 
(årsarbetskrafter):  

   Kumla Hallsberg    

Årsarbetskrafter   4,8 4,9  

Beräkningen gäller under förutsättning att resurser tillsätts för att kompensera för 
deltidsarbete, föräldraledighet och tjänstledighet.  

Det innebär att resursbehovet för miljö- och hälsoskyddstillsynen enligt 
beräkningarna inte är tillgodosett i dagsläget och att nämnderna i respektive 
kommun behöver göra prioriteringar i tillsynen utifrån vad som redovisats i 
behovsutredningen.  

5.3 Jäv och intressekonflikter 
Förvaltningen har rutin för att motverka jäv och intressekonflikter.  

5.4 Finansiering av tillsynen 
Tillsynen finansieras av avgifter och kommunala skattemedel. Kommunerna har 
en taxa baserad på SKR:s behovsbaserade modell. Fast årlig tillsynsavgift tas ut 
från vissa verksamheter. Avgiftens storlek baseras på verksamheten typ och 
omfattning, i enlighet med gällande taxa enligt miljöbalken. För vissa oplanerade 
ärenden tas en fast avgift ut i enlighet med taxan, för övriga ärenden utgår 
timavgift.  

Vissa ärendeuppgifter kan endast avgiftsfinansieras i begränsad utsträckning eller 
inte alls. Det omfattar exempelvis utredningar av klagomål som visar sig vara 
obefogade, handläggning av överklagade ärenden, remisser, åtalsanmälningar 
med mera. Dessa måste alltid vara skattefinansierade.  Detsamma gäller 
information och rådgivning.  

5.5 Kompetenskrav och utbildning 
Kompetensinventering hos inspektörer ska göras årligen i samband med 
medarbetarsamtalet.  
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Kompetensutveckling sker genom deltagande i kurser anordnade av statliga verk 
eller andra aktörer samt genom olika grad av självstudier. Kunskapsutbyte sker i 
samband med möten i länsstyrelsens regi och miljösamverkan.  

6 Organisation och utförande av tillsynen 

6.1 Miljöenheten 
På miljöenheten arbetar i nuläget 12 tillsvidare anställda inspektörer och en 
miljöchef. Alla anställda utom en arbetar helt eller delvis med miljöbalkstillsyn. 
Alla inspektörer har huvudansvar för ett visst antal tillsynsområden, inom vilket 
inspektören deltar i kompetensutveckling och samverkansträffar. Alla inspektörer 
arbetar med ämnesområden som omfattar båda kommunerna. 

6.2 Tillsyn 
Tillsyn kan vara operativ, eller omfatta tillsynsrelaterat arbete. Den operativa 
tillsynen delas in i planerad och händelsestyrd tillsyn. Tillsynen ska vara risk- och 
behovsbaserad, vilket betyder att myndigheten ska prioritera tillsyn inom de 
områden som innebär störst risk för olägenhet för människors hälsa och miljön, 
och där det antas finnas störst behov på grund av bristande lagefterlevnad. 

6.2.1 Operativ tillsyn 

Händelsestyrd tillsyn 

Händelsestyrd tillsyn styrs av yttre omständigheter. Exempel på händelsestyrd 
tillsyn: 

• Prövning och granskning av tillståndsansökningar, anmälningsärenden, 
dispensansökningar och underrättelser.  

• Utredning av klagomål och anmälningar om bristande lagefterlevnad 

Planerad tillsyn 

Planerad tillsyn är sådan tillsyn som sker på eget initiativ av myndigheten. 
Miljöenheten strävar efter att öka sin andel planerad tillsyn, eftersom dessa 
insatser oftast är mer effektiva och ger en förebyggande effekt som kan minska 
behov av viss händelsestyrd tillsyn. Vid planerad tillsyn kan myndigheten fokusera 
på ett relevant område på många likvärdiga anläggningar samtidigt, och då få ett 
större genomslag än vid punktinsatser. Exempel på planerad tillsyn: 

Systemtillsyn med fokus på verksamhetens förutsättningar att bedriva 
egenkontroll. Denna tillsyn är som regel föranmäld och innebär bland annat 
granskning av rutiner, ansvarsfördelning och riskbedömning. Systemtillsyn 
prioriteras högre på större och mer omfattande verksamheter.  

Detaljtillsyn fokuserar på verksamhetens faktiska förutsättningar och hur den 
påverkar den omgivande miljön. Detaljtillsyn utgör merparten av den planerade 
tillsynen som utförs. Ofta utförs detaljtillsyn i kombination med systemtillsyn. 

Granskning rapporter – För vissa verksamheter består en del av den planerade 
tillsynen att granska löpande rapportering av till exempelvis provresultat, 
avfallsmängder med mera.  

Information/rådgivning – Riktade informationsinsatser angående specifika frågor, 
exempelvis en lagändring.  
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6.2.1.1 Föranmäld/oanmäld tillsyn  

Myndigheten har möjlighet att, beroende på syfte och vad som är mest lämpligt 
av andra orsaker, välja om tillsynsbesök ska anmälas i förväg, eller om de ska 
göras oanmälda. I nuläget är den mesta besöken föranmälda, men miljöenheten 
strävar efter att öka andelen oanmälda besök vid detaljtillsyn. Oanmälda besök är 
viktiga för att få en mer sanningsenlig bild av hur verksamheten fungerar.  

6.2.2 Skattefinansierad tillsyn 

Den tillsyn som måste finansieras med skatter består i huvudsak av obefogade 
klagomål, åtalsanmälningar, och överklagade ärenden. Även uppsökande tillsyn, i 
syfte att hitta till exempel otillåtna verksamheter eller andra överträdelser, 
behöver i alla fall delvis finansieras med skattemedel.  

6.2.3 Tillsynsrelaterat arbete 

Med tillsynsrelaterat arbete avses mer förebyggande och stödjande åtgärder till 
exempel information, rådgivning, arbete med remisser, samverkansgrupper och 
registervård.  

6.2.4 Dokumentation 

Resultat från all tillsyn dokumenteras och verksamhetsutövaren får alltid ta del av 
tillsynsresultatet för att denne ska ha en möjlighet att lämna sina synpunkter i 
ärendet. Alla resultat dokumenteras och bevaras i myndighetens administrativa 
verksamhetssystem. 

6.2.5 Rutiner och instruktioner 

Miljöenheten arbetar kontinuerligt med att ta fram skriftliga rutiner och 
instruktioner, samt att utveckla befintliga rutiner och hålla dem aktuella. Att 
arbetet med analys och utveckling av rutiner ständigt pågår är viktigt för att miljö- 
och hälsoskyddstillsynen ska vara rättssäker och effektiv. Skriftliga rutiner 
fastställs av enhetschef. I arbetet med rutiner använder enheten sig av material 
och erfarenheter från andra kommuner tillsammans med egna erfarenheter som 
sedan anpassas till kommunens förutsättningar. 

6.3 Öppenhet i tillsynen 
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär 
detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna 
handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för 
diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till 
myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som 
upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet 
registreras både offentliga och hemliga handlingar.  

Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en 
myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som 
helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, alltså 
hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon 
ber att få ut en handling.  

Förvaltningen upprättar inför varje nytt år en verksamhetsplan där förvaltningen 
beskriver vad som ska uträttas under året samt resultatmål för verksamheten. 
Miljöenheten upprättar inför varje år en tillsynsplan där planering av miljö- och 
hälsoskyddstillsynen beskrivs. Tillsynsplanen fastställs av respektive kommuns 
nämnd. 
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Resultat från löpande uppföljning redovisas regelbundet till respektive nämnd. 
Vidare ska enheten en gång om året upprätta en verksamhetsberättelse över 
tillsynen och erfarenheter från denna. Rapporten blir offentlig i och med att den 
redovisats för nämnderna. Register över tillsynsobjekten finns i 
ärendehanteringssystemet ECOS 2, som är nytt system från januari 2022.  

7 Risk- och behovsbaserad tillsyn 

7.1 Händelsestyrd tillsyn 

Dispensärenden Strandskyddsdispenser 

Renhållningsdispenser 

Dispenser vattenskyddsföreskrifter 

Tillståndsärenden 

 

Små avlopp 

Bekämpningsmedel 

Djurhållning detaljplan 

Värmepump och andra åtgärder i 

vattenskyddsområde 

Anmälningsärenden 

 

C-anmälan miljöfarlig verksamhet 

C-anmälan hälsoskyddsverksamhet 

Anmälan om efterbehandling 

Anmälan om cistern 

Anmälan avloppsanläggning 

Anmälan om köldmedianläggning 

Anmälan installation av värmepump 

Anmälan bekämpningsmedel 

Gödselspridning detaljplan 

Anmälan om att bortskaffa eller 

kompostera avfall 

 

Informationsärenden 

 

Information om förorening 

Information om att cistern tagits ur 

bruk 

Information om att 

köldmedianläggning tagits ur bruk 

Information om driftstörningar på 

anmälningspliktig verksamhet 

Övrig tillsyn Uppföljningar planerad tillsyn 
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 Klagomål 

Utredningar objektburen smitta 

Överklaganden 

Miljösanktionsavgifter 

Anmäla till polis eller åklagare vid 

misstanke om brott 

Remisser Miljöprövning miljöfarliga 

verksamheter 

Bygg, -rivnings-, och marklov 

Övriga remisser 

7.2 Planerade tillsynsinsatser 
Tillsynsinsatserna prioriteras utifrån risk, det vill säga verksamheter och åtgärder 
som innebär större risker ska prioriteras före andra som innebär lägre risker. 
Tillsynen ska också prioriteras utifrån de nationella, regionala och lokala målen.  

De verksamheter som innebär störst risker betalar en fast årlig tillsynsavgift till 
myndighetsnämnden. Alla dessa verksamheter ska erhålla tillsynstid motsvarande 
den avgiften inom en tre-årsperiod. Tillsynstid erhålls genom planerade 
inspektioner (enskilda eller i projekt), granskning av rapporter och 
informationsinsatser till verksamheterna.   

Verksamheter som inte betalar årlig tillsynsavgift planeras in för tillsyn med längre 
intervall och debiteras timavgift efter ett tillsynsbesök.  

En detaljerad planering med objektregister finns som arbetsmaterial på 
miljöenheten för alla verksamheter som ska ha regelbunden tillsyn.  

Nedan listas de aktiviteter som är planerade 2022, och kommande år. Alla 
aktiviteter avser båda kommunerna om inget annat anges i listan.  

7.2.1 Miljöfarliga verksamheter B, C och U och IED-verksamheter 

Miljöfarliga verksamheter klassas, beroende på typ och omfattning, som B-
verksamheter (tillståndspliktiga), C-verksamheter (anmälningspliktiga) och U-
verksamheter som omfattar alla övriga verksamheter. IED – verksamheter är 
miljöfarliga verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet. Alla B och 
de flesta C-verksamheterna betalar en fast årlig tillsynsavgift till respektive nämnd 
och ska erhålla tillsynstid motsvarande den årliga avgiften inom en tre-årsperiod.  

För IED-verksamheter och vissa avfallsverksamheter gäller särskilda regler för 
planering, utförande och uppföljning av tillsynen enligt 1 kap 10 § 
miljötillsynsförordningen. Alla tillståndspliktiga verksamheter i Kumla får minst ett 
tillsynsbesök varje år.   

Utöver dessa finns ett stort antal U-verksamheter i respektive kommun som inte 
betalar årlig avgift. Dessa kommer få tillsyn branschvis i årliga projekt.  

Aktiviteter 2022 

• Tillsyn enligt plan på anläggningar som betalar årlig avgift (B/IED och C).  
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• Fokusområden: 

Påbörja kartläggning av gällande tillstånd för samtliga tillsynsobjekt om 
omfattas av tillstånd enligt miljöbalken (eller tidigare miljöskyddslag)  

Kontroll att anteckningsskyldigheten uppfylls för verksamheter som 
hanterar avfall så att det upphör att vara avfall.  

• Kartläggning och riskbaserat urval av åkerier och avfallsanläggningar för 
tillsyn på avfallstransporter. 

• Påbörja kartläggning av områden där illegal avfallshantering kan 
förekomma.  

Kommande aktiviteter 2023–24 

• Spåra avfall genom att nyttja avfallregistret, kontrollera kvitton eller 
motsvarande dokumentation, i syfte att hitta illegal avfallshantering.  

• Nationell tillsynskampanj masshantering  

• Myndighetsgemensam tillsynsinsats avfallstransporter 

• Uppsökande tillsyn illegal avfallshantering  

• Nationell tillsynskampanj fordonstvättar och fordonsverkstäder 

• Bedömning av vilka miljöbalkstillstånd som behöver åtgärdas, samt vilka 
åtgärder som är lämpliga. Informera verksamheterna om bedömningen.  

• Tillsyn dagvatten kommunens huvudman.  

• Påbörja systematisk energitillsyn på miljöfarliga verksamheter 

7.2.2 Lantbruk B, C, U 

Lantbruk är en miljöfarlig verksamhet som också klassas som B, C eller U-
verksamhet. Från 2021 betalar B- och C-verksamheter årlig tillsynsavgift och ingår 
i den löpande tillsynsplanen.  

Aktiviteter 2022 

• Inventering av verksamheter, upprätta register och lägga upp tillsynsplan 
för C -verksamheter (Endast Hallsberg) 

• Inventera och upprätta register över U-verksamheter.  

• Tillsyn enligt plan på anläggningar som betalar årlig avgift (B och C).  

Kommande aktiviteter 2023–24 

Genomföra riskbaserad tillsyn på hästgårdar och jordbruk på U nivå. 

Delta i nationellt tillsynsprojekt om växtnäring  

7.2.3 Animaliska Biprodukter 

Tillsynen är i nuläget klagomålsbaserad. Det utförs ingen planerad tillsyn inom 
detta område.  

Aktiviteter 2022 

Page 146 of 352



 
Datum 

2022-02-09 
Reviderad 

Klicka här för att 
ange datum. 

Ärendenummer 

22/DOS/19 
Sida 

16(26) 

 

 

• Inga aktiviteter är planerade 

7.2.4 Små avlopp 

Miljöenheten handlägger ansökningar om tillstånd för enskilt avlopp. Ansökningar 
inkommer spontant och till följd av tidigare inventeringar med åtföljande krav på 
åtgärd.  

Aktiviteter 2022 

• Uppföljning av pågående ärenden. Planerad tillsyn inom 
vattenskyddsområde eller annat område med hög skyddsnivå i mån av tid. 
(Kumla) 

• Uppföljning av pågående ärenden. Områdesvis inventering avlopp. 
(Hallsberg) 

Kommande aktiviteter 2023–24 

Riskbaserad tillsyn av små avlopp – Upprätta riskbaserad tillsynsplan för små 
avlopp 

7.2.5 Kemiska produkter 

Ungefär 50 verksamheter i respektive kommun är skyldiga att rapportera årlig 
läckagekontroll av köldmedia. Dessa betalar en årlig avgift och ska erhålla 
motsvarande tillsynstid. 

Tillsyn av cisterner görs i samband med planerad tillsyn på miljöfarliga 
verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift. Någon planerad tillsyn på övriga 
cisterner kommer inte göras 2022. 

Stora delar av EU:s lagstiftning inom kemikalieområdet omfattas sedan 2021 av 
marknadskontrollförordningen. Sverige har inte utsett någon 
marknadskontrollmyndighet, och det saknas därför nationell vägledning på 
området. Inga aktiveter planeras därför 2022.  

Aktiviteter 2022 

•  Inga planerade aktiviteter 

7.2.6 Renhållning 

Nämnden handlägger uppskattningsvis 5–10 dispensansökningar från 
renhållningsordningen för respektive kommun per år.  

Övrig tillsyn är i huvudsak klagomålsbaserad och händelsestyrd. Exempel på 
ärenden som handläggs är nedskräpningsärenden och eldning av avfall.  

Aktiviteter 2022 

• Inga planerade aktiviteter 

7.2.7 Hälsoskydd 

Hälsoskyddsverksamheter klassas som C-verksamheter (anmälningspliktiga) och 
övriga som U-verksamheter. Anmälningspliktiga är förskolor, skolor, fritidshem, 
bassängbad och olika typer av skärande/stickande hygienverksamheter till 
exempel tatuerare och fotvårdare. Sedan 2021 omfattas även verksamheter som 
använder skärande och stickande verktyg, till exempel barberare och 
nagelskulptörer av anmälningsplikt. Ej anmälningspliktiga verksamheter är till 
exempel vård- och omsorgsboenden, frisörer, idrottsanläggningar och tillfälliga 
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boenden som hotell och campingar. Hälsoskyddstillsyn omfattar även 
marknadskontroll av kosmetiska och hygieniska produkter.  

De flesta anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter betala en fast årlig 
tillsynsavgift till respektive nämnd och ska sedan erhålla tillsynstid motsvarande 
den årliga avgiften inom en tre-årsperiod. Under 2022 kommer kommunernas 
skolor att få tillsyn. Tillsyn planeras även på bassängbad, tatuerare och andra 
skärande/stickande verksamheter.  

Utöver dessa finns ett stort antal U-verksamheter i respektive kommun som inte 
betalar årlig avgift. Dessa inventeras i mån av tid och får tillsyn branschvis i årliga 
projekt.  

Aktiviteter 2022 

• Tillsyn enligt plan: bassängbad. 

• Tillsyn enligt plan: skolor 

• Tillsyn enligt plan: tatuerare och andra skärande/stickande verksamheter.   

Kommande aktiviteter 2023–24 

Systemtillsyn flerbostadshus 

7.2.8 Strålskydd 

Strålskyddstillsyn omfattar solarier och radon i inomhusmiljö. Ett tillsynsprojekt 
för mätning och åtgärder av radon i flerbostadshus påbörjades 2021 och planeras 
pågå till och med 2024. Projektet omfattar alla flerbostadshus i Kumla kommun, 
och målsättningen är att alla bostäder i flerbostadshus i Kumla ska klara gällande 
riktvärde för radon när projektet avslutas.  

Aktiviteter 2022 

• Fortsättning av tillsynsprojektet radon i flerbostadshus.  

• Tillsyn på solarier.  

7.2.9 Områdesskydd 

Kommunala natur- och kulturreservat 

I Kumla finns fem kommunala naturreservat där myndighetsnämnden har 
tillsynsansvar över skötselplaner och föreskrifter. I Hallsberg finns ett 
naturreservat som är drift- och servicenämndens tillsynsansvar.  

Aktiviteter 2022 

• Inga planerade aktiviteter 

Strandskydd 

Tillsynen består av dispensprövning och hantering av klagomål. Det utförs i 
nuläget ingen planerad tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen.  

Aktiviteter 2022 

• Inga planerade aktiviteter 

Vattenskyddsområden 
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I Kumla finns det ett vattenskyddsområde där myndighetsnämnden har 
tillsynsansvaret. Hallsberg har sex vattenskyddsområden där drift- och 
servicenämnden har tillsynsansvar. Tillsynen består av dispensprövning och 
hantering av klagomål. 

Aktiviteter 2022 

• Inga planerade aktiviteter 

7.2.10 Förorenade områden 

Myndighetsnämnden har tillsynsansvar för över cirka 60 förorenade områden, där 
de flesta ligger i Kvarntorpsområdet. I Hallsberg finns 150 identifierade 
förorenade områden där drift- och servicenämndens har tillsynsansvar. Nämnden 
ska även handlägga inkommande ärenden såsom underrättelse om förorening och 
anmälan om efterbehandling av förorenad mark.  

Aktiviteter 2022 

• Inga planerade aktiviteter 

Kommande aktiviteter 

Upprätta handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 

7.2.11 Trängsel serveringsställen  

Tillsyn av trängsel av serveringsställen för att motverka smittspridning av Covid-19 

fortsätter under 2022. Tillsyn kommer utföras behovsbaserat. Omfattningen 

baseras på rådande restriktioner och kan inte planeras i förväg.  

7.2.12 Miljöövervakning  

Miljöenheten utför regelbundna mätningar av bakgrundsstrålning. I övrigt utför 
enheten inte någon miljöövervakning eller recipientkontroll.  

7.3 Tillsynsrelaterat 
Miljöinspektörerna förväntas delta aktivt i vid fysisk planering och andra 
kommunala projekt, såsom arbete med avfallsplan, VA-plan, detaljplaner, 
översiktsplan och andra kommunala projekt. Miljöinspektörerna deltar i 
projektgrupperna i mån av tid.  

Aktiviteter 2022 

Styrning och uppföljning 

1. Utreda nya möjligheter till verksamhetsuppföljning i samband med byte 
av verksamhetssystem.  

 
Miljöreda/ECOS 

1. Byte av verksamhetssystemet miljöreda till ECOS 2. Konvertering av 
databas.  

2. Ta fram mallar för skrivelser och beslut.  
3. Anpassa rutiner och arbetssätt till nya systemet.  
 

Processer och handläggning 
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4. Fortsätta att upprätta handläggningsrutiner, informationsmaterial och 
blanketter som är samordnade mellan Kumla och Hallsberg. Rutinerna ska 
upprättas och ordnas enligt den gemensamma strukturen för miljö och 
byggverksamheten.  

 

Kompetensförsörjning 

5. Deltagande vid utbildningar och samverkansaktiviteter inom 
miljösamverkan. 

6. Deltagande vid nationella seminarier och utbildningsinsatser. 
7. Vidareutveckla introduktionsprogram för nyanställda på miljöenheten.   

7.3.1 Personal och arbetsmiljö 

Personalens välmående är avgörande för att vi ska kunna uppnå våra mål. 
Inspektörsrollen innebär många gånger stora utmaningar som behöver 
beaktas i enhetens systematiska arbetsmiljöarbete.  

Arbetsmiljö 

1. Regelbundna avstämningar i respektive arbetsgrupp för miljöskydd, 
livsmedel och hälsoskydd.  

2. Medarbetarsamtal och lönesamtal en gång per år. 
3. Arbetsplatsträffar tio gånger per år.  
4. Temperaturmätaren två gånger per år. 
5. Torsdagsmöten med övergripande information från 

verksamhetschefen för miljö- och bygg.  
6. Skyddsronder (fysisk, organisatorisk) en gång om året. 
7. LEAN-möten varannan vecka.  
8. Riskbedömning inför byte av verksamhetssystem.  

7.3.2 Samverkan 

• Handläggarträffar under ledning av länsstyrelsen Örebro. 

• Miljösamverkan Örebro och Värmland. 

• Arbete i uppströmsgruppen om REVAQ och utsläppskrav till spillvatten 
respektive dagvattennät i Kumla.  

• Deltagande i slamsamrådsgruppen och hushållningssällskapet.  

• Deltagande vid samhällsplanering  

8 Prioritering 2022 
Nämndernas resurser under 2022 räcker inte till för att genomföra all den tillsyn 
som det finns behov utav. Nämnderna måste därför göra prioriteringar i sin 
planering.  

Högre prioritet Lägre prioritet Hanteras inte av 
miljöenheten 

Planerad tillsyn på 
anläggningar som 
betalar fast årlig avgift 

Planerad tillsyn på övriga 
anläggningar som inte 
betalar fast årlig avgift. 

Klagomål på 
verksamheter som inte 
är kommunens 
tillsynsobjekt.  
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Tillsyn trängsel  Klagomål tiggeri, 
skattebedrägeri, trängsel 
på platser/lokaler som 
inte är serveringsställen  

Tillståndsansökningar   

Anmälningsärenden   

Underrättelseärenden Dispensansökningar  

Nedskräpningar med 
betydande mängder 
farligt avfall 

Nedskräpningsärenden 
som inte omfattar farligt 
avfall 

Nedskräpningsärenden 
på kommunal mark eller 
på annan mark där 
kommunen har 
renhållningsansvar. 

Klagomål som bedöms 
innebära större risk för 
olägenhet: många 
personer som är 
berörda eller 
omfattande 
brister/risker.  

Klagomål som bedöms 
innebära lägre risk för 
olägenhet; färre 
personer berörda eller 
mindre brister.  

Klagomål där klagande 
inte själv varit i kontakt 
med den som orsakar 
eller är ansvarig för 
störningen.  

Kvalitets- och 
effektivitetshöjande 
arbete 

Remisser Klagomål katter/hundar 
eller vilda djur 

Kompetenshöjning 
miljöenheten 

Interna 
samverkansgrupper 

Övriga klagomål inom 
djurskydd/djurs 
välbefinnande 

9 Plan 2023–24 
En ny behovsutredning för perioden 2023–2025 kommer tas fram under 2022. 
Behovet av personal förväntas öka under perioden på grund av nationella och 
lokala målsättningar och nya tillsynsområden.  

10 Sanktioner  
Myndighetsnämndens och drift- och servicenämndens juridiska befogenheter att 
vidta åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen finns bland annat i 
miljöbalken. Denna anger om den behöriga myndigheten konstaterar bristande 
efterlevnad, ska den vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper 
situationen. 

Exempel på åtgärder som nämnden har möjlighet att vidta är föreläggande eller 
förbud. Det finns också möjlighet att kombinera dessa beslut med vite.  

Nämnden kan besluta om miljösanktionsavgift om en verksamhet bryter mot vissa 
nämnda bestämmelser i miljöbalken (förordningen om miljösanktionsavgifter 
1998:950). 
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Om myndigheten får kännedom om att en enligt miljöbalken brottslig handling 
begåtts, är den skyldig att anmälan denna händelse till polis.  

I myndighetens administrativa system finns en möjlighet att lägga in fasta mallar 
för beslut. Under 2022 kommer enheten fortsätta att revidera och komplettera 
lagret med mallar, som ökar möjligheten för inspektörerna att skriva rättssäkert 
och effektivt.  

11 Uppföljning och utvärdering av tillsynen 

11.1 Intern kontroll och verksamhetsuppföljning 
En separat plan för internkontroll och verksamhetsuppföljning finns 

upprättad i respektive förvaltnings verksamhetsplan.  

11.2 Extern utvärdering  
Extern granskning av tillsynen utförs av länsstyrelsen. Interna revisioner 

genomförs med hjälp av kommunens revisorer. 

11.3 Uppföljning 
Uppföljning av mål, internkontrollmått, volymmått och nyckeltal sker 

tertialvis och utvärderas i en verksamhetsberättelse efter årets slut i Kumla.  

Uppföljning i Hallsberg sker gemensamt på drift- och Serviceförvaltningen.  

12 Beredskap 
Kumla kommun har en krisledningsplan som fastställdes av kommunstyrelsen 

2016-10-12. Krisledningsplanen visar hur kommunens verksamhet ska organiseras 

och ledas vid kris och extraordinära händelser. Vid händelse som definieras som 

kris så kan en krisledningsnämnd ta över beslutanderätt och ansvar från 

myndighetsnämnden. En beredskapsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 

finns.  

Hallsbergs kommun har en risk- och sårbarhetsanalys (2015-09-28). 
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1 Sammanfattning 

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav 
som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. 
Kraven finns bland annat i förordning (EU) nr 2017/625 om offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen med flera.  

Drift- och servicenämnden ska genom sin offentliga livsmedelskontroll bidra till att 
livsmedelsföretagarna producerar och säljer säker mat som konsumenten inte blir 
sjuk av, samt att konsumenten får det denne betalar för och inte blir lurad. 

Målen för den offentliga livsmedelskontrollen i Hallsberg är att: 

• Alla anläggningar ska få kontrolltid motsvarande sin årliga avgift inom en 
treårsperiod. 

• Alla, för respektive anläggning, relevanta lagstiftningsområden ska 
kontrolleras inom en 3 årsperiod. 

• Minst 70% av kontrollbesöken ska vara oanmälda. 

• Kontrollrapporter ska skickas ut inom 14 dagar efter kontrollbesöket. 

• Alla nya anläggningar ska få sitt första kontrollbesök och tilldelas riskklass 
inom sex veckor efter att verksamheten påbörjats.  

• All uppföljande kontroll ska debiteras enligt fastställd taxa. 

 

Enheten arbetar kontinuerligt med att ta fram skriftliga rutiner, samt att utveckla 
befintliga rutiner och hålla dem aktuella. Att arbetet med analys och utveckling av 
rutiner pågår ständigt är viktigt för att uppnå målet att livsmedelskontrollen ska vara 
ändamålsenlig och effektiv.  

Enheten kommer delvis arbeta i projektform, där inspektörerna samtidigt arbetar 
med en bransch i taget. Hallsberg ingår i miljösamverkan tillsammans med 
länsstyrelser och kommuner i Värmland och Örebro län. Samsyn och enhetlighet i 
bedömningar ökar med länsövergripande projekt och fler inspektörer kommer att få 
mer kunskap inom livsmedelskontrollens område. Detta leder till en ökad 
professionalitet bland inspektörerna och en större rättssäkerhet inom 
kontrollområdet. 
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2 Mål för den offentliga livsmedelskontrollen 

2.1 Övergripande mål 

Sveriges offentliga kontroll i livsmedelskedjan ska skydda människors och djurs hälsa 
och värna om konsumenternas intressen. Konsumenter ska kunna lita på märkning 
och information om mat utan att bli vilseledda eller lurade. 

Den nationella kontrollplanen har övergripande mål. 

• Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är 
producerande och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om 
livsmedlen är enkel och korrekt. 

• De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte 
någon allvarlig smittorisk. 

• Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med 
helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande. 

• De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela 
livsmedelskedjan, inklusive beredskap. 

 

Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra effektmål fastställts. 
Fokusområden för effektmålen är säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, 
kemiska risker och information i livsmedelskedjan. 

Effektmål: 

• För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av 
kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska. 

• Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, 
listeria, ehec/vtec och norovirus. 

• Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och 
PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 

• Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter 
kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. 

 

Den nationella kontrollplanen har också operativa mål, som utgår från 
fokusområdena och ska leda till att effektmålen uppnås.  
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2.2 Drift- och servicenämndens mål 

Miljöenhetens livsmedelskontroll ska vara effektiv, rättssäker och ändamålsenlig och 
i övrigt leva upp till de nationella målen. 

Vi utför kontroll enligt god kontrollsed 

Vi arbetar enligt god kontrollsed där vi följer den nya kontrollprocessen, har ett gott 
bemötande och en bra kommunikation med företagen samtidigt som vi är tydliga 
med vilka krav som lagstiftningen genom oss ställer på företagen. Likvärdighet, 
transparens och rättssäkerhet är grunden för vår kontroll. 

Miljöenheten har följande mål för livsmedelskontrollen: 

• Alla anläggningar ska få kontrolltid motsvarande sin årliga avgift 
inom en treårsperiod. 

• Alla, för respektive anläggning, relevanta lagstiftningsområden ska 
kontrolleras inom en 3 årsperiod. 

• Minst 70% av kontrollbesöken ska vara oanmälda. 

• Kontrollrapporter ska skickas ut inom 14 dagar efter kontrollbesöket. 

• Alla nya anläggningar ska få sitt första kontrollbesök och tilldelas 
riskklass inom sex veckor från registrering.  

• All uppföljande kontroll ska debiteras enligt fastställd taxa. 
 

3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet 

3.1 Behörig central myndighet  

Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i 
Sverige. Livsmedelsverket ska i sin roll som central förvaltningsmyndighet i 
livsmedelsfrågor arbeta aktivt för säkra livsmedel och redlighet i 
livsmedelshanteringen och för bra matvanor. (18 § livsmedelsförordningen 
(2006:813) 

3.2 Behörig myndighet för kontrollen  

I 11 § livsmedelslagen (2006:804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige utförs dels 
av Livsmedelsverket, dels av de lokala kommunala kontrollmyndigheterna. 
Länsstyrelserna har ansvaret för livsmedelskontrollen i primärproduktionen. 

I Hallsberg kommun ansvarar drift- och servicenämnden för livsmedelskontrollen.  

3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna 

Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas 
enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) mellan Livsmedelsverket, 
länsstyrelserna och de lokala kontrollmyndigheterna. Av 23 § framgår det också 
vilken myndighet som prövar frågor om godkännande och registrering av 
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livsmedelsanläggningar. Enligt 25 § i nämnda förordning ska den myndighet som 
registrerar anläggningen även utöva kontrollen över verksamheten i anläggningen. 

En närmare beskrivning av ansvarsfördelningen finns i avsnitt 3.2.2 i del 4 i Nationell 
plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2018–2021. 

 

3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten 

Drift- och servicenämnden delegerar sin rätt att besluta i ärenden enligt gällande 
livsmedelslagstiftning. Delegationen går direkt till enhetschef eller miljöinspektör och 
framgår av gällande delegationsordning. Beslut som fattats på delegation ska 
anmälas till nämnden vid efterkommande sammanträde.  

4 Samordning 

4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter  

Livsmedelsverket är central kontrollmyndighet och leder den nationella 
samordningen enligt förordning (EU) nr 625/2017. Livsmedelsverket har definierat 
vad som är primärproduktion och hur fördelning mellan central, regional och lokal 
nivå ska ske. 

Länsstyrelsen leder samordningsgrupp för kontrollmyndigheter avseende livsmedel 
inom länet. Länsträffarna hålls ungefär två gånger om året. 

Länsstyrelsen i Örebro och länets alla kommuner ingår i en miljösamverkan 
tillsammans med Värmlands län. 

Länets miljöchefer träffas regelbundet vid dessa tillfällen diskuteras bland annat 
livsmedelsfrågor. 

• Nordiskt tillsynsseminarium, en gång per år, beroende på program 

• Nationella kontrollkonferensen, en gång per år 

• Livsmedelsverkets riksprojekt 

Livsmedelskontrollen har kontinuerligt möten där samordningsfrågor och 
bedömningar diskuteras. Olika rutiner finns framtagna och gemensamma kontroller 
utförs för att uppnå samsyn. När det gäller smittskyddsfrågor sker även samarbete 
med miljöbalkstillsynen på enheten.  

4.2 Samordning inom behörig myndighet  

I Hallsberg kommun utförs livsmedelskontrollen inom samma myndighet, drift- och 
servicenämnden. I ärenden där det föreligger risk för jävsituation för drift- och 
servicenämnden så har en särskild jävsnämnd, myndighetsnämnden, 
beslutanderätten. På tjänstemannanivå sker livsmedelskontrollen inom Kumla 
kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, av miljöinspektörer som arbetar på 
miljöenheten. 
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Inom miljöenheten sker samordning genom att tjänstemännen tar fram och tillämpar 
gemensamma rutiner. En gång varje vecka sker möten då livsmedelsinspektörerna 
träffas och diskuterar aktuella frågeställningar och har verksamhetsplanering. 

4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen  

Inga uppgifter inom drift- och servicenämndens ansvarsområde har överförts till 
annat organ. 

5 Befogenheter och resurser för kontrollen 

5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter  

Drift- och servicenämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras 
huvudsakligen i livsmedelslagen (2006:804) och i livsmedelsförordningen (2006:813). 
Enligt 20 § livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av 
handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. 

För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 7. 

5.2 Kontrollpersonal och utrustning 

Enligt genomförd behovsutredning baserad på Livsmedelsverkets förslag till 
riskklassning av kontrollobjekt samt en uppskattning av tidsåtgång för oplanerad 
kontroll uppgår det totala behovet av personal för livsmedelskontrollen i Kumla och 
Hallsberg år 2022–24 till 2,3 årsarbetskrafter.  

För livsmedelskontrollen planeras följande personal att finnas till förfogande för år 
2022 (årsarbetskrafter).  

Livsmedelsinspektörer 1,2 (Kumla) 

  1,1 (Hallsberg) 

 

Detta innebär att resursbehovet för livsmedelskontrollen enligt uppskattningen 
bedöms tillgodosett i nuläget. Enheten bedöms dock behöva prioritera sina 
kontrollinsatser för icke debiterbar kontroll och kontrollrelaterat arbete.  

För utförandet av kontrollen finns tillgång till särskild utrustning som skyddskläder, 
termometer och ATP-mätare. Visst förvaringsutrymme i kyl och frys finns till 
förfogande vid eventuellt omhändertagande eller för förvaring av livsmedelsprover 
vid analyser. 

5.3 Finansiering av kontrollen 

Drift- och servicenämndens offentliga kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras 
med avgifter enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 
2021:176). 
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Årlig kontrollavgift tas ut från kontrollobjektet för att finansiera kontrollen. Avgiftens 
storlek baseras på kontrollbehov och fastställd timtaxa. Avgift för uppföljande 
kontroll tas ut för att finansiera sådan kontroll.  

Timtaxa för livsmedelskontrollen är för närvarande 1118 kronor i Hallsberg. Taxan är 
beräknad enligt mall från Sveriges Kommuner och Regioner.  

Kostnader och intäkter för livsmedelskontrollen är separat redovisad i verksamhetens 
budget. Intäkter för kontroll som inte hunnit utföras flyttas med till nästkommande 
år för externa verksamheter. Kostnader och intäkter för livsmedelskontrollen är 
separat redovisad i verksamhetens budget. Intäkter för kontroll som inte hunnit 
utföras flyttas med till nästkommande år för externa verksamheter. Överflyttningen 
görs inom ramen för miljöenhetens budget i Kumla kommun.  

 

5.4 Kompetenskrav och utbildning 

Förvaltningen gör årligen en övergripande kompetensinventering med utgångspunkt 
i en så kallad gap-analys. Det görs sedan en individuell inventering för varje inspektör 
i samband med medarbetarsamtalet. Resultat sammanställs i en 
kompetensförsörjningsplan på enheten.  

Kompetensutveckling kan ske genom att delta i kurser anordnade av 
Livsmedelsverket och andra aktörer. Kunskapsutbyte sker bland annat genom 
deltagande i nätverk inom Örebro län, Miljösamverkan, och vid länsträffar i 
länsstyrelsens regi när så erbjuds.  

I förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll ställs krav på nämnden om 
personalens utbildning. Nämnden ska se till att den personal som arbetar med 
offentlig livsmedelskontroll får den utbildning som behövs för att upprätthålla den 
kompetens som krävs. I förordningens bilaga 2 kapitel 1 finns ett antal punkter som 
listar den utbildning som personalen behöver.  

Tabell 1: Kompetensområden utifrån punkter i bilaga 2 (EU) nr 2017/625 

1.  Olika kontrollmetoder och 
kontrolltekniker, såsom inspektion, 
verifierande kontroll, screening, riktad 
screening, provtagning samt 
laboratorieanalys, laboratorietestning 
och laboratoriediagnostik. 

2 Kontrollförfaranden 

3 De bestämmelser som avses i artikel 1.2 

4 Bedömning av bristande efterlevnad av 
de bestämmelser som avses i artikel 1.2. 
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5 Faror i samband med produktion, 
bearbetning och distribution av djur och 
varor 

6 De olika leden i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan 
och eventuella risker för människors 
hälsa, och i förekommande fall, för djurs 
hälsa, växtskydd, djurskydd och miljön 

7 Utvärdering av tillämpningen av HACCP-
förfaranden och av god lantbrukspraxis. 

8 Hanteringssystem, t.ex. 
kvalitetssäkringsprogram som aktörerna 
svarar för, och bedömning av dessa om 
de är relevanta för de krav som fastställs 
i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 

9 System för officiellt intygande 

10 Beredskapsplanering för nödsituationer, 
inklusive kommunikation mellan 
medlemsstaterna och kommissionen 

11 Rättsliga åtgärder och rättsverkningar till 
följd av offentlig kontroll 

12 Granskning av skriftlig eller annan 
dokumentation, inklusive sådan som 
gäller provningsjämförelser, 
ackreditering och riskvärdering, som kan 
vara relevant för bedömningen av om de 
bestämmelser som avses i artikel 1.2 
efterlevs. Detta kan omfatta ekonomiska 
och handelsmässiga aspekter 

13 Kontrollförfaranden och krav för införsel 
till unionen av djur och varor som 
kommer från tredjeländer 

14 Andra områden som är nödvändiga för 
att säkerställa att den offentliga 
kontrollen utförs i enlighet med denna 
förordning 
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6 Organisation och utförande av kontrollen 

6.1 Registrering av anläggningar 

Drift- och servicenämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid cirka 
160 livsmedelsanläggningar i Hallsberg.  

Register över anläggningarna hanteras i Excel. Livsmedelsanläggningarna finns även i 
ärendehanteringssystemet Ecos2. 

I EU-förordningen 2017/625 om offentlig kontroll finns krav på att kontroll-
myndigheterna ska upprätthålla aktuella register över anläggningar som är föremål 
för kontroll. Drift- och servicenämnden uppdaterar sitt register kontinuerligt efter att 
ha mottagit anmälningar för registrering, efter utförd kontroll eller om information 
från företagare erhållits på annat sätt. 

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll 

Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad, utföras regelbundet och 
kontrollfrekvensen ska stå i proportion till riskerna i aktuell verksamhet. Hänsyn ska 
också tas till resultaten av livsmedelsföretagarens egenkontroll.  

Grundläggande riskklassning av anläggningar sker genom att Livsmedelsverkets 
modell för riskklassning tillämpas. Genom riskklassificeringen tilldelas varje 
anläggning en kontrolltid per år efter hur hög risken är samt vilken erfarenhet 
myndigheten har av anläggningen. En högre risk hos anläggningen ger fler 
kontrolltimmar och därmed högre prioritet. Utifrån anläggningens fastställda 
kontrolltid bestäms hur ofta anläggningen ska få planerad kontroll.  

Enheten har alla anläggningar registrerade i en excelfil som utgör ett 
arbetsdokument. I denna fil samordnas en mer detaljerad kontrollplanering för varje 
anläggning.  

6.3 Rutiner för utförande av kontroll 

Enheten arbetar kontinuerligt med att ta fram skriftliga rutiner, samt att utveckla 
befintliga rutiner och hålla dem aktuella. Att arbetet med analys och utveckling av 
rutiner pågår ständigt är viktigt för att uppnå målet att livsmedelskontrollen ska vara 
ändamålsenlig och effektiv. Skriftliga rutiner fastställs av miljöchef.  

Utöver de egna rutinerna, följs de vägledningar som tagits fram centralt av 
Livsmedelsverket. För den planerade kontrollen utgår inspektörerna från de 
områden/punkter som valts som fokusområde och/eller valts utifrån tidigare 
erfarenhet. Punkter och områden utformas och avgränsas efter Livsmedelsverkets 
rapporteringspunkter. 

Page 163 of 352



 
Datum 

2022-02-09 
      

22/DOS/19 
Sida 

10(14) 
 

 

6.4 Provtagning och analys 

Nämnden anlitar Eurofins för analys av alla prover uttagna i offentlig kontroll, både 
dricksvattenanalyser och livsmedelsanalyser (mikrobiologiska och kemiska). 
Laboratoriet är ackrediterat för de upphandlade analyserna. 

Kontrollmetoden provtagning används främst i tre syften: 

• Verifiering av företagens rutiner i egenkontrollen och företagens egen 

provtagning 

• Riktad kontroll (projekt) 

• Utredning av misstänkta matförgiftningar 

Rengöringsprovtagning med ATP-mätare görs främst för att visa vikten av en 

välfungerande rengöringsrutin för livsmedelsföretagaren. 

 

6.5 Rapportering av kontrollresultat 

Resultat från all kontroll dokumenteras (i rapport för kommunicering eller i beslut) 
och företagaren får alltid ta del av kontrollresultatet för att denne ska ha en 
möjlighet att yttra sig i ärendet. Alla resultat dokumenteras och bevaras i 
myndighetens administrativa system Ecos 2. I januari månad rapporteras föregående 
års kontrollresultat till Livsmedelsverket. 

Utredning av RASFF rapporteras omgående till Livsmedelsverket.  

6.6 Öppenhet i kontrollen  

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta 
att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som 
finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet 
registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till 
exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, 
till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och 
hemliga handlingar. 

Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. 
En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del 
av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska 
prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en 
handling. 

Enheten upprättar inför varje år en kontrollplan där planering av den offentliga 
livsmedelskontrollen beskrivs. Kontrollplanen fastställs av nämnden. Förvaltningen 
upprättar också en övergripande verksamhetsplan med beskrivning av hela 
miljöenhetens verksamhet.  
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7 Sanktioner – åtgärder vid bristande 
efterlevnad 

Drift- och servicenämndens juridiska befogenheter att vidta åtgärder vid bristande 
efterlevnad finns bland annat i artikel 138 i förordning (EU) 2017/625. Om bristande 
efterlevnad konstateras ska de behöriga myndigheterna vidta alla åtgärder som är 
nödvändiga för att fastställa orsaken till och omfattningen av den bristande 
efterlevnaden samt fastställa aktörens ansvar, och lämpliga åtgärder för att 
säkerställa att den berörda aktören åtgärdar den bristande efterlevnaden och 
förebygger ytterligare upprepningar. När den behöriga myndigheten beslutar vilken 
åtgärd som ska vidtas ska den ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om 
företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad. 

Ytterligare åtgärder som nämnden kan vidta anges i 22–24 §§ i livsmedelslagen. 
Exempel på åtgärder som nämnden har möjlighet att vidta är föreläggande, förbud, 
sanktionsavgift, begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden av livsmedel, 
beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller 
destrueras. Möjlighet finns att förena beslut med vite. 

Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med delegationsordning. För att 
kontroll ska kunna utföras effektivt har myndigheten långtgående delegation, där de 
flesta beslut kan fattas av handläggare eller enhetschef.  

Rutiner finns för att vidta sanktioner. Dessa utgår från Livsmedelsverkets vägledning 
om sanktioner.  

Av nämnda rutin för hantering av sanktioner framgår bland annat att om företagaren 
inte på frivillig basis åtgärdar bristerna, inte åtgärdar dem inom acceptabel tid, om 
det inte är klargjort att företagaren verkligen kommer att åtgärda bristerna eller om 
bristerna är av allvarlig karaktär så ska myndigheten vidta åtgärder och fatta beslut 
om sanktion. Denna ska väljas utifrån bristens betydelse/allvarlighetsgrad. 

8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen 

8.1 Uppföljning/utvärdering 

Den offentliga livsmedelskontrollen följs löpande upp på förvaltningen. 
Uppföljningsmått, nyckeltal och internkontrollmått redovisas till nämnderna. 

8.2 Revisioner 

Externa revisioner av livsmedelskontrollen utförs främst av länsstyrelsen. Även 
revisioner utförda av Livsmedelsverket kan förekomma. Interna revisioner inom hela 
förvaltningen genomförs med extern hjälp av kommunens revisorer. 
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9 Beredskap 

Hallsberg har en krishanteringsplan som är antagen av kommunfullmäktige 2016-10-
12. Vid extraordinära händelser tar en krisledningsnämnd över beslutanderätten från 
drift- och servicenämnden.  

Som komplement till kommunens övergripande krisplan har miljöenheten en krisplan 
inom livsmedel och dricksvatten. 

Handläggningsrutiner finns för misstänkta matförgiftningar.  

10 Flerårig nationell kontrollplan 

I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga 
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är organiserad, hur 
den genomförs och hur den utvecklas. Kontrollplanen finns bland annat på 
Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se. Planen ligger till grund för 
drift- och servicenämndens kontrollplan. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 2022-01-10 Dnr:  21/DOS/48 

 

 
 

VA-taxa 2022 för Hallsbergs kommun, rättelse i vatten 
avgift   

Ärendebeskrivning 
VA-taxa 2022 trädde i kraft 1 januari 2022 men innehåller ett fel i beräkningen för kubikmeter 
levererat vatten i brukningsavgiften.  
Inga felaktiga avgifter har dock tagits ut innan felet upptäcktes. 
Vattentaxan finns i tabell 14.1.b på sidan 12 i taxedokumentet.  
Förslag till avgiftsrättelse framgår nedan: 
14.1.b)  
Vatten i kubikmeter   
  utan moms med moms höjning 
VA-taxa 2020  21,00 kr 26,25 kr  -- 
VA-taxa 2021  21,60 kr 27,00 kr 3% 
VA-taxa 2022  23,11 kr 28,88 kr 7% 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner rättelsen av brukningsavgiften för kubikmeter levererat vatten 
och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. 

Ärendet 
VA-taxa 2011 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 104 med beslut om årlig uppräkning enligt 

75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex E84/E25, med januari månad 2011 

som basmånad. 

Drift- och serviceförvaltningen föreslog att från och med 1 januari 2022 höja brukningsavgifterna 

med 7 % samt att anläggningsavgiften höjs med 15 % som motsvarar ursprunglig indexering sedan år 

2011.  

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 att anta VA-taxa för 2022. 
 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

 

Magnus Ribbing  Niklas Hasselwander 

Förvaltningschef  Teknisk chef 
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TAXA 2022 
för Hallsbergs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 

VA-taxan antogs av Hallsbergs kommunfullmäktige den 2010-11-15,  

KF § 104, med beslut om årlig uppräkning enligt § 22 nedan, 

I KF § 61/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2013, 

I KF § 171/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2014, 

I KF § 33/2014 togs beslut om att avstå uppräkningen 2015, 

I KF § 137/2015 togs beslut om att avstå uppräkningen 2016, 

I KF § 145/2016 togs beslut om att avstå uppräkningen 2017, 

I KF § 131/2017 togs beslut om att avstå uppräkningen 2018, 

I KF § 131/2018 togs beslut om att avstå uppräkningen 2019, 

I KF § 111/2019 togs beslut om att avstå uppräkningen 2020, 

I KF § 171/2020 togs beslut om att räkna upp taxan med 3 % 2021,  

I KF § XXX/2021 togs beslut om att räkna upp brukningsavgifterna med 7 %  
och anläggningsavgifternas taxa med 15 % 2022. 

Taxan gäller från 2022-01-01. 

 

Allmän information (1-4) 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hallsbergs kommun, nedan kallad 

huvudmannen. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till den förvaltning som handhar Va-

anläggningen. 

1 
För att täcka kostnader för Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare 

av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 

enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 

jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 

ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 

om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
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2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

3 
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. 
 

• Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Till bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 

att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt.  

 

Exempel på sådana byggnader är:  

kontor, förvaltning, sjukvård, utbildning, butiker, hotell, restauranger, utställningslokaler, 

sporthallar, stall/ladugårdar och camping. Det är kommunens bedömning som gäller. 

• Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 

enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Exempel på sådan fastighet är: 

Virkesupplag, obemannad bensinstation, kyrkogård, återvinningsstation, biltvätt med 

skärmtak, fordonuppställningsplats, idrottsplats. Det är kommunens bedömning som gäller. 

 

• Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 

ännu bebyggts. 

 

• Lägenhet: Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar 

en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet 

där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-

tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 

• Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas 

som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 

motsvarar sådan mark. 
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4 

4.1  
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Nej Nej 

4.1.1  

Avgiftsskyldighet för var och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 

förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelse-punktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 

informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 

angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.1.2 

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 

och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.1.3 

Vad gäller dagvatten gata (Dg) från allmän platsmarkshållare pågår en utredning. 

4.1.4 

Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 
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Anläggningsavgifter (5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

5 

5.1  
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

 Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för 
V, S och Df 
 

84 658,40 kr 
 

105 823  kr 
 

b) en avgift per m2 tomtyta 
 

28,96 kr 
 

36,20 kr 
 

c) en avgift per lägenhet 
(de första 8 lgh inom fastigheten) 
en avgift per lägenhet 
(för lgh nr 9 och därpå följande) 
 

14 514,60 kr 
 

7 741,80 kr 
 

18 146 kr 
 

9 677,25 kr 
 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 
 

7 741,80  kr 

 

 
9 677,25 kr 

 

 

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut 

reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts 

respektive upprättats. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8. 

5.1.1 

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften enligt 5.1 a), som 

hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna. 

5.1.2 

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 

som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 

gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA). 

För småhus, 1-2 lägenheter tas avgift enligt 5.1 b) ut endast intill ett belopp som motsvarar 

summan av avgifterna enligt 5.1 a och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, 

summan av avgifterna enligt 5.1 a, c och d). Vid ändrade förhållanden enligt 5.1.4, 5.1.5 och 5.1.6 
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tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med 

iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.1.3  

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning 

eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.1.4 

Upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a). 

5.1.5 

Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för 

tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.1.2 

5.1.6 

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 

skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. Tillkommer bortledning av Df till 

den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 

5.1 d). 
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6 

6.1    
För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

 

 Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för 
V, S och Df 
 

116 099 kr 
 

145 123 kr 
 

b) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
                   1 -   5 000 m2 
            5 001 - 10 000 m2 
          10 001 - 20 000 m2 
          20 001 - 40 000 m2 
           40 001 -        >  m2 

 

28,99 kr 
24,16 kr 

19,33 kr 

14,50 kr 

9,00 kr 

  

 

  

 
36,24 kr 
30,20 kr 

24,16 kr 

18,13 kr 

11,25 kr 

c)* 
 

en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 
 

7741,80 kr 
 

9 677,25 kr 
 

 
* Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c) tas ut 

reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt 8. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8. 

6.1.1 

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) som 

hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna. 

6.1.2  

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 

som huvudmannen godkänner. 

6.1.3 

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift 

för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på 

fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 
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1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.1.4  

Dras ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a). 

6.1.5 

Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.1.6 

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 c). 

7  
För obebyggd fastighet skall anläggningsavgift erläggas senast ett år efter inkommen 

servisanmälan.  
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8 

8.1  
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt 

följande: 

 
Avgifter:  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 a), 6,1 a) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 b), 6.1 b) 40 % 60 % - - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 40 % 60 % - - 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) , 6.1 
c) 

- - 100 % - 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna 

ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d), eller 6.1 a) respektive 6.1 c). 

8.1.1 

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 

erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.1.2 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om 

servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.1.2  

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 30 % av avgiften enligt 

5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte 

utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

anläggningsavgift. 

 

Avgift utgår med: Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 

dagvattenbortledning 0 kr 0 kr 

Beslutas senare, utredning pågår 

10 
 

Avgifter enligt §§5-6 är baserade på indextalet 75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av 

anläggningsindex huvudgrupp 300/322 med januari månad 2020 som basmånad. När detta index 

ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan 

oförändrad. 

11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5–8 får huvudmannen i stället komma överens 

med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

12 

12.1  
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

12.2  
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 

§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
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12.3  
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 

inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 

hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 

begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av 

avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske, 

till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

 

12.4  

Avgiftsskyldighet enligt 5.1.5, 5.1.6 eller 6.1.5 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats 

eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det 

ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 

inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

13 

13.1  
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts 

på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall 

fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader 

härför. 

13.2  
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner 

huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den 

nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3  
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 

befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av 

den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 

den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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13.4 
 
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas 

genom mätning, tas en fast avgift motsvarande bedömd mätarstorlek ut samt en avgift enligt 14.1 

b) efter en antagen förbrukning om minst 250 m3 per år för vatten och minst 250 m3 per år för 

avlopp. 

Brukningsavgifter (14–22) 

14 

14.1 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

  Utan moms Med moms 
a) en fast avgift per år och mätare 

beroende av mätarkapacitet 
qn     2,5 
qn     6,0 
qn   10,0 
qn >10,0 
för mätare med pulsgivare tillkommer 
 

2 432 kr 

6 424 kr 

12 852 kr 

27 548 kr 

272 kr 

 

 

3 040 kr 

8 030 kr 

16 065 kr 

34 435 kr 

340 kr 

 

b) en avgift per m3 levererat vatten 
 

23,11 kr 

 

28,88 kr 

 

c) en avgift per år och lägenhet för flerbostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 
 

644 kr 

 

805 kr 

 

d) en avgift per år och varje påbörjat  
1000-tal m2 tomtyta för annan fastighet 
(Avgift tas ut endast intill 50 000 m2.) 
 

185 kr 

 

231,25 kr 

 

e) en fast avgift per år för dagvatten Df 
för bostadsfastighet 
 

185 kr 

 

231,25 kr 
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Vid hämtning av vatten från iordningställd betalstation utgår avgift för levererad mängd vatten med 

21,0 kronor per m3 (utan moms), 26,25 kronor per m3 (med moms), enligt § 14, 14.1 b). 

 

14.2  

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive 
ändamål: 
 

  
    V 

 
    S 

Fast avgift 14.1 a) 50 % 50 % 

Avgift per m3 14.1 b) 50 % 50 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

 

14.3  

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 

14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 

m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 

Detta gäller även i de fall fastighetsägaren endast har avloppsvatten som levereras från fastigheten 

till huvudmannen. Avgift tas ut enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut 

efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 

m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 

14.4  

För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas 

den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5  

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp 

motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6  
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Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 

huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd 

undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs 

föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller 

har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-

nämnd. 

14.7  

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 18. 

14.8  

För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). Separat abonnemang 

skall upprättas för denna typ av vattenleverans. 

15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

brukningsavgift. 

 
Avgift utgår med: Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 0 kr 0 kr 

Beslutas senare, utredning pågår 

16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 

inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 

efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 

fastighetsägaren. 

Page 182 of 352



 
Datum 

2021-10-12 
Ärendenummer 

21/KS/XXXX 
Sida 

15(18) 
 

 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall ej erläggas brukningsavgift. 

18 

18.1  Extra avgifter 

18.1.1 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Prislista extra åtaganden Utan moms Med moms 

Kontroll vattenmätare (vid felfri mätare) 896 kr 1120 kr 

Medhjälp för avläsning vattenmätare 536 kr 670 kr 

Förgävesbesök vid aviserad/avtalad 2:a gången 536 kr 670 kr 

Avstängning och påsläpp av vatten på begäran av 

fastighetsägaren eller bristande betalning 432kr 540 kr 

Montering och demontering av strypbricka 432 kr 540 kr 

Nedtagning av vattenmätare p.g.a. orsak t.ex. 

ombyggnad 536 kr 670 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn i samband med 

vattenmätarbyte eller avläsning 432 kr 540 kr 

Byte av trasig plombering som fastighetsägaren orsakat 432 kr 520 kr 

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare som 

fastighetsägaren orsakat (exkl. mätare) 432 kr 540 kr 

Hyra av brandpostmätare per månad exkl. vatten (lägst 

240 kr per hyrtillfälle) 432 kr 540 kr 

Medhjälp vid sprinklermotionering 440 kr 550 kr 
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Vid överskriden utesittningstid på grund av 

fastighetsägarens okontaktbarhet, påförs extra avgift 

den ordinarie fakturan 536 kr 670 kr 

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

18.1.2 

Om till vattenledningsnätet tillförs sprinkleranläggningar, privat brandpost eller motsvarande, ska 

fastighetsägaren betala en årlig brukningsavgift enligt tabell nedan:  

Anslutning Med moms Utan moms 

<100 2 432 kr 3 040 kr 

100-150 6 424 kr 8 030 kr 

150-200 12 854 kr 16 065 kr 

200 – 250 27 548 kr 34 435 kr 

  

18.1.3 

Fastighetsägare som saknar olje- eller fettavskiljare eller vars anordning, eller tillsyn av anordning, 

av huvudmannen konstateras bristfällig, ska betala en avgift för extraordinära åtgärder i det 

allmänna ledningsnätet. Avgiften bedöms från fall till fall beroende på omfattning, dock lägst 

motsvarande två kontroll- och renspolningsåtgärder per år. 
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19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 14–17 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per varannan månad och halvår enligt beslut av 

huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall dröjsmålsränta erläggas på 

obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske 

på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 

på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

22 
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 75 % i konsumentprisindex, KPI samt 25 % 

anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som basmånad.  När detta index ändras, har 

huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan oförändrad.  

23 Taxans införande  
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.1.3 och 14.1.7 samt 16, 

som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 
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vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen 

för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen som finns i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg 

och Växjö. 
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Ansökan om statlig medfinansiering för utförande år 2023 

  

Ärendebeskrivning 
I länsplanen 2018-2029 avsätts totalt 114 miljoner kronor under planperioden till medfinansiering av 
kommunala åtgärder för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik och cykel. Länets kommuner kan söka 
medfinansiering av åtgärder på kommunal infrastruktur i enlighet med förordning (2009:237) om 
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar. Prioritering av vilka kommunala 
åtgärder som ska få medfinansiering sker i en årlig process i dialog med kommuner och Trafikverket. 
Åtgärderna bör ligga i linje med länstransportplanens övergripande mål samt övriga relevanta 
regionala och nationella mål och planer. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden föreslås godkänna bilaga ”Trafiksäkerhet, miljö och kollektivobjekt i 
Hallsberg kommun, Örebro län daterad” januari 2022. 

Ärendet 
Den ansökan som beviljades 2017 gällande pendlarparkering färdigställdes i december 2018 med 71 
stycken nya parkeringsplatser. Under 2019 beviljades Hallsbergs kommun statliga medel för en ny 
hiss i norra trapphuset i Pylonbron vid resecentrum samt ny bussangöring vid Pålsbodas grundskola 
för säkrare på- och avstigning. 2020 genomfördes en stor satsning för cykelpendling inom Hallsbergs 
tätort då nya gång- och cykelvägar anlades mellan ett nytt exploateringsområde i Samsala och 
befintligt bostadsområde samt längs Samzeliigatan med målpunkt eller förbindelse norr ut mot 
Byrsta. 2021 färdigställdes hållplatsläget Fredriksbergskolan vid Gränsgatan i Vretstorp. Även 
utbyggnad av pendlarparkeringen norr om resecentrum i Hallsbergs tätort samt åtgärder pga. trafik- 
och kapacitetbrister vid Samzeliigatan/Tegelgatan i Hallsberg blev klart. 

För 2022 beviljades statlig medfinansiering för att Trafiksäkra Esplanaden i Hallsberg, anläggande av 
ny GC-väg längs Hardemovägen och Vibytorpsvägen i Hallsberg samt trafiksäkra passager på flertalet 
platser i kommunen för ett totalt värde om 3,8 miljoner kr. 

Behovet av att tillskjuta investeringsmedel för att kunna slutföra beviljade åtgärder under 2022 har 
behandlats. Utrymmet är begränsat i och med beslutad budget och detta påverkar naturligtvis de 
planerade åtgärderna som beviljats statlig medfinansiering. Därför har en begäran om tilläggsbeslut 
för att flytta beviljade åtgärder i tid skickats till och beviljats av Trafikverket med nytt datum 2023. 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Magnus Ribbing  Fredrik Brenkle 

Förvaltningschef  Gatu- och Trafikingenjör 

 

Bilagor 

TRAFIKSÄKERHET, MILJÖ OCH KOLLEKTIVTRAFIKOBJEKT I Hallsbergs kommun, Örebro län januari 

2022.pdf 
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Inventering av objekt 

1. GC-väg längs Samsalagatan i Hallsberg 

 
Objekt GC-väg  

Väghållare Hallsbergs kommun. 

Gatutyp Huvudgata 

Skyltad hastighet 50 km/h 

Problem En utökning av planområdet FALLA 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 Samsalagatan har inte en trafiksäker 
cykelförbindelse till och från bostadsområdet. 

Läge Längs med Samsalagatan, mellan korsningar Tisarvägen och 
Fallagatan. 

Utredningar mm Behov identifierades i planarbetet för utökning av FALLA. Inventerad 
i projekt Säkra skolvägar. 

Trafikolyckor 
_   

Trafikflöde Cirka 500 fordon/dygn i ÅDT 

Föreslagen åtgärd Nybyggnation av GC-väg, cirka 200 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 
 
  

Page 221 of 352



 

 5 

Inventering av objekt 

2. GC-väg längs Tegelgatan i Hallsberg 

 
Objekt GC-väg och passage  

Väghållare Hallsbergs kommun. 

Gatutyp Huvudgata 

Skyltad hastighet 50 km/h 

Problem Gång- och cykeltrafik genar dagligen över Volvo CE 
personalparkering med risk då gång- och cykeltrafik blandas med 
fordonstrafik. För att länka ihop det med befintligt vägnät planeras en 
GC-väg som separerar arbetspendlare och skolbarn från 
fordonstrafik. Oskyddade trafikanter som färdas utmed Tegelgatan 
har inte en trafiksäker cykelförbindelse till och från bostadsområdet. 

Läge Längs med Tegelgatan, Vid korsningen Hyttgatan. 

Utredningar mm Behov identifierades i samråd med Volvo CE Hallsberg. Inventerad i 
projekt Säkra skolvägar. Naturlig koppling till befintliga 
cykel/gångbanor utmed Tegelgatan. 

Trafikolyckor 
_   

Trafikflöde Cirka 500 fordon/dygn i ÅDT 

Föreslagen åtgärd Nybyggnation av GC-väg cirka 150 meter och passage. 

Planeringsläge Förprojekterad 

Mark-inlösen Nej kommunal mark, Volvo CE  

Beräknad kostnad 1 000 000 kr 

Nyttoeffekt  

 

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik 

+ Säkrare skolväg  

+ Binder samman befintliga stråk 
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1 Händelser av väsentlig betydelse 

Gemensamt  

Året har liksom år 2020 präglats av den pågående pandemin (covid-19). Pandemin 
har påverkat samtliga verksamheter genom de restriktioner som aviserats både 
nationellt och regionalt. Drift- och serviceförvaltningen har under 2020 uppdaterat 
pandemiplaner, som har kunnat tillämpas vid behov. I huvudsak kan man ändå 
inte säga att förvaltningen genomgått en kris på grund av pandemiläget, då 
verksamheten har kunnat fortgå likväl på ett stabilt sätt. Förutsättningen för detta 
har varit att medarbetarna varit försiktiga när de vistats i verksamhetslokalerna, 
samt att de som haft möjlighet har arbetat på distans i stor utsträckning. I de 
verksamheter där det inte varit möjligt att arbeta på distans har skyddsutrustning 
använts och extra försiktighetsåtgärder vidtagits. 

Drift- och serviceförvaltningens sjuktal har varit stabila och haft den lägre nivån 
som året innan. Undantaget var mars månad, då sjuktalen ökade hos främst 
städavdelningen som analyserade och avrapporterade avvikelsen till 
förvaltningschef. Under delårsperiodens senare del tenderade sjuktalen att sjunka 
ytterligare. 

Kommunaltekniska huset i kvarteret Skördetröskan har sanerats i 
golvkonstruktion och i ytskikten i delar av innertaken. Inflyttningen har nu 
genomförts för största delen av verksamheten. VA-enhetens drifttekniker kvarstår 
för inflyttning i den östra delen av byggnaden. Vidare planering och diskussioner 
förs om färdigställandet och eventuellt fler externa hyresgäster till fastigheten. 
Skärmtak för fordonspark och spolhall/tvätthall återstår i investeringen. 
Samarbetsdiskussioner påbörjades under årets senare del med Sydnärkes 
kommunalförbund om verksamheterna kring Kommunaltekniska huset. 

Under våren blev försäkringsärendet kring översvämningarna 2015 klart och 
överenskommelser tecknades genom förlikning mellan Hallsbergs kommun och 
aktuellt försäkringsbolag. 

Som ett led i kommunens arbete med insatser för att förhindra liknande 
översvämningar i framtiden, byggdes en ny fördröjningsdamm i Fallaområdet 
under året. Inom nya exploateringsområdet i Samsala planeras också för en 
fördröjningsdamm för dagvatten utöver de dryga 30-tal tomterna. 

Ett nytt verksamhetssystem för bygg och miljö har under året upphandlats och 
tilldelats leverantör. Möten har genomförts löpande för implementering av 
systemet. Enligt plan så kommer systemet att driftsättas i mars 2022. Mot 
bakgrund av ett ökat resursbehov så har bygglov och miljö annonserat ut en tjänst 
vardera till sina verksamheter. Dessa finansierades helt av intäkter ifrån 
verksamheten och krävde ingen ramförstärkning av budgeten för Hallsbergs del. 

Under året har ortsbesök genomförts i Vretstorp, Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn, 
Björnhammar, Östansjö, Svennevad och Skogaholm 

Förvaltningen har tilldelats 4 mkr i extra anslag för beläggningsåtgärder (asfalt) 
under 2021. 

Inom drift- och serviceförvaltningens stab har en medarbetare gått på 
föräldraledighet under året, och funktionen, planeringsingenjör, har ersatts med 
en vikarie. 
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Den första april skedde ett förvaltningschefsbyte i Drift- och serviceförvaltningen 
med anledning av en pensionsavgång. 

Fastighetsavdelning 

Precis som för övriga verksamheter både inom kommunen som nationellt och 
globalt har året varit präglat av pandemin. Pandemin har inneburit framförallt en 
ökad korttidsfrånvaro. Den har också medfört stora svårigheter att få fram 
material och varor i tid. Till viss del har pandemin också bidragit till kraftiga 
prisökningar på material och varor, något som märkts i de projekt som löpt på 
under året. Kostnadsökningarna har haft genomslag i avdelningens ekonomi under 
året som varit och den kommer även att ha stor påverkan under kommande 
verksamhetsår. 

Under året har fastighetsavdelningen gjort ett förtydligande av rollfördelningen 
genom att avdelningen delat upp tjänsten som fastighetsadministratör i två 
tjänster, en systemadministratör och en fastighetsadministratör. Detta efter att ett 
behov upptäckts inom fastighetsavdelningen av utökad tid och kompetens inom 
system/säkerhetsområdet. Vidare har avdelningen haft två pensionsavgångar och 
rekryteringar efter dessa. 

Under våren brann ett hus ner, tillhörande Ur & Skur förskolan i Sköllersta. 
Branden var anlagd och huset brann ner till grunden. Ingen kom till skada vid 
branden och verksamheten har kunnat fortsätta, dock med en inhyrd toalettvagn 
på plats. Diskussioner förs nu tillsammans med Bildningsförvaltningen för att nå 
en mer permanent lösning med toalett. 

Flera stora komplexa projekt har under året påbörjats och avslutats, samtliga med 
goda resultat även om två av dessa överstigit sin budget. 

Mycket tid har lagts ner under året på upphandlingar, både gällande ramavtal och 
objektsspecifika upphandlingar. Den största upphandlingen gällande nybyggnation 
av förskola på söder samt renovering av Centrumhuset har tyvärr överklagats till 
förvaltningsrätten i Karlstad. 

Måltidsavdelning 

Nytt tillagningskök på Knuten blev färdigställt för produktion den 4 januari med 
matlagning för ca 400 portioner till förskolan och ca 50 portioner till äldre samt 
gäster på dagcentralen. Köket är dimensionerat för ca 600 portioner totalt. I 
samband med att nya Knutenköket sattes i drift genomfördes en mindre rotation 
av verksamhetens personal vilket innebar att en ny personalstyrka formades.  

I början av året sade avdelningens koststrateg upp sig och avslutade sin tjänst i 
slutet av Maj. En rekryteringsprocess inleddes och den blev klar i början av 
sommaren och tjänsten tillsattes internt inom verksamheten.  

Verksamheten har återupptagit arbetet med att väga matsvinnet. Ett mättillfälle 
uteblev det föregående året (2020) på grund av Covid-19. Det här året har 
verksamheten genomfört de båda inplanerade mätperioderna, en 
tvåveckorsperiod under våren samt en tvåveckorsperiod under hösten. 

Livsmedelsupphandlingen blev färdig och det stod klart efter sommaren att 
Menigo vann upphandlingen som grossist vilket innebar en smidig övergång till ny 
avtalsperiod då det var samma leverantör som tidigare. 
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Covid-19-läget har medfört en del omställningar i verksamheten. Under våren 
hämtade gymnasiets elever matlådor, dock öppnade man efter hand upp för att 
ca en tredjedel av eleverna skulle få tillgång till matsalen. Årskurs nio på 
högstadiet åt sin lunch i ishallen där man även har delat upp eleverna för att ha en 
del av sin undervisning. Måltidsverksamheten stöttade upp med ett provisoriskt 
mottagningskök med en personal på plats vilket gav konsekvenser i form av en del 
extrakostnader för extra körningar med matleveranser. Några ytterligare 
personalkostnader tillkom inte då verksamheten på ett föredömligt sätt planerade, 
omstrukturerade och mobiliserade sig efter omständigheterna. 

Dagcentralerna har under 2021 haft öppet i matsalarna kortare tid på grund av 
Covid-19-restriktionerna. Från september återinfördes de ordinarie lunchtiderna 
igen. 

Pandemin har gjort det svårare att arbeta med vissa mål, till exempel bemötande 
och service, och personalgruppen har undvikit fysiska möten överlag med tanke på 
smittspridningen. 

Två mindre förskolor startade upp under 2021, en i Hallsberg på Västra skolan 
med plats för cirka 12 barn samt en i Pålsboda på Falkvägen med liknande 
kapacitet. Detta medförde en del extra transportkostnader för avdelningen. 

Efter sommaren stod Alléköket klart efter en omfattande 
renovering/ombyggnation. Ett provisoriskt mottagningskök med en del tillagning 
upprättades för att kunna ordna enklare matlagning. Huvudkomponenten i 
måltiderna producerades i ett annat tillagningskök på Kullängen. En enklare 
matsedel tillämpades under denna period och det hela gick förhållandevis smidigt. 

Långängsskolans matsal upplevs för liten och trångbodd. Det har inletts en dialog 
med kommunens lokalstrateg, bildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen 
där syftet är att tillsammans titta på olika möjligheter till förbättring och förslag 
för att komma åt mer yta.  

Städavdelningen 

Städavdelningen har upprättat verksamhets- och enhetsplaner som legat till grund 
för arbetet under året. 

Avdelningen fortsätter att utveckla kemikaliefri städning. Bland annat har det 
köpts ett system till tvättmaskinen på Folkasboskolan, för att kunna tvätta med 
ultravatten och även för att kunna tappa upp ultravatten i sprayflaskor till 
städning. Även två system som tillverkar ECA-vatten har köpts in, där tillsätts salt 
och elektricitet som gör att vattnet får en desinficerande effekt. 

Det nyinköpta städprogrammet Pythagoras, kommer effektivisera uträkningen av 
städtider och underlätta avtalsskrivande med mera. 

Två el-cyklar har köpts in för att på ett miljövänligt sätt kunna förflytta personal 
mellan olika objekt. 

En investering har gjorts i städavdelningens första åkbara kombimaskin. Den 
kommer att underlätta städningen av Alléhallens idrottssal. 

Avdelningens städstrateg har varit föräldraledig under året men har jobbat lite 
timmar hemifrån, tjänsten har varit vakant resterande tid och arbetsuppgifter har 
fördelats om. 
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Nya städuppdrag har tillkommit under våren då man öppnat nya 
förskoleavdelningar. 

Våren avslutades med en gemensam träff för avdelningen ute med tipspromenad. 

Hösten startades upp med utbildning i service och bemötande. Under året har 
också 7 medarbetare utbildat sig i SRY och alla i personalen har fått 
golvvårdsutbildning. 

Hus M på Alléskolan togs i bruk för undervisning under hösten, vilket medförde ett 

nytt städobjekt. Vi har inför starten investerat i ytterligare en åkbar maskin som 

underlättar för lokalvårdarna på skolan. 

Under årets första månader hade avdelningen en ökning av sjukfrånvaro till stor 
del på grund av covid-19. Avdelningen har ändå klarat städuppdragen bra bland 
annat för att Alléskolan haft begränsat med elever på plats. Även årets sista 
månader präglades av stor sjukfrånvaro.  

Tekniska avdelningen 

Under första halvåret upphandlades bland annat ramavtal för 
slamsugningstjänster och grävmaskiner. 

Projektering av ett nytt exploateringsområde i Samsala genomfördes och 
exploateringen upphandlades under hösten. NCC hade det mest fördelaktiga 
anbudet. Byggstart skedde i slutet på året och hela entreprenaden beräknas vara 
avslutad till hösten 2022, med 33 nya byggklara tomter. 

Flera trafiksäkerhetsobjekt är slutförda. Kostnadsökning har inträffat på bland 
annat pendlarparkeringens utbyggnad då markföroreningar påträffats i samband 
med schaktningsarbetet. Tekniska avdelningen har fått fyra miljoner extra till 
vägbeläggning. Det fördelades på flera orter utifrån det behov som RoSY-
inventeringen visat och hela beläggningsbudgeten för 2021 har använts. 
Beläggningsanslaget har dock överskridits, bland annat på grund av sanering av 
gammal asfalt samt undermålig väguppbyggnad, som inte gick att förutse före 
rivning. 

Under våren rapporterades problem in gällande Vildsvin som kommit nära 
bebyggelse i Hallsberg. Mindre åtgärder har utförts som information till 
allmänheten, undervegetationsröjning i utsatta områden samt tillfälligt utökade 
jaktarrenden för närliggande jaktlag, vid drabbat område i Samsala. I slutet av året 
köptes även en vildsvinsfälla in. Den kommer skötas av kommunens skyddsjägare. 

Under året har flera medarbetare drabbats av COVID-19, men ingen större 
påverkan har skett gällande verksamhetens funktion och en stabil drift har 
upprätthållits inom samtliga områden. 

Gata- och Parkenheten 

Vintersäsongen har fungerat bra. Nya entreprenörer på flera av kommunens orter 
(Pålsboda, Vretstorp, Östansjö) har genomfört halk- och snöbekämpande åtgärder 
på ett bra sätt. 

Under första halvåret har en stor arbetsinsats lagts på att flytta Gata- och 
parkenheten från de gamla lokalerna på Stocksättersvägen till Kommunaltekniska 
huset på Tegelgatan 2. Arbetet med anpassningar kommer att pågå under 
ytterligare en tid där bland annat tillstånd för egen drivmedelstank ska ordnas. 

Page 229 of 352



 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen Helår 2021 2022-02-03 7(35) 

 

 

Omfattande skadegörelse har förekommit på Pylonbron under sommaren och 
hösten, med bland annat glaskrossning. Städfrekvens har höjts från tre till sju 
dagar i veckan och hissen stängs och låses varje natt. Det har gett mycket bra 
resultat och skadegörelsen minskat. 

Träden vid Gårdgatan i Östansjö har hamlats med gott resultat, av en extern 
arborist. 

Flera kraftiga skyfall över Hallsbergs kommun har gett en del översvämningar som 
bland annat spolat bort en stor del av Krallgatan i Östansjö. Krallgatan har 
återuppbyggts under hösten. 

Länsstyrelsen har hjälpt till med bekämpning av Jättebalsamin i Hallsberg, vid 
södra sidan av Storån. Under sista kvartalet har en ny gångstig byggts i östra delen 
av Ekoparken. Nu går det att gå runt hela Ekoparken på hårdgjorda gångstigar. 

Vatten- och Avloppsenheten 

Arbetet med att bygga ut VA vid Tisaren fortgår och första etappen vid 
Toskabäcken slutbesiktigades i december. Resterande arbete på VA utbyggnaden i 
detta område beräknas vara klart under första halvan av 2022. 

Anläggningsarbetet på Toskavägen har gått långsammare än planerat på grund av 
dåliga markförutsättningar. Gamla miljöföroreningar har påträffats samt att 
markens beskaffenhet var sämre än vad som antagits, trots geotekniska 
undersökningar. 

Ett stort arbete pågår tillsammans med Trafikverket gällande nya 
överföringsledningar mellan Hallsberg och Östansjö. 

Två VA-saneringar har färdigställts under året enligt den fastlagda 
saneringsplanen. En i Pålsboda och en i Hallsberg. 

Under året har fem bräddningar skett av mindre karaktär. Fyra av dessa på 
avloppsverken och en på ledningsnät. Det har även förekommit mindre planerade 
bräddningar under året i samband med underhållsarbete, 

Ett elfel inträffade den 5 april vid Hallsbergs avloppsreningsverk, varpå en 
spänningsomvandlare stannade, och hela anläggningen fick stoppas. Felet 
avhjälptes med elektriker och inga miljöstörningar uppstod. 

Den 7 april blev det stopp i utloppsledningen från rötkammaren vid Hallsbergs 
avloppsreningsverk. Slam kom in i byggnadens källare men det blev ingen yttre 
miljöpåverkan. 

Lukt av avfettning/lösningsmedel i Hallsbergs avloppsreningsverk noterades den 
23 april. Det berodde troligtvis på ett okänt punktutsläpp på ledningsnätet. Det 
blev dock ingen påverkan på miljön efter avloppsreningsverket. 

En dagvattenfördröjningsvall har uppförts under hösten, på Fallagärdet i 
Hallsberg. Den har en beräknad fördröjningsvolym på 20 000 m3. Dammen 
byggdes av en extern entreprenör. Hela entreprenaden gick mycket bra. 

Under sista kvartalet har huvudavloppsledningarna till avloppsverket i Hallsbergs 
tätort spolats rena och inspekterats. Mycket stora mängder grus/sten och annat 
togs ur rören och en kamerainspektion genomfördes i samband med detta. 

Under året har 21 dricksvattenläckor samt 6 avloppsstopp åtgärdats.  
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Bygglovsenheten 

Bygglovsenheten har fått in 151 ansökningar om lov totalt under året vilket var 
något lägre än förra året. Av de loven som kom in var 38 nybyggnad av 
enbostadshus. 

Tillsynsärenden, har minskat i antal jämfört med förra året, men här har enheten 
fortfarande svårt att hinna med då dessa ärenden prioriteras ner när det är mycket 
bygglov. 

Mycket tid har lagts för arbete inför byte av verksamhetssystem, från nuvarande 
verksamhetssystem som heter Byggreda till verksamhetssystem Bygg R. Bytet 
kommer bland annat innebära att enheten blir mer digital. Driftsättningen har 
blivit förskjuten till mars 2022. 

För att arbeta så rättssäkert som möjligt försöker enheten hålla sig uppdaterad i 
domar som finns samt att beslut om lov kontrollgranskas av en annan 
byggnadsinspektör innan de fattas. 

Bygglovschefen gör även stickprovskontroller på beslut från alla handläggare, 
detta för att se så handläggningen blir så likvärdig som möjligt samt att taxa och 
rutiner följs. 

I oktober utökades bygglovsenheten med ytterligare en byggnadsinspektör för 
Hallsbergs räkning. 

2021 var den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov 5 veckor (6 veckor 
2020) och för förhandsbesked 6 veckor (6,5 veckor 2020). 
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2 God ekonomisk hushållning 

2.1 Inledning 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, 
ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med 
lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt de ekonomiska styrprinciper 
som beslutats av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut eller i annat 
styrdokument. 

Fastighetsavdelningen 

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. 

Måltidsavdelning 

En stor utmaning under 2021 har varit att förhålla sig till en livsmedelsbudget som 
täcker kostnadsökningen för livsmedel och samtidigt ha råd att köpa en större 
andel ekologiska livsmedel, som i regel är mer kostsamt i jämförelse 
medkonventionella. Åtgärder har vidtagits bland annat genom att inte handla för 
mycket livsmedel, inte laga för mycket mat, att det som serverats är i angivna 
portionsstorlekar baserat på ålder och kategori samt anpassat matsedeln efter 
budget och livsmedelspriser. 

I köken tillämpar man god, praktiskt, köksekonomisk hushållning och ser till att 
använda det som finns hemma, jobba mer flexibelt med matsedeln, ta vara på 
sådant som går att använda igen och förädla. Det är en utmaning att inte laga för 
mycket mat då det ibland är svårt att veta hur många som kommer och äter. 
Verksamheten är i behov av tät avstämning och återkoppling med de köpande 
förvaltningarna för att hålla kostnaderna nere så gott det går, om det till exempel 
är hög frånvaro bland eleverna i skolorna. 

Måltidsverksamheten har under 2021 kunnat hålla sin budget och vid slutet av 
året redovisades ett överskott. Intäkterna blev något högre än beräknat samtidigt 
som kostnaderna minskade något. Till största delen så är det personalkostnaden 
som har varit betydligt lägre än budget. Måltidschefen har varit tjänstledig och 
ersatts internt, samt att koststrategen har slutat och tjänsten har varit vakant 
sedan hösten. Verksamheten har även arbetat väldigt flexibelt och roterat personal 
internt istället för att ta in vikarier, detta har både varit nödvändigt och ibland 
bättre för verksamheten. Man kan säga att verksamheten har anpassat sig väldigt 
mycket efter läget med rådande restriktioner på grund av Covid-19. 

Städavdelningen 

Avdelningen arbetar med att nå uppsatta mål men pandemin har dock 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 
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städstrateg, fyra teamledare, en pooltjänst och 36 städare. 

Avdelningen säljer städtjänster mot köpande förvaltningar där BIF står för 50 %, 
Alléskolan 25 %, SAF och övriga 25 %. Under 2021 är det mycket extratjänster 
utförda, bland annat byggstädning av det nya bostadshuset Lien och 
Kommunaltekniska huset i kvarteret Skördetröskan. 

Städavdelningen har under året fokuserat på miljövänliga städmetoder och har 
provat flera olika alternativ. 

Med anledning av Covid-19 så har vissa utbildningar och aktiviteter ställts in. 

Städavdelningen har hållit budget och hamnar på plusresultat. 

Tekniska avdelningen 

Tekniska avdelning har trots Covid-19 utfört en god service till medborgarna inom 
avdelningens ansvarsområde. De som kunnat arbeta på distans har gjort det till 
och från och tack vara tekniska hjälpmedel som kommunen ordnat har det inte 
påverkat den dagliga driften negativt.  

Avdelningen sköter kommunens gator och vägar, parker och grönytor samt vatten- 
och avloppsanläggningar med tillhörande byggnader med focus på långsiktighet 
för att uppnå en god ekonomisk status.  

Årligen utförs olika besiktningar, inventeringar med mera på utvalda områden 
vilket ger en klar bild av vilket underhåll som väntar i framtiden. Stort vikt av detta 
arbete läggs på belagda gator och vatten och avlopp då det utgör en stor del av den 
årliga underhållskostnaden för Tekniska avdelningen.     

2.2 Uppföljning av mål 

Hallsbergs kommuns styrsystem bygger på mål- och resultatstyrning. Styrningen 
bidrar till att den politiska viljeinriktningen och politiska beslut får genomslag, att 
kommunen hushållar med sina resurser och att medborgarna därmed får den 
service som de förtroendevalda i fullmäktige beslutat om. Vision, värdeord och 
strategiska områden är fastställda av kommunfullmäktige och är bärande i hela 
organisationen. Visionen anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att skapa 
en samsyn om kommunens utveckling. 

2.3 Måluppfyllelse 

2.4 HÅLLBAR KOMMUN 

Hållbarkommun är ett mål som Måltidsavdelningen arbetat aktivt med under 
2021. I den nya livsmedelsupphandlingen har det till exempel styrts mot att fler 
ekologiska livsmedel ska finnas på anbud. Måltidsverksamheten har under året 
vägt och gjort mätningar på matsvinnet och arbetet fortsätter för att sänka svinnet. 
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4 Omvärldsanalys 

4.1 Covid-19 - effekter 

Måltidsavdelning 

De effekter vi har sett p.g.a. Covid-19 inom måltidsavdelningen är dels rent 
ekonomiska då en del av intäkterna har fallit bort på grund av att det har varit 
färre ätande gäster bland elever men även bland de externa gästerna. Men vi har 
även andra typer av effekter som har att göra med de restriktioner som införts. 

Personalstyrkan har varit underbemannade i längre perioder, vissa delar av 
skolorna har varit stängda. På Alléskolan hade man under vårterminen öppet en 
del av matsalen men lät den större andelen elever hämta matlådor. På högstadiet, 
Transtensskolan lät man årskurs nio äta sin lunch i ishallen där 
måltidsavdelningen upprättat ett tillfälligt och provisoriskt mottagningskök i 
lokalens caféteria. En del extra kostnader för transporter tillkom i och med detta 
och de täcktes av Bildningsförvaltningen. 

Överlag har man hittat och gjort lösningar tillsammans med de berörda 
verksamheterna för att göra situationen så smidig som möjligt. 

På dagcentralerna justerades öppettiderna för lunchserveringen till endast mellan 
kl.12-13. Från september återgick man till de ordinarie öppettiderna. 

Tillgången på livsmedel, övriga förbrukningsvaror, kemikalier och 
skyddsutrustning har i vissa fall varit begränsade och det har inte alltid gått att få 
tag på det man velat ha. Verksamheten har fått anpassa sig efter detta och det har i 
vissa fall inneburit ändringar i matsedeln. 

Städavdelning 

Lokalvårdsavdelningen har under hösten 2021 haft en ökad frånvaro på grund av 
Covid-19, både sjukfrånvaro och VAB-dagar. Detta har inneburit ökade kostnader 
för timvikarier för att säkra verksamheten. 

Brist på material och ökade kostnader på vissa material har drabbat oss. 

Planerade möten och APT.er har ställts in och vissa kompetensinsatser har skjutits 
på framtiden. 

Teknisk avdelning 

Under 2021 har COVID-19 påverkat verksamheten. Servicen till medborgare och 
interna kunder har inte påverkats nämnvärt. 

Fastighetsavdelning 

Så som tidigare beskrivet har pandemins effekt märkts under året genom en ökad 
korttidsfrånvaro. Nästan uteslutande är det antalet VAB-dagar som ökat markant 
under hösten och vintern. Frånvaron gör naturligtvis verksamhetens mål svårare 
att nå. Det påverkar servicegraden då vissa åtgärder tar längre tid vilket ger 
negativa konsekvenser både för oss som leverantör och för våra kunder. 

En tydlig effekt har även varit den globala materialbrist som råder. Bristen på 
material, framförallt metaller gör det både svårt, kostsamt och tidsödande att få 
fram material såsom dörrpartier, elektronik (exempelvis lås/larmdelar), vitvaror 
och så vidare. Detta påverkar både oss och våra kunder, i vissa fall skapar det även 
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irritation hos kunden då man förväntar sig snabba åtgärder, något som i vissa fall 
inte varit möjligt då material hel enkelt inte finns att få tag på. 

I övrigt har fastighetsavdelningens verksamhet kunnat fortsätta på ett väl 
fungerande vis. 
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5 Förväntad utveckling 

Städavdelning 

Städavdelningen fortsätter att jobba för en helt kemikaliefri städning samt att 
fokusera på arbetsmiljö och delaktighet för att få ner sjuktalen. Verksamheten ska 
fortsätta att hålla utbildningar både externa och i egen regi, och få igång 
städprogrammet så att städtider och avtal blir uppdaterade. En organisations-
förändring planeras inom lokalvården och arbetet med service och bemötande 
fortsätter. 

Måltidsavdelning 

Livsmedelspriserna har stigit rejält och kommer även fortsättningsvis att göra det. 
Det gäller att få till en budget som är i balans och där det även finns utrymme för 
den ekologiska andelen, som i sig bör ökas för att nå de nationella målen år 2030, 
60% andel eko. 

Det finns även anledning att se över hanteringen av special- och anpassad kost där 
det skett en ökning bland elever och barn. För att få täckning för de extra 
kostnader det medför i form av resurser, krävs en ekonomi som tillgodoser 
behovet. 

När köken byggs om får verksamheten ökade hyreskostnader och det medför 
utmaningar förmåltidsverksamheten. Det är viktigt att intäkter och kostnader är i 
paritet med varandra. 

En stor del av maskinparken behöver bytas ut och verksamheten har ett behov av 
att köpa in nya maskiner för att undvika dyra reparationer av gammal utrustning. 

Fastighetsavdelning 

Den rådande omvärldssituationen där materialbrist är en faktor gör arbetet för 
avdelningen svårare och ledtider längre. Detta är en gemensam utmaning för alla 
tekniska verksamheter oavsett sektor. Prisjusteringarna är kännbara i många fall, 
detta ger utfall i budget och i avdelningens underhållsplan. 

Internt arbetar avdelningen för att förbättra rutiner för hur investeringsprocessen 
ser ut. Längre och tidigare förberedelseprocess krävs för att få en mer rättvisande 
projektering. Detta arbete kommer att fortgå under hela 2022. 

Myndighetskraven skärps ständigt, något som kräver en konstant utveckling och 
bevakning från avdelningens sida. Genom den justering i personalstyrkan 
avdelningen gjort med att anställa en systemadministratör, så kommer dessa 
ökade krav bättre kunna mötas. 

Teknisk avdelning 

Tekniska avdelningen är en avdelning med stor bredd avseende olika 
yrkesgrupper. Här sker allt från planeringsstadiet av nya gator till skogsskötsel. 
Under 2021 har gaturenoveringar och exploatering av nya bostadsområden 
genomförts. Tekniska avdelningen strävar efter att hålla Hallsbergs kommuns 
gator och grönytor i ett bra skick så de kan nyttjas av kommunens invånare på ett 
tillfredsställande och säkert sätt oavsett årstid. 
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Fordonsförvaltaren:  Verksamheten visar ett plusresultat på 253 tkr. Efter flera 
år av, för kommunen, höga återlämningskostnader vid utbyte av fordon så har 
denna kostnad minskat mot budget och målet är att den trenden ska hålla i sig. 

Teknisk chef: Personalkostnaderna blev tillsammans 865 tkr högre än beräknat 
mot budget, en person har tillkommit efter att budgetarbetet var klart. En del 
arbeten har debiterats ut till andra och därmed har verksamheten också fått högre 
intäkter än beräknat med 324 tkr. Övriga kostnader har ett utfall som är lägre än 
budgeterat och till årets slut visar verksamheten ett underskott på 342 tkr. 
Kostnaderna för lakvatten under året blev 502 tkr som regleras med tidigare 
avsatta fonderade medel. 

Gatuingenjör: Den sista december visar gatuingenjören totalt ett underskott på 
363 tkr. Arbetet med broar och stödmurar ligger efter i tidplanen och visar därför 
ett överskott på 521 tkr mot budget. Gatubelysningen visar också ett plusresultat 
på 408 tkr varav kostnader för el är lägre än beräknat med 260 tkr. Under året har 
verksamheten fått extra ram på 4 mkr till beläggningsunderhållet som då har gått 
att utföra i större omfattning. Utfallet på minus 1 263 tkr mot budget vid årets slut 
beror delvis på tillkommande kostnader för sanering vid asfaltering som man inte 
räknat med när man påbörjade arbetet. 

Trafikhandläggare: Vid årets slut har verksamheten ett plusresultat på 46 tkr. 
Trafikregleringen visar ett underskott på 25 tkr och parkeringsövervakningen plus 
71 tkr. 

Gata/Park: Verksamheten visar den 31 december ett överskott mot budget på 
23 tkr. 

Vinterväghållningen visar en avvikelse på plus 789 tkr mot budget. Vädrets makter 
är svåra att sia om och två år tillbaka i tiden så har snöröjningen varit låg i 
november och december men under 2021 blev kostnaden 942 tkr som är ungefär 
likvärdigt som det såg ut under 2018. Kostnaderna blev också höga i början på året 
2021 med ett utfall på 1 689 tkr. 

Arbeten mot andra verksamheter har medfört att vi har högre intäkter än beräknat 
med 1,8 mkr samtidigt som maskinkostnaderna också har ökat och visar minus 
1,3 mkr. Dieselkostnaderna ligger högre än beräknat med 370 tkr. 
Kapitalkostnaderna visar en avvikelse på plus 1 061 tkr då investeringar inte blivit 
gjorda så snabbt som var tänkt vid budgetarbetet. Verkstadsflytt till Skördetröskan 
har kostat 222 tkr. Personalkostnaderna visar plus 41 tkr och lokalkostnaderna 
minus 358 tkr till största delen beroende på högre städ- och el kostnader. 

Fastighet: Avdelningen visar en avvikelse mot budget på plus 101 tkr vid årets 
slut. Både intäkter och kostnader är lägre än budgeterat. Avdelningen har 
förvaltningen av kommunens fastighetsbolag. Personalkostnaderna visar en 
avvikelse mot budget med minus 583 tkr, övriga kostnader visar minus 34 tkr och 
lokalkostnaderna ett minus på 1 355 tkr. Till största delen högre kostnader än 
budgeterat på golv och elarbeten men det beror också på att virkespriserna ökat 
med 87 % på ett år. Intäkterna är lägre med 1 595 tkr mot budget då lokalhyrorna 
höjs med endast 1 procent men behöver vara högre för att klara kostnader för drift 
och underhåll. Kapitalkostnaderna visar dock ett stort överskott under 2021 på 
3 635 tkr då flera investeringsprojekt dragit ut på tiden och pågått även under 
2021. En del var fortfarande pågående vid årsskiftet 2020/2021 och en del projekt 
påbörjades först under 2021. Diverse upphandlingar har tagit längre tid än vad 
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man beräknat i planeringen av projekten. Verksamheten har fått ersättning för 
kostnader i samband med rivningar av hus och sanering av golv i 
Kommunaltekniska huset. 

Bostadsanpassning: Bostadsanpassningen har för perioden ett underskott på 
560 tkr. Personalkostnaderna är lägre med 166 tkr på grund av en sjukskrivning. 
Konsultkostnaderna är också lägre än beräknat i budget med 95 tkr. 
Bostadsanpassningsbidragen är högre än budget med 836 tkr, variationer av 
åtgärder kan skifta mellan åren. En extra ramtilldelning som verksamheten 
tidigare haft togs bort 2021 och därmed en minskning med 972 tkr. Utfallet i år 
blev 2 252 tkr mot 2 462 tkr 2020. 

Ett långdraget bostadsanpassningsärende kom inte till något avslut under 2021 
men kan bli en kostnad på cirka 1 till 1,2 mkr under 2022. Detta har förvaltningen 
inte utrymme för i sin budget. 

Städ: Verksamheten har en minskad personalkostnad under året och visar plus 
305 tkr mot budget, bland annat på grund av en föräldraledighet som inte har 
ersatts med en vikarie. Alléskolan har varit stängd under en del av året på grund av 
Covid-19, vilket bidragit till minskat behov av städpersonal. Extern försäljning av 
lokalvård, bland annat en slutstädning av nybyggda hus åt kommunens 
fastighetsbolag, har inbringat extra intäkter som inte var budgeterat. Totalt visar 
intäkterna en avvikelse mot budget på plus 297 tkr. I övriga kostnader ingår 
städutrustning och förbrukningsinventarier som visar ett underskott på 147 tkr. 
Fönsterputsning och intern lokalvård har också blivit dyrare än beräknat men 
totalt visar verksamheten ett överskott på 150 tkr vid årets slut. 

Måltid: Ett överskott på 573 tkr per sista december blev det slutliga resultatet för 
måltidsverksamheten. Intäkterna blev högre än beräknat med 236 tkr samtidigt 
som kostnaderna också minskade med 337 tkr mot budget. Covid-19 har haft stor 
påverkan på verksamheten under 2021 då Alléskolan delvis varit stängd och 
skolan har gjort andra lösningar tillsammans med verksamheterna, som till 
exempel matlådor till eleverna istället för servering av mat. Det har dock inte blivit 
i samma omfattning som vanligt. Även de externt ätande har minskat under året. 
Till största delen är det personalkostnaderna som är lägre än budget då kostchefen 
varit tjänstledig och ersatts internt samt att koststrategen slutat och tjänsten har 
varit vakant under hösten. 

Miljö: Tillsynsavgifter och bidrag från Länsstyrelsen för tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringar gör att intäkterna visar en avvikelse mot 
budget på plus 730 tkr. Licensavgifter, konsultkostnader och administrativa 
kostnader både internt och externt visade också en avvikelse mot budget så att det 
slutliga resultatet för verksamheten sista december blev plus 27 tkr. 

Bygglov: Verksamheten visar ett överskott på 390 tkr per sista december på grund 
av ett större antal bygglov än beräknat. Övriga kostnader som licensavgifter och 
köp av administrativa tjänster har blivit högre än beräknat i budget med 726 tkr. 
Samtidigt har verksamheten fått intäkter på ett större antal bygglov än beräknat 
med 1 116 tkr. 

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn: Utfallet blev ett minusresultat på 
211 tkr per 31 december, vilket har överförts från fonden för Alkoholhandläggning 
Sydnärke. Därmed visar verksamheten ett resultat inom ram vid årets slut. 
Intäkterna för alkoholtillstånden blev 411 tkr mot budgeterat 476 tkr, 
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Förnyelse digitala verktyg: Gamla system som behöver förnyas. Utredning 
påbörjad med vad som behövs med är bara i ett förstadie och 25 tkr i budget är inte 
nyttjat.  

Brandskydd och larm skolor: Två stora arbeten har utförts på daglig verksamhet 
LSS och på Folkasboskolan. Men även Tallbackens förskola, Centrumhuset, 
Kommunhuset, Östansjö skola, förskolan Gullvivan, Träffens dagcentral och några 
lokaler till har fått åtgärder gjorda under året. Projektet visar ett underskott på 
33 tkr.  

Kamerabevakning och låssystem: Kamerarbetet är avklarat på Folkasbo, 
Transten, Långängen och Stocksätter. Nytt låssystem på Sörängen är installerat. 
Projektet gick med ett underskott på 65 tkr.  

Ridhuset Lindhult: Då större delen av taket på stallet blåste bort har taket riktats 
upp och nytt plåttak är lagt. Även hängrännor är bytta, stuprör och nytt snörasskydd 
är uppsatt. Det som återstår att göra är att byta ut de gamla plexiglasfönstren på 
ridhuset mot nya och på så sätt spara energi då ljusinsläppet kommer att bli bättre 
och man kommer inte behöva ha belysning i samma utsträckning. Projektet visar ett 
överskott mot budget på 447 tkr.  

Intern hyresgäst: Asfaltering av etapp 2, Folkasboskolan. Ytterligare 1395 kvm har 
asfalterats, viss vegetation har tagits bort och samtliga sittbänkar är utbytta. 
Projektet blev dyrare än beräknat då man under arbetets gång upptäckte en 
läckande värmekulvert som behövde grävas upp och bytas. I sista etappen återstår 
det att asfaltera återstående ca 455 kvm. Därefter är hela skolgården ny asfalterad. 
Avvikelsen mot budget blev minus 350 tkr.  

Belysning KTH Skördetröskan: Nyttjat 60 tkr av tilldelad ram, kvar av budget är 
140 tkr.  

Tvätthall KTH Skördetröskan: Arbetet är under upphandling och påbörjas under 
2022.  

Skolgårdar lekutrustning, fastighetsavdelningen: Kostnader kommer från dels 
asfaltering vid Folkasbo men även från renovering av gården på förskolan Gläntan i 
Pålsboda. Lekutrustning till Tisarstrand och Transtenskolan är inköpt. Kostnaderna 
blev högre än beräknat med 177 tkr.  

Maskiner kök: Under 2021 har måltidsavdelningen fortsatt att köpa in och byta ut 
maskiner som varit gamla och slitna i köken, 1 213 tkr är nyttjat av 1 400 tkr i 
budget. 

På mottagningsköket på Transtensskolan gick tunneldiskmaskinen sönder i slutet av 
vårterminen där elektrikerna dömde ut den eftersom den var så pass gammal att det 
började bli svårt att laga den, kostnaden blev 277 tkr. 

På Kullängens tillagningskök behövdes en ny grovdiskmaskin samt en ny kokgryta på 
200 liter.  Även på Åsens mottagningskök fanns behov av en ny diskmaskin, en så 
kallad huvdisk. Totalt blev kostnaden 421 tkr. 

I tillagningsköket i Vretstorp behövdes en ny enklare variant av ugn som införskaffas 
under hösten och även en grönsaksskärare och en thermobox, tillsammans blev det 
204 tkr.  

På tillagningsköket på Stocksätterskolan införskaffades ett nedkylningsskåp som 
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används för nedkylning av mat och som även kan användas som kylskåp, kostnad 
365 tkr.  

På Alléköket har det gjorts en omfattande ombyggnation av köket under sommaren 
vilket innebar en hel del nya maskiner och inventarier. Bl.a. en ny chillblaster och i 
matsalen har det bytts ut alla tre-brunns-värmerier då de var gamla och trasiga. 
Även ett värmeskåp är införskaffat med tillhörande ställningar och 
rengöringsanordningar i köket och findisken. Två stycken nya stekbord har bytts ut 
samt en kokgryta på 100 liter. 

Verksamheten har även bytt ut totalt 10 stycken värmeskåp av olika modeller. 

Totalt har måltidavdelningen haft kostnader på Alléköket för 218 tkr men även 
strategiska medel från kommunstyrelsen på 3 477 tkr har hjälpt till för att få en 
verksamhetsanpassning av köket och inköp av nya inventarier.  

Maskiner städ: Lokalvårdsavdelningen har under året investerat i två åkbara 
kombimaskiner. En till Alléhallens sportsal och en till Alléskolan. Dessa båda 
maskiner underlättar städningen för lokalvårdarna. Två nya mopptvättmaskiner är 
inköpta till Sköllergården och Sydnärkehallen. 

Inköp maskiner och fordon: En VW T6 är inköpt till Gatuenheten för 420 tkr. 
Resterande investeringar är en ny redskapsbärare till ett pris av 1 658 tkr och en 
sandspridare för 67 tkr. Efter inköpen blev det kvar 222 tkr av årets budget.  

Trafikanordningar: Vägmärken/Uppförande BIR-grindar (hinder vid GC-vägar), 
inköp och utförande inom budgetram.  

Gator och vägar gemensamt, beläggning:  Beläggning 50 tkr till utökning 
pendlarparkering. projektet visar ett överskott mot budget på 200 tkr. Detta 
överskott ingår i objekt Trafiksäkerhetsobjekt upprustning Esplanaden, Hallsberg.  

Diagnosverktyg verkstad: Utrustning till nya fordonsverkstaden är köpt, kostnad 
9 tkr över budget.  

Tillgänglighetsanpassning: Ingår i objekt Trafiksäkerhetsobjekt, 50 tkr ej nyttjat.  

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet: Upprustning av lekplatsen i 
Sköllersta vid vattentornet till en kostnad av 183 tkr mot en budget på 250 tkr.  

Bränsletankstation på Skördetröskan: Befintlig tank är flyttad från 
Stocksättersvägen och anpassas till ny placering. Ingen kringutrustning har ännu 
köpts in så ingen budget är nyttjad under 2021.  

Tre olika Trafiksäkerhetsobjekt 2021: 1. Hållplatsläge Fredriksbergskolan 
Gränsgatan: Slutförd. Förbättrat hållplatsläget för bussangöring samt 
tillgänglighetsanpassning. Säkrat passage för skolbarn på väg från och till 
matbespisning i Esslatorp. 2. Säker passage Samzeliigatan-Tegelgatan: Slutförd. 
Större korsningsåtgärd i korsning Samzeliigatan/Tegelgatan för att åtgärda brister 
avseende kapacitet och trafiksäkerhet. 3. Utbyggnad av pendlarparkering norr 
om resecentrum: Slutförd. Utbyggnad av pendlarparkering norr om resecentrum. 
Ca nya 20 p-platser.  

Utfall har stöttat upp projekt ovan med verksamheten beläggningsunderhåll och 
projekten 30002, 30004 samt 30036.  
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2020 har hela taket på Transtenskolan bytts ut där man har tilläggsisolerat samt 
lagt ny papp. Projektet gick bra och tidplanen hölls och totalt för hela projektet så 
blev avvikelsen plus 32 tkr mot budget. Kvarvarande budget från 2020 på 129 tkr 
fördes över till 2021 eftersom arbetet pågick vid årsskiftet.   

Folkasboskolan ventilation: Ett projekt som startade hösten 2020. Det fanns då 
stora klagomål gällande ventilationen. Vi började vid skolavslutningen att riva stora 
delar av ventilationskanalerna och ventilationsaggregatet på yttertaket. Allt stod 
klart och besiktat till skolstarten. Arbetet avslutades i sin helhet vecka 44. 
Kostnaderna har blivit något högre än budgeterat då man fått riva mer undertak, 
belysning, bygga om 3 förråd i trapphusen som måste ligga i en egen brandcell, Byte 
av fönster i utrymningsväg, tillskapa en brandcell på vinden det var delar som inte 
var planerade från början. Men som var tvungna att göras för att höja säkerheten vid 
eventuell brand. Projektet har dragit över budget med 1 381 tkr.  

Folkasboskolan, fönsterbyte etapp 2 och 3: Fönstren på Hus E och hus D är 
utbytta enligt plan. All panel som vi hade med i planen att byta ut/renovera är också 
gjort. Det som har tillkommit i projektet är matsalens yttervägg, byte av panel samt 
tilläggsisolering. Projektet avslutades under våren 2021 och det blev ett utfall på 
179 tkr lägre än budgetram.  

Fredriksbergsskolans tak:  Huvudbyggnadens tak var från 60-talet och bestod av 
enkupigt taktegel och vinkeldel byggt på 80-talet hade tvåkupiga betongpannor. 
Hela taket på huvudbyggnaden har totalrenoverats och vi valde även att renovera 
lågdelstaket som var i dåligt skick. Projektet avslutades under våren 2021 och visar 
ett överskott mot budget på 718 tkr. 

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2: Renoveringen av 
omklädningsrummen och duscharna på Sydnärkehallen etapp 2 är slutförd. I det här 
projektet så renoverades 4 omklädningsrum inklusive duschrum, 2 wc, städcentral 
och ett entréparti byttes ut. Projektet uppdelades i två etapper enligt verksamhetens 
önskemål där etapp 1 slutfördes i början på året och etapp 2 slutfördes under våren. 
Avvikelsen mot budget blev minus 78 tkr.  

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen: Projektet har under våren kantats av olika 
problem, dels personalomsättning hos entreprenören och pandemin som påverkat 
leveranstider av speciella material. Nu är den sista åtgärden gjord strax innan jul då 
ett nytt dörrparti installerades. Omklädningsrummen togs i bruk under 
sensommaren och fungerar bra. Den negativa avvikelsen på projektet beror på 
utökade krav på ny utrymningsväg. Projektet är nu avslutat och visar ett överskott 
på 67 tkr mot budget.  

Allébadet driftutrustning: Styr- och reglerutrustning installerad. Projektet visar 
ett underskott med 928 tkr.  

Sörängen (fd Childrens) LSS verksamhetsanpassning: Projektet blev betydligt 
mer omfattande än planerat till en början. Dels då verksamheternas behov av 
anpassningar växte, dels då husets system i högre grad än förväntat var i dåligt skick. 
I efterhand hade en mer grundlig behovsanalys behövt göras samtidigt som den 
tekniska projekteringen hade behövt vara mer genomarbetad. Idag är husets 
samtliga system och ytskikt nya. Projektet slutade på 861 tkr över budgetram.  

Rotrenovering Centrumhuset: Fjärrvärmeanläggningen är utbytt enligt plan, 
kostnad 207 tkr. Övriga renoveringar är beroende av den nu överklagade 
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upphandlingen.  

Ny kylmaskin samt kringutrustning Sydnärkehallen: Arbetet är under 
upphandling. Beräknas vara klara i augusti 2022.  

Förskolan Gläntan ventilation: Projektering pågår, arbetet kommer att utföras 
under 2022.  

Fönsteråtgärder och takrenovering Västra skolan: Arbetet är under 
upphandling.  

Exploatering Hässlebergsskogen:  Projektets budget låg under 2020 och 
kostnaderna under 2021 har ingen budget. Hässlebergsskogen är nu färdigställd och 
nya bostadshus är under uppförande. Området blev mycket fint i skogsbacken och 
projektet gick bra bortsett från en svårare geologi än beräknat vilket medförde extra 
kostnader. Exploateringen genomfördes mitt i pågående pandemi och av extern 
entreprenör men med egen projektledare.  

Samsala 2 B-C exploatering: En Geoteknisk fältundersökning, en utredning av 
dagvattnet samt projektering av gata, med en komplett belysningsanläggning, är 
gjord under våren. Projekteringen är klar och under hösten har exploateringsarbete 
påbörjats och pågår.  
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Exploatering Kvarsätter: Planering och projektering av teknisk lösning är i stort 
klart och uppstart avvaktas i väntan på detaljplaneändring. Projektkostnaden 
befaras fördubblas, bland annat på grund av att mer berg hittats i området än vad 
som tidigare var känt och att en större omfattning av VA-anläggningar krävs. 
Projektering beräknas klar till början av våren 2022. Så snart projekteringen är klar 
kommer entreprenaden för byggnation upphandlas.  

Exploateringar:  

Exploatering Hässlebergsskogen: Den totala kostnaden för exploateringen 
VA/GATA slutade på 5 728 tkr. Kostnaderna för VA 2 045 tkr, Gata 3 657 tkr och Plan 
25 tkr. Då ingår kostnader på 652 kr för projekteringen, mätning av markvibrationer 
före och under exploateringen i befintliga byggnader och i närheten av 
arbetsområdet. Projektet påbörjades under 2019 och slutfördes under 2020 men en 
slutavräkning kom i början av 2021 och 477 tkr av denna tillhör VA.  

Exploatering Samsala 2 B-C: En geoteknisk fältundersökning är utförd samt 
projektering av VA och en utredning av dagvattnet. En anmälan om 
vattenverksamhet och dispens av biotopskyddet är också gjord och det blev byggstart 
under hösten 2021 och projektet kommer pågå under 2022.  
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8 Åtgärder för budget i balans 

Under året har förvaltningens ledningsgrupp återkommande arbetat med frågan 
om budget i balans. Effektiviseringsuppdraget har också bidragit till att DOS 
arbetat aktivt med de olika budgetdelar de olika verksamheterna ansvarar för. 
Detta för att vid varje beslut som är kostnadsdrivande noga analysera effekter av 
ett sådant. 

VA-verksamheten har utmaningar. Svenskt vatten har lanserat en ny 
taxekonstruktion för vatten och avlopp som Hallsbergs kommun bör fatta beslut 
om att tillämpa. Den nya konstruktionen tar mer hänsyn till åtgärder och 
kostnader för dagvatten vilket är en viktig fråga i Hallsberg. 
Verksamhetsområdena och utbyggnaden av VA kommer att generera nya 
kapitalkostnader för verksamheten vilket kommer att beaktas. Det finns ett 
generellt behov av att höja VA-taxan. 

Verksamheterna har varit fortsatt återhållsamma med målsättningen att hålla 
budget 2021. Vid pensionsavgångar och andra avslut har behovet av 
ersättningsrekrytering noga övervägts. Samråd har skett med förvaltningschef i 
samtliga rekryteringsärenden. 
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9 Bilagor 

• Internkontrollrapport helår 2021 

• Volymmått Bygglov 2021 
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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 riktlinjerna 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. 
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Delegationsordning DOS, revidering   

Ärendebeskrivning 
Drift- och servicenämndens delegationsordning revideras vid behov för att hållas aktuell. Inför 2022 
föreslår förvaltningen några ändringar i delegationsordningen. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden föreslås anta delegationsordning DOS 

Ärendet 
Nedan är en kortfattad beskrivning över vilka ändringar som gjorts i delegationsordningen. 

Den beskrivande texten i inledningen har förtydligats och justerats något. Kolumnen med lagrum är 

borttagen och därmed kapitlet med förkortningar av lagar.  

Punkterna 12.1.1, 12.1.2, 15.1.1, 15.1.2, 19.2.2, 20.1.2, 24.1.3, 24.1.8 och 25.1.3 har rensats bort då 

det anses vara ren verkställighet. Ärenden som inte kräver självständiga bedömningar eller som är 

detaljstyrda anses vara ren verkställighet och bör rensas ut från delegationsordningen. 

Punkterna 23.1.3 och 23.1.4 har tagits bort då de inte används. Punkten 14.1.3 har tagits bort då den 

är felaktig. Punkten 12.1.2 har hämtats och lagts till från kommunstyrelsens delegationsordning. 

Punkten 16.1.5 har lagt till. 

Fler punkter har flyttats till kapitlet om allmänna ärenden och kapitlet om juridik är borttaget.  

Kapitlet allmän handling och personuppgifter har tagits bort och kapitel om GDPR har lagts till. 

Hela kapitlet om personalärenden är borttaget då det är kommunstyrelsen som är anställande 

myndighet och delegerar beslutanderätten direkt till tjänstepersonerna i förvaltningarna. 

Nytt kapitel gällande upplåtelser och tillstånd har lagts till och punkter har flyttats lite mellan 

trafikärenden och ärenden om gaturenhållning och skyltning. I dessa kapitel har även justeringar 

gjorts gällande delegater, för att mer stämma överens med hur arbetet bedrivs i förvaltningen. 

Punkterna 14.4.3 och 15.2.1 har formulerats om. Punkterna 14.4.1 och 14.4.2 har delats isär. 

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Magnus Ribbing  Susanne Naeslund 

Förvaltningschef  Nämndsekreterare 
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1 Inledning 
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap.  

2 Vad är delegation 
Delegation innebär överlåtande av beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten 
inträder i nämndens ställe. Delegaten skriver under fattade beslut. Delegatens 
befogenheter är begränsade till det egna verksamhetsområdet och inom 
verksamhetsområdets budgetram.  

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Blandad 
delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker och 
tjänstepersoner ihop.  

På de punkter där samråd är villkorat ska det tydligt framgå av beslutet eller 
beslutsunderlaget att delegaten tagit beslut i samråd.  

Reglerna om jäv i kommunallagen gäller också vid delegationsbeslut. Delegat får 
därför inte fatta delegationsbeslut i ärendet där delegaten är jävig. Ärendet ska 
istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för beslut.  

Beslutanderätten i följande ärenden får inte delegeras enligt 6 kap 38 § 
kommunallagen:  

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  

- framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av 
att beslut av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats,  

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

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

- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras  

3 Verkställighet och delegation  
Delegationsordningen avser endast beslut som ankommer på nämnden att fatta.  

I förvaltningen fattas löpande ett stort antal beslut som ett led i att verkställa de 
uppdrag förvaltningen har. Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter eller 
taxor och inte ger utrymme för självständiga bedömningar betraktas som ren 
verkställighet.  

Dessa beslut ska därför inte finnas med i delegationsordningen och inte heller 

anmälas till nämnden.   
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4 Delegationsordningens beslutsstruktur  
I de fall där det är fler delegater angivna, är det fler som arbetar inom samma 
verksamhetsområde. Den delegat som står först är förste delegat, näste andre 
delegat och så vidare.  
Är delegat på grund av frånvaro förhindrad att utöva sin delegation övertas 
beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning.  
1. Den som enligt förteckning är ersättaren för delegaten  

2. Den som vikarierar för delegaten  

3. Den som förvaltningschefen utser enligt särskilt beslut  

5 Vidaredelegering 
I de ärenden då nämnden delegerat beslutanderätten till förvaltningschef har 

förvaltningschef även rätt att uppdra åt annan anställd att fatta beslut i dennes 

ställe. Besluten ska redovisas för nämnd vid nästkommande sammanträde. 

6 Återlämnande eller återtagande av delegation 
I ärenden där beslutanderätten delegerats, får delegaten, om ärendets 

beskaffenhet kan anses påkalla detta, överlämna till Drift- och servicenämnden 

för avgörande. 

Drift- och servicenämnden får när som helst, och utan att ange skäl, återta 

delegationen i visst ärende, eller i en grupp av ärenden. Drift- och 

servicenämnden får inte ändra ett beslut som har fattats med stöd av delegation. 

Däremot får drift- och servicenämnden, om det i övrigt skulle vara tillåtet, fatta 

ett nytt beslut.  

7 Anmälan av delegationsbeslut 
Delegaten ansvarar för att fattade delegationsbeslut samt beslut om 

vidaredelegering anmäls till Drift- och servicenämnden vid närmast följande 

sammanträde. 

Vid anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska följande framgå:  
 

• Diarienummer - ärendet ska gå att identifiera  

• Datum för beslut  

• Handlingsnamnet – vad delegationsbeslutet är döpt till  

• Punkt i delegationsordningen som beslutet fattats med stöd av  

• Titel på den delegat/ersättare som fattat beslutet  
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8 Överklagandetid  
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av kommunallagen 13 kap 1-

15 § (s.k. laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i resp. lag 

eller förordning (s.k. förvaltningsbesvär). Överklagan genom laglighetsprövning 

kan ske inom tre veckor från den dag tillkännagivandet av protokollsjusteringen 

anslagits på kommunens digitala anslagstavla.  

9 Brådskande ärenden  
Med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande, eller 

vice ordförande att åt nämndens vägnar besluta i ärenden som är så brådskande 

att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

10 Jäv 
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kapitel 28-32 §§ gäller också vid 

delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut eller i övrigt 

handlägga ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till 

annan behörig delegat eller till nämnden för beslut. 

11 Förkortningar 

11.1 Beslutsorgan/Delegater 
Ordf. Drift- och servicenämndens ordförande 

Vice ordf. Drift- och servicenämndens vice ordförande 

FC Förvaltningschef 

AC Avdelningschef 

EC Enhetschef 

FI Fastighetsingenjör 

GTI Gatu- och trafikingenjör 

TH Trafikhandläggare 

VAI VA-ingenjör 

PI Planeringsingenjör 

NS Nämndsekreterare 

MI Miljöinspektör  

HLB Handläggare Bostadsanpassning 

SÄ  Systemägare 
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