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Drift- och servicenämnden

Beslut om indexuppräkning av taxa enligt plan- och bygglagen,
Bygglov och strandskyddsdispens
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
 Indexuppräkna taxan enligt plan- och bygglagen och strandskydd med 2,1%
utifrån PKV 2020. Indexuppräkningen gäller från och med 1 januari 2021.
Timavgiften i taxan enligt plan- och bygglagen, Bygglov och strandskyddsdispens
justeras till 883 kronor

Ärendet
Gällande taxa för Bygglovsverksamhetens ansvarsområde antogs av
Kommunfullmäktige 2020-11-23 § 79 och börjar gälla 2021-01-01. I beslutet
delegeras det till drift- och servicenämnden att årligen besluta ändra de i taxan
antagna avgifterna samt handläggningskostnad per timme enligt Sveriges
kommuner och regioners riktlinjer för procentsats om prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) enligt publicerad uppgift för oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkning är oktober månad 2019.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) tas fram av Sveriges kommuner och
regioner (SKR) och är avsett att användas för kommunerna som underlag vid
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom
att priser för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett
genomsnittligt pris.

Indexjustering för 2021
Utgångspunkten för indexuppräkning är PKV för oktober månad 2019. PKV för
oktober 2020 har höjts med 2,1% jämfört med oktober månad 2019. De avgifter
som finns i taxan enligt plan- och bygglagen indexuppräknas därför med 2,1%.
Detta innebär att timavgiften från 2021-01-01 blir 883kr en skillnad på 18 kr
jämfört med 2020.

Drift- och Serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef

Postadress

Besöksadress

Telefon

694 80 Hallsberg

V:a Storgatan 14

0582-68 50 00

Telefax
0582-68
51 40
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TAXEBESTÄMMELSER
Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift för
1.

Beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,

2.

Beslut om lov,

3.

Tekniska samråd och slutsamråd,

4.

Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,

5.

Framställning av arkivbeständiga handlingar,

6.

Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b§§, och

7.

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

8.

Beslut om strandskyddsdispens

Eventuella planavgifter, mätningsavgifter samt avgifter för kartproduktion debiteras
enligt separat taxa.
Moms (mervärdesomsättningsskatt) debiteras inte.

Allmänna bestämmelser
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabell 1–20. Beloppen i tabellerna 1-20 har
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av
ärende som åtgärden avser.

Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgiften
enligt tabell där åtgärden återfinns. Om drift- och servicenämnden finner att det är
motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller
75%.

Page 95 of 324

5(27)

Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vi nybyggnad av enoch tvåbostadshus.
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas
tillhörande kompletteringsbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt
ingår i samma ansökan som nybyggnationen av ett bostadshus.

Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett
permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

Anståndsbeslut
Ingen avgift utgår för anståndsbeslut.

Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet
nedlagda timmar i ärendet.

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 865 kr för 2020.

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen
”Timuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits.

Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar drift- och
servicenämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Höjning/sänkning av avgift
Finner drift- och servicenämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller
sänkning av avgiften, äger nämnden, för visst slag av ärende eller särskilt uppdrag,
rätt att besluta om detta.

Ändring av taxan
Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
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Justering av timavgift
Indexuppräknad kostnad per timme beslutas av drift- och servicenämnden årligen.

Betalning av avgift
Avgiften enligt denna taxa betalas av sökanden mot faktura när denne tillställts
drift- och servicenämndens beslut.
Betalas inte avgiften vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften för avslagsbeslut återbetalas om beslut upphävs i högre instans. Avräkning
ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller för ärenden inkomna från
och med detta datum.
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Förklaringar av vissa begrepp
Nedan finns en lista med förklaringar av vissa begrepp som finns i taxan. När
begreppen avser handläggningsmoment, är det den genomsnittliga tiden för
arbetet med respektive moment som anges i tids- och kostnadsuppskattning.

Planenligt
Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande
områdesbestämmelser eller givet förhandsbesked.

Liten avvikelse
Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser
som avses i 9 kap. 31b§ PBL

Utanför planlagt område
Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, och omfattas inte heller av ett tidigare givet
förhandsbesked.

Inglasning av befintligt altan/skärmtak/balkong
Förtydligande, denna avgift utgår från att du har ett befintligt skärmtak som du
glasar in, det är alltså inte enbart ett altangolv.

Förhandsbesked
I ett förhandsbesked prövas lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den
avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. Det är vanligast att
söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt
utanför detaljplanelagt område. Om man vill stycka av mark till en ny fastighet kan
det vara lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom detta underlättar
lantmäteriets handläggning. Man kan få förhandsbesked för alla bygglovspliktiga
åtgärder både inom och utom detaljplanelagda områden. Ett positivt
förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan
om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Arbetsplatsbesök
I detta ingå såväl för- som efterarbete som faktiska arbetsplatsbesök, samt den
genomsnittliga restiden till och från ett arbetsplatsbesök i kommunen.
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Avskrivning
Avskrivning av ett ärende sker om sökande återkallar sin ansökan.

Expediering och kungörelse
När ett beslut om förhandsbesked eller lov har tagits ska det expedieras och
kungöras. Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart om driftoch servicenämnden har gjort expedieringen och kungörelsen på rätt sätt. Beslutet
ska delges vissa medan andra ska få ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut
om att ge lov och positiva förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och
Inrikes tidningar.
I tabell om tidsuppskattning är det den genomsnittliga tiden för detta fördelat på
alla ärenden av respektive typ.

Liten avvikelse
Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser
som avses i 9 kap. 31b§ PBL.

Lovprövning
I detta ingår exempelvis inläsning av material, prövning och beslutsfattande, att
skriva beslut, grannhöranden remitteringar och att skriva fram ärenden till
nämnden.

Nybyggnad
Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en
ny plats (definition enligt 1 kap. 4§ PBL).

Slutbesked
I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutbeskedet.

Slutsamråd
I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutsamrådet, samt
den genomsnittliga restiden till och från en byggarbetsplats. När byggåtgärder som
har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan
slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd
ska bedömas av drift- och servicenämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska

normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. På mötet
går man bl.a. igenom hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och
kompletterande villkor i startbeskedet har följts. Om avvikelser har gjorts,
den kontrollansvariges och drift- och servicenämndens dokumentation över
besök på byggarbetsplatsen, den kontrollansvariges utlåtande samt
förutsättningar för slutbesked.
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Start av ärende
I detta ingår exempelvis registrering, upprättande av ärende, kontroll av inkomna
handlingar, fördelning av ärenden.

Bygglovsprövning
Bygglovsprövning- den granskning och handläggning som görs innan lov kan
beviljas, så som granskning, begäran om komplettering, remisshantering,
grannhörande, möte, tjänsteutlåtande, nämndsammanträde etc.

Startbesked
I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska startbeskedet.

Tekniskt samråd
I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos drift- och servicenämnden. På
samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras,
förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska
samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska
handlingar som behövs för att drift- och servicenämnden ska kunna bedöma om
startbesked kan ges. I tabell för tidsuppskattning ingår exempelvis för- och
efterarbete och det faktiska samrådet.

Tillbyggnad
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym (definition
enligt 1 kap. 4§ PBL).

Ändring av en byggnad
En eller flera åtgärder som ändrar en byggnadskonstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (definition enligt 1 kap. 4§
PBL).

Villkorsbesked
Den som ska utföra en bygglovspliktig åtgärd kan begära ett villkorsbesked. Driftoch servicenämnden ska med ett sådant besked redovisa sin bedömning om
åtgärden kan komma att omfattas av särskilda villkor för att uppfylla
utformningskraven i plan- och bygglagen, PBL. Drift- och servicenämnden ska lämna
ett villkorsbesked när någon begär det.

Ingripandebesked
Ett ingripandebesked är ett skriftligt besked (utredning) från drift- och
servicenämnden om det har vidtagits någon åtgärd i strid mot plan- och
bygglagstiftningen. Ingripandebesked syftar till att ge besked i förväg om att tillsyn kan
komma att ske i framtiden. Ett ingripandebesked är i första hand till nytta för den
som överväger att köpa ett byggnadsverk.
Page 118 of 324

Tillsynsplan miljöbalken 2021 och Kontrollplan
livsmedel 2021
6
20/DOS/19

Page 119 of 324

Tjänsteskrivelse
Datum:2020-11-25

Sida 1 av 1

Dnr: 20/DOS/19

Tillsynsplan miljöbalken 2021 och Kontrollplan livsmedel 2021
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 2021–23.

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.
Myndighetsnämnden bedöms inför 2021 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.

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Åsa Pettersson

Förvaltningschef

Miljöchef

Bilagor
Tillsynsplan miljöbalken 2021
Kontrollplan livsmedel 2021

Version 1.3
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Beslutad av: Drift- och servicenämnden
Datum: 2020-12-16
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Miljöchef
Ärendenummer: 20/DOS/19

Tillsynsplan miljöbalken 2021
Drift- och servicenämnden

Plan
Anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras samt vem som
ansvarar för genomförandet.
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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 drift- och servicenämnden i Hallsberg
uppfyller de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken. Planen omfattar hela
miljöbalkens område.
Operativ tillsynsmyndighet är i Hallsberg drift- och servicenämnden. Nämnden 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.
Drift- och servicenämnden 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 2021 saknar drift- och servicenämnden de resurser som krävs för att utföra all
den tillsyn som det finns behov av. Nämnden har resurser för att utföra ungefär
50 % av redovisat behov i behovsutredningen, vilket är underlag för denna
tillsynsplan. Nämnden prioriterar tillsyn på:


miljöfarliga B- och C verksamheter som betalar fast årlig avgift



miljöfarliga U-verksamheter med inriktning bilvård



lantbruk C



hälsoskyddsverksamheter som betala fast årlig avgift



inkommande ärenden



rökfria miljöer



nationellt projekt: bekämpningsmedel hos återförsäljare



små avlopp

Nämnden kommer inte utföra någon egeninitierad planerad tillsyn inom
områdena:


övriga miljöfarliga U-verksamheter



lantbruk U-verksamheter



övriga hälsoskyddsverksamheter



förorenad mark



animaliska biprodukter



värmepumpar



renhållning



områdesskydd
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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.
Dessa mål och viljeyttringar utgör tillsammans en grund för drift- och
servicenämndens 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



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 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 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.

2.4 Lokala mål och styrdokument
2.3.1 Planer och program
Kommunens översiktsplan och avfallsplan beskriver vilka åtgärder som bedöms
vara viktiga att arbeta med för att bidra till att uppfylla de nationella miljömålen.
2.3.2 Riktlinjer och föreskrifter
I Hallsberg finns en renhållningsordning, föreskrifter för vattenskyddsområden,
och lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa.
2.3.3 Lokala mål
Drift- och servicenämnden 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.
Interna mål för förvaltningen finns i miljöenhetens verksamhetsplan för 2021.
Verksamheten ska arbeta för att vårt ”nöjd kund index” uppgår till över 69 %.

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
Drift- och servicenämnden är en lokal operativ tillsynsmyndighet som har till
uppgift att bedriva miljö- och hälsoskyddstillsyn, på eget initiativ eller efter
anmälan, enligt miljöbalken, smittskyddslagen, 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
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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
Drift- och servicenämnden 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 drift- och
servicenämnden vid efterkommande sammanträde.
I de ärenden där beslut riktas till en verksamhet som berör drift- och
servicenämndens övriga ansvarsområden, så delegeras besluten från
myndighetsnämnden som är en jävsnämnd i Hallsberg.

4 Samordning
4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter
Inom länet sker träffar mellan de i länet ingående kommunerna och länsstyrelsen.
Träffar arrangeras inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, små avlopp,
miljöbrott, täkter och förorenad mark. Vanligtvis hålls respektive träff en-två
gånger om året. Det finns också en samverkansgrupp för vattenförvaltning i länet.
Länets miljöchefer träffas regelbundet ungefär två-tre gånger om året tillsammans
med länsstyrelsen.
Hallsberg är också medlem i Miljösamverkan Värmland och Örebro län. Inom
miljösamverkan anordnas handläggarträffar, utbildningar och andra aktiviteter
löpande under året.

4.2 Samordning inom behörig myndighet
I Hallsberg sker all tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom samma
myndighet, 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. En gång i månaden,
eller oftare vid behov, hålls verksamhetsplaneringsmöten med miljöskydd
respektive hälsoskydd. Samordning sker också med byggenheten och
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
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).
Nämnden 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 åtta årsarbetskrafter.
För miljö- och hälsoskyddstillsyn finns följande personal till förfogande för år 2021
(årsarbetskrafter).
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.
Hallsberg
Årsarbetskrafter

3,7

Total % av redovisat behov

50%

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. I Hallsberg används
en taxa baserad på Sveriges kommuners, 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 totalt 10 tillsvidare anställda inspektörer och
en miljöchef. Alla inspektörer kommer helt eller delvis att arbeta med
miljöbalkstillsyn under 2021. 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 menar 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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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.
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
system.
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 miljöoch 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.
Resultat från löpande uppföljning redovisas kvartalsvis 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

Page 131 of 324

11(18)

Datum

Sida

2020-04-29

20/DOS/19

redovisats för nämnderna. Register över tillsynsobjekten finns i
ärendehanteringssystemet Miljöreda.

7 Risk- och behovsbaserad tillsyn
7.1 Händelsestyrd tillsyn
Dispensärenden





Tillståndsärenden






Anmälningsärenden












Informationsärenden






Övrig tillsyn








Remisser





Strandskyddsdispenser
Renhållningsdispenser
Dispenser
vattenskyddsföreskrifter
Små avlopp
Bekämpningsmedel
Djurhållning detaljplan
Värmepump och andra
åtgärder i vattenskyddsområde
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
Information om förorening
Information om att cistern
tagits ur bruk
Information om att
köldmedianläggning tagits ur
bruk
Information om driftstörningar
på anmälningspliktig
verksamhet
Uppföljningar planerad tillsyn
Klagomål
Utredningar objektburen
smitta
Överklaganden
Miljösanktionsavgifter
Anmäla till polis eller åklagare
vid misstanke om brott
Miljöprövnings miljöfarliga
verksamheter
Bygg-, rivnings-, och marklov
Övriga remisser
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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
drift- och servicenämnden. 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.
7.2.1 Miljöfarliga verksamheter B, C, U och IED-verksamheter
Miljöfarliga verksamheter klassas, beroende på typ och omfattning, som Bverksamheter (tillståndspliktiga), C-verksamheter (anmälningspliktiga) och Uverksamheter 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 treårsperiod.
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 Hallsberg 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 2021


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



Fortsättning på tillsynsprojekt på U-verksamheter med inriktning
mot bilverkstäder, mindre biltvättar, rekonditioneringsanläggningar
och andra bilvårdsverksamheter.

7.2.2 Lantbruk B, C, U
Lantbruk är en miljöfarlig verksamhet som också klassas som C eller Uverksamhet.
Aktiviteter 2021


Inventering av verksamheter, upprätta register och lägga upp tillsynsplan
för C verksamheter. Klassa och besluta om årlig avgift.



Tillsyn enligt plan på anläggningar som betalar årlig avgift.
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7.2.3 Animaliska Biprodukter
Tillsynen är i nuläget klagomålsbaserad. Det utförs ingen planerad tillsyn inom
detta område.
Aktiviteter 2021


Inga aktiviteter är planerade 2021.

7.2.4 Små avlopp
Miljöenheten handlägger ansökningar om tillstånd för enskilt avlopp. Ansökningar
inkommer spontant och till följd av inventeringar med åtföljande krav på åtgärd.
Aktiviteter 2021
 Upprätta flerårig tillsynsplan för små avlopp.


Miljöenheten planerar att inventera ungefär 100 avlopp under 2021,
med start i områden runt Sköllersta tätort.

7.2.5 Kemiska produkter
Ungefär 50 verksamheter i Hallsberg 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 2021.
Under 2021 planeras deltagande i Kemikalieinspektionens nationella projekt om
bekämpningsmedel hos återförsäljare.
Aktiviteter 2021
 Tillsynsprojekt bekämpningsmedel hos återförsäljare
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 2021


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. Hälsoskyddstillsyn omfattar även
marknadskontroll av kosmetiska och hygieniska produkter.
De flesta anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter betalar en fast årlig
tillsynsavgift till respektive nämnd och ska sedan erhålla tillsynstid motsvarande
den årliga avgiften inom en tre-årsperiod. Under 2021 kommer kommunernas
förskolor att få tillsyn. Tillsyn planeras även på tatuerare och andra
skärande/stickande verksamheter.
Utöver dessa finns ett stort antal U-verksamheter i respektive kommun som inte
betalar årlig avgift. Dessa kommer med start 2021 att i mån av tid inventeras
och få tillsyn branschvis i årliga projekt.
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Aktiviteter 2021


Tillsyn enligt plan på



Tillsyn enligt plan på förskolor



Tillsyn enligt plan hos tatuerare och andra skärande/stickande
verksamheter

7.2.8 Strålskydd
Strålskyddstillsyn omfattar solarier och radon i inomhusmiljö. Det är okänt hur
många anläggningar som nämnden har tillsynsansvar för.
Aktiviteter 2021


Upprätta register och tillsynsplan över anläggningar.



Tillsyn på solarier

7.2.9 Områdesskydd
Kommunala natur- och kulturreservat
I Hallsberg har drift- och servicenämnden tillsynsansvar över ett naturreservat.
Aktiviteter 2021


Inga planerade aktiviteter

Strandskydd
Tillsynen består av dispensprövning och hantering av klagomål. Det utförs i
nuläget ingen planerad tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen.
Aktiviteter 2021


Inga planerade aktiviteter

Vattenskyddsområden
I Hallsberg finns det sex vattenskyddsområden där drift- och servicenämnden har
tillsynsansvaret. Tillsynen består av dispensprövning och hantering av klagomål.
Aktiviteter 2021


Inga planerade aktiviteter

7.2.10 Förorenade områden
Drift- och servicenämnden har tillsynsansvar för över 150 förorenade områden.
Nämnden ska även handlägga inkommande ärenden såsom underrättelse om
förorening, anmälan om efterbehandling av förorenade mark och asbestärenden.
Aktiviteter 2021


Inga planerade aktiviteter

7.2.11 Trängsel serveringsställen
Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, i syfte att minska smittspridning
av Covid-19, förlängs till och med 31 maj 2021. Nämnden handlägger klagomål och gör
förebyggande tillsyn enligt lagen.
Aktiviteter 2021
•

Planerad tillsyn
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7.2.12 Miljöövervakning
Hallsbergs kommun som sträcker sig över tre avrinningsområden är medlem i
Hjälmarens vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och
Motala Ströms vattenvårdsförbund.
Aktiviteter 2021


Inga planerade aktiviteter.
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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 2021
Styrning och uppföljning
1. Utreda nya möjligheter till verksamhetsuppföljning i samband med byte
av verksamhetssystem.
2. Komplettera förvaltningens årshjul med miljöenhetens styrdokument.
Miljöreda/ECOS
1. Byte av verksamhetssystemet miljöreda till ECOS 2. Konvertering av databas.
2. Registervård miljöreda inför konvertering.
3. Ta fram mallar för skrivelser och beslut.
Processer och handläggning
4. Klassa verksamheter enligt nya taxor.
5. 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
6. Upprätta kompetensutvecklingsplaner. En gemensam för hela enheten
och individuella planer för kommande år.
7. Deltagande vid utbildningar och samverkansaktiviteter inom
miljösamverkan.
8. Deltagande vid nationella seminarier och utbildningsinsatser.
9. Upprätta ett introduktionsprogram för nyanställda på miljöenheten.

7.4 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. Veckovisa 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.
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6. Skyddsronder (fysisk, organisatorisk) en gång om året.
7. LEAN-möten varannan vecka.
8. Riskbedömning inför byte av verksamhetssystem.

7.5 Samverkan






Handläggarträffar under ledning av länsstyrelsen Örebro.
Miljösamverkan Örebro och Värmland.
Deltagande vid arbete med VA-plan i Hallsberg.
Deltagande i slamsamrådsgruppen och hushållningssällskapet
Deltagande vid arbete med detaljplaner

8 Prioritering 2021
Nämndens resurser under 2021 räcker inte till för att genomföra all den tillsyn
som det finns behov utav. Nämnden måste därför göra prioriteringar i sin
planering.
Alla ärenden tilldelas en prioritet direkt vid registrering eller för med
komplexa ärenden i samband med ärendefördelning en gång i veckan.
Prioritet och förväntad handläggningstid meddelas i en skriftlig bekräftelse av
mottagen handling till motparten.
Hanteras inte av
miljöenheten

Högre prioritet

Lägre prioritet

Planerad tillsyn på
anläggningar som betalar
fast årlig avgift

Planerad tillsyn på
Klagomål på verksamheter
övriga anläggningar som inte är kommunens
som inte betalar fast tillsynsobjekt.
årlig avgift.
Klagomål tiggeri,
skattebedrägeri, trängsel
på platser/lokaler som inte
är serveringsställen

Tillsyn trängsel
serveringsställen

Tillståndsansökningar
Anmälningsärenden
Underrättelseärenden

Dispensansökningar

Nedskräpningar
med
betydande
mängder
farligt avfall

Nedskräpningsärend
en 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

Klagomål
som
bedöms innebära
lägre risk för
olägenhet

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
samverkansgru
pper

Övriga klagomål inom
djurskydd/djurs
välbefinnande.
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9 Plan 2021–23
Enligt behovsutredningen kommer tillsynsbehovet att kvarstå på ungefär samma
nivå 2022 och 2023. Med nuvarande resurser måste nämnden prioritera i sina
tillsynsinsatser dessa år.
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10 Sanktioner
Drift- och servicenämndens juridiska befogenheter att vidta åtgärder vid bristande
efterlevnad av lagstiftningen finns bland annat i miljöbalken. Denna anger att 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).
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 2021 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
miljöenhetens 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 och
utvärderas i en verksamhetsberättelse efter årets slut.

12 Beredskap
Hallsbergs kommun har en risk- och sårbarhetsanalys (2015-09-28).
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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 extra offentlig 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.

2.2

Drift- och servicenämndens mål

Miljöenhetens livsmedelskontroll ska vara effektiv, rättssäker och ändamålsenlig
och i övrigt leva upp till de nationella målen.
Miljöenheten har följande mål för livsmedelskontrollen:
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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 extra offentlig 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 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
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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.
Örebro länsstyrelse och länets alla kommuner 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, driftoch servicenämnden. I ärenden där det föreligger risk för jävsituation för driftoch servicenämnden så har en särskild jävsnämnd, myndighetsnämnden,
beslutanderätten. På tjänstemannanivå sker livsmedelskontrollen inom Kumla
kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, av miljöinspektörer som arbetar på
miljöenheten.
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.
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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 2021–23 till 2,3 årsarbetskrafter.
För livsmedelskontrollen planeras följande personal att finnas till förfogande för
år 2021 (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 2006:1166).
Årlig kontrollavgift tas ut från kontrollobjektet för att finansiera kontrollen.
Avgiftens storlek baseras på kontrollbehov och fastställd timtaxa. Avgift för extra
offentlig kontroll tas ut för att finansiera sådan kontroll.

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.
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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.

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.
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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

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 Miljöreda.
I EU-förordningen 2017/625 om offentlig kontroll finns krav på att kontrollmyndigheterna ska upprätthålla aktuella register över anläggningar som är
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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.

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.
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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 Miljöreda. 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.

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, begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden av livsmedel, beordra
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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.

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.
Miljöenheten har under 2020 börjat upprätta en beredskapsplan för
livsmedelskontrollen, och kommer fortsätta arbeta med den under 2021.
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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Indexjustering timavgift i taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och
lagen om foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen och
lagen om sprängämnesprekursorer
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår indexjustering av timavgift i taxa för miljöbalken, livsmedelslagen med flera.

Förslag till beslut
Att nämnden beslutar att timavgift i taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om foder och
animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer justeras enligt
Prisindex för kommunal verksamhet och att de nya avgifterna ska gälla från och med 1 januari 2021.
Avgift i taxa för miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer justeras till
1036 kronor
Avgift för normal kontroll enligt livsmedelslagen och lagen om animaliska biprodukter justeras till
1118 kronor.
Avgift för uppföljande kontroll som inte var planerad eller utredning av klagomål enligt
livsmedelslagen justeras till 1016 kronor.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Hallsberg har beslutat om en taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och lagen
om animaliska biprodukter, strålskyddslagen, och lagen om sprängämnesprekursorer. Drift- och
servicenämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta
avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019 (kommunfullmäktiges beslutsår).
Publicerat PKV-index för oktober 2020 är 2,1 %.

Drift- och Serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon

Åsa Pettersson

Förvaltningschef

Miljöchef

Version 1.3

Page 156 of 324

Datum

2020-11-23

Sida

20/KS/172

Innehållsförteckning
1

Taxa enligt miljöbalken ................................................................... 3
1.1
1.2
1.3

Allmänna bestämmelser ...................................................................................... 3
Taxebilaga 1 – Avgiftsnivåer ................................................................................. 9
Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift (förskottsbetalning) ........................................... 25

2

Livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska
biprodukter ................................................................................... 37

3

Strålskyddslagen ........................................................................... 41

4

Lagen om sprängämnesprekursorer............................................. 43

Page 158 of 324

2(43)

Datum

2020-11-23

Sida

20/KS/172

1 Taxa enligt miljöbalken
1.1 Allmänna bestämmelser
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Hallsbergs kommuns kostnader för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller
naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av
jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och
producentansvar.
Taxan gäller också drift- och servicenämndens uppdragsverksamhet inom
miljöområdet.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 §
miljöbalken för rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1) Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag
2) Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd
3) Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt
4) Uppdragsverksamhet
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1) Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver
utredning
2) Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken,
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar
inom miljöbalkens område överklagas,
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av
drift- och servicenämnden.
5 § Avgift ska betalas av den som gör ansökan enligt 9 § eller anmälan enligt 15 §,
eller som i övrigt har utövat, utövar eller avser att utöva verksamhet eller vidta
åtgärd som omfattas av drift- och servicenämndens verksamhet enligt 1 och 2 §§.
Avgiftsskyldigheten omfattar också den som rättsligt förfogar över mark, byggnad,
anläggning eller anordning där sådan verksamhet har utövats, utövas eller
planeras, respektive den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet eller brist i
sådan verksamhet.

Page 159 of 324

3(43)

Datum

2020-11-23

Sida

20/KS/172

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt
denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Timavgift
6 § Avgiftsuttag sker:
1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid
enligt taxebilaga 1 (fast avgift).
2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet
(timavgift), och
4) Enligt de andra grunder som anges i taxan.
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel
timme handläggningstid 1015 kr.
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom
inläsning av ärendet, planering och förberedelse, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Slutsumman avrundas
uppåt till närmsta halvtimme. Om den sammanlagda handläggningstiden
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan
2018-05-30 3 (6) 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en
1,5 gånger ordinarie timavgift.
9 § Drift- och servicenämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats
för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som
finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019 (kommunfullmäktiges beslutsår).
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. Avgift för prövning
ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilaga 1 angivna avgiftsnivån
med en timme eller mer på grund av att ofullständiga handlingar lämnats in ,
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ändringar i ansökan görs under pågående handläggning eller andra liknande
händelser, ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.
11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den
besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift
ut för den ytterligare handläggningstiden
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska
erläggas av sökanden.
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. I de fall som
ärendet avskrivs eller återtas efter det att handläggningen påbörjats, ska avgift
betalas för den faktiskt nedlagda handläggningstiden.
Om ärendet avvisas utan rättslig prövning i sak på grund av att ansökan är så
ofullständig att sådan prövning inte kan göras ska avgift betalas för faktisk
nedlagd handläggningstid.
Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats
av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller
undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om
områdesskydd.
15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för
tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser
enligt vad som anges i denna taxa.
Avgifter för anmälningsärenden
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i
form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna
avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxebilaga 1. Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för
varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera
miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt
som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de
belopp som anges för övriga verksamheter.
Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilaga 1 angivna avgiftsnivån
med en timme eller mer på grund av att ofullständiga handlingar lämnats in,
ändringar i anmälan görs under pågående handläggning eller andra liknande
händelser, ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.
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Om ärendet återkallas eller avskrivs efter att handläggning påbörjats ska avgift
betalas för faktisk nedlagd handläggningstid.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har
påbörjats.
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av
miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är
denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för
tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt
vad som anges i denna taxa.
Avgift för återkommande tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder
med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska
en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. För
återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller
hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som
framgår av taxebilaga 2.
Industriutsläppsverksamhet
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften
om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i
taxebilaga 2.
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i
särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett
visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras
av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren
bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av
yttre påverkan i större omfattning. Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift
enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid
tillsynens utförande.
Avgift för regelbunden tillsyn
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom
tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska
total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna
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timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent av det högst angivna
timantalet.
23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan.
24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym
eller liknande.
25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om
tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd
eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker
dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
I den fasta avgiften ingår
Handläggning av planerade inspektioner till exempel planering, inläsning och
annan förberedelse, restider, upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och
andra skrivelser, granskning av rapporter och andra redovisningar.
I den fasta avgiften ingår inte
1) Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att
verksamhetsutövaren bryter mot tillstånd eller villkor, inte följer
förelägganden eller förbud eller har bristande egenkontroll
2) Extraordinär tillsyn ett visst år om den utförda tillsynen
överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften
enligt 21 §.
3) Handläggning av klagomål.
4) Handläggning vid utökat tillsynsbehov till exempel med anledning
av utredningsvillkor.
26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Avgift för tillsyn i övrigt
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.
28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10
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kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig
för avhjälpande eller kostnader.
Avgifter för uppdragsverksamhet
29 § Avgift för uppdragsverksamhet är 1015 kronor per timme.
Nedsättning av avgift
30 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift
enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande
31 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hallsbergs kommun.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.
33 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess
beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.
34 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift
till länsstyrelsen.
Denna taxa träder i kraft den 2020-01-01. I ärenden som rör tillstånd,
anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter
denna dag.
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Anmälan om ändring av miljöfarlig
verksamhet, och som inte omfattas av
fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 §
miljöprövningsförordningen
(2013:251)

Anmälan om inrättande av en
avloppsanordning utan vattentoalett,
och som inte omfattas av fast avgift
enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
Avgiftsnivå 4
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Anmälan om ändring av en
avloppsanordning och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga
2.

14 § förordningen
Avgiftsnivå 3
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Anmälan om olje- eller fettavskiljare

Enligt 9 kap 7 §
Avgiftsnivå 3
miljöbalken (1998:808)
samt 13 och 14 §§
förordning om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
(1998:899)

Anmälan om inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten och som inte omfattas av
fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen om Avgiftsnivå 3
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Anmälan om anläggande av gödselstad
eller annan upplagsplats för
djurspillning inom ett område med
detaljplan.

37 och 42 §§
Avgiftsnivå 3
förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Anmälan i andra frågor enligt vad
kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors
hälsa.

40 § förordningen
Timavgift
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap
12 § miljöbalken

Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling som innebär risk
för blodsmitta.

38 § förordningen
Avgiftsnivå 4
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
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Information innan installation påbörjas
eller hantering inleds av brandfarliga
vätskor eller spillolja i cistern ovan eller
i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska
(inom vattenskyddsområde hantering
av mer än 250 liter brandfarliga vätskor
eller spillolja) med tillhörande
rörledningar.

3 kap 1 § 1 st
Avgiftsnivå 2
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid
hantering
avbrandfarliga vätskor
och spilloljor (NFS
2017:5), 2 kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Information om cistern som tagits ur
bruk.

6 kap 1 § Naturvårds- Avgiftsnivå 1
verkets föreskrifter om
skydd mot mark- och
vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor
och spilloljor (NFS
2017:5), 2 kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Kopior på rapporter från kontroller,
inklusive periodiska kontroller, av
cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st
Avgiftsnivå 2
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor
och spilloljor (NFS
2017:5), 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)
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10.11

B

9

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet
gäller för mer än 5 000 ton men högst
10 000 ton.

10.11

B

6

5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5
000 ton.

10.11

B

6

6. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
inte omfattas av någon av 1-5.

10.20

B

9

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20

B

18

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller
för mer än 200 000 ton.

10.20

B

18

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller
för mer än 50 000 ton men högst 200
000 ton.

10.20

B

9

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än
som avses i 1, om tillståndet gäller för
mer än 10 000 ton men högst 50 000
ton.

10.20

B

9

5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än
som avses i 1, om tillståndet gäller för
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
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2 Livsmedelslagen och lagen om foder och
animaliska biprodukter
Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller avgifter för drift- och servicenämndens kostnader för
offentlig kontroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena,
livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter
(2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med
stöd av denna lagstiftning.
Taxan gäller även avgifter för uppdragsverksamhet
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1) registrering och godkännande av anläggning
2) årlig offentlig kontroll
3) avgift för bemanning
4) uppföljande kontroll som inte var planerad
5) utredning av klagomål
6) exportkontroll, importkontroll och utfärdande av exportintyg
7) offentlig kontroll i övrigt
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1) offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2) handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa
lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.
4 § Drift- och servicenämnden gör årligen en uppräkning av taxan enligt relevant
index.
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och
18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av drift- och servicenämnden.
Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften);
1095 kronor per timme för normal kontroll
995 kronor per timme för uppföljande kontroll som inte var planerad och
utredning av klagomål
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Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra
grunder som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje inspektör för nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift
ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med
1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgift för prövning
7 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EGförordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken
Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för
prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med
tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som
godkännandet avser och erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
Avgift för registrering
8 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus eller tuggtobak eller för
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes normal kontrolltid.
Årlig kontrollavgift
9 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 §
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden tilldelar anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en
riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens
storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten
där avgiften successivt ökar för varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets
gällande vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrolltid”. Den årliga kontrolltiden för varje risk-klass, kontroll-tidstillägg och
erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med
timavgiften.
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10 § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig
kontrollavgift betalas.
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden beslutar för
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet,
produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering
med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid fastställandet av
risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella
vägledningen från Jordbruksverket användas.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar)
multipliceras med timtaxan.
11 § Om en tillämpning av 9 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Av 9 §
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i
efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 15
§. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten vid anläggningen har upphört.
13 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
den årliga kontrolltiden ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är
föremål för kontroll och som äger eller innehar anläggningen vid årets början.
Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för
tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för
dricksvattenförsörjning.
Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar
14 § För nämndens personal vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga
kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 18 §
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 4 §
livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften
beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Avgiften ska
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motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen. Avgiften ska betalas
kvartalsvis.
Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
15 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var
planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts
under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt § 6 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av
prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagare bekräftas.
Nedsättning av avgift
16 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om
det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för
offentlig kontroll fattas av drift- och servicenämnden som fastställer avgiften
enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att
sätta ned eller efterskänka avgiften för registrering eller bemanning vid
styckningsanläggningar.
Avgiftens erläggande med mera
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till drift- och servicenämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor med mera
18 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter
framgår att drift- och servicenämnden får förordna att dess beslut om avgift ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
19 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter
får drift- och servicenämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen.
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3 Strålskyddslagen
Inledande bestämmelser
1 § Avgifter enligt denna taxa erläggs för drift- och servicenämndens verksamhet
enligt strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om
solarier och artificiella solningsanläggningar.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig enligt denna taxa ska betalas för drift- och servicenämndens
tillsyn enligt strålskyddslagen.
Timavgift för tillsyn
3 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften densamma som gällande
timavgift för nämndens taxa enligt miljöbalken.
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme
handläggningstid. Därmed avses att den sammanlagda handläggningstiden
avrundas till närmast högre halvtimme. Med handläggningstid avses den
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för inläsning
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt
föredragning och beslut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller överinstans
beslut.
4 § Utöver timavgift i 2 § ska nämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för
provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp
vid kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 10 kap. 5 §
strålskyddslagen.
5 § Avgiftsskyldig är den som;
1) Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och
som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
anmälningsplikt.
2) Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde
till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om
radon.
Prövning och anmälan
6 § Handläggning av anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift
(SSMFS 2012:5) att bedriva verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten.
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Datum

2020-11-23

Sida

20/KS/172

6 x timavgift
Nedsättning av avgift
7 § Om det finns särskilda skäl, får drift- och servicenämnden med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned
eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande med mera
8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till drift- och servicenämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor med mera
9 § Drift- och servicenämnden beslut om avgift kan överklagas till Länsstyrelsen.
Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift gäller omedelbart även
om det överklagas, om inte något annat följer av beslutet.
Denna taxa träder i kraft den 2020-01-01. I ärenden som rör anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Datum

2020-11-23

Sida

20/KS/172

4 Lagen om sprängämnesprekursorer
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för drift- och servicenämndens verksamhet
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.
Timavgift
3 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften samma som för taxa enligt
miljöbalken. Timtaxa tas ut för varje påbörjad halvtimmes handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra
myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet,
föredragning och beslut samt administrativ hantering. I handläggningstiden skall
inte räknas in sådan restid som vid ett och samma tillfälle överstiger två timmar.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl får drift- och servicenämnden med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned
eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande m.m.
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till drift- och servicenämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor med mera
6 § Av 17 § andra stycket lagen (2004:799) om sprängämnesprekursorer följer att
nämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen.
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Överförbrukning av dricksvatten
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Ekonomisk rapport november 2020
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HALLSBERGS KOMMUN

2020-11-27

Drift- och serviceavdelningen
Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2020-11-27
Budget helår Prognos 1231
Avvikelse
Drift
34 503
34 503
Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska
9 847
9 847
Extra tilldelning av höjd PO-avgift på 501 tkr till driften. Och 1 500 tkr till invändig renovering Transtenskolan.

Avvikelse %
0%
0%

Tillkommer utöver budgetram på -8 200 tkr överföringar av investeringsbudget från 2019 för Ortsbesök 234 tkr, Källsortering 433 tkr,
Ridhuset Lindhult 880 tkr och Skördetröskan inventarier 100 tkr (Beslut av KS 21 april).
Överföring av Strategiska investeringar från 2019 för Kommunhuset -2 000 tkr, Allébadet -1 020 tkr och reception centrumhuset -496
tkr (Beslut av KS 21 april).
Budget på 500 tkr är flyttad från vinterväghållningen till beläggning.
(tkr)
Ansvarig
Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000

Budget helår

Prognos

-

306

-

306

Förvaltningschef, Ansvar 300001

-

2 435

-

3 485

Fordonsverkstad, Ansvar 301000

-

18

-

468

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500

-

4

-

Teknisk chef, Ansvar 302000

-

2 284

Gatuingenjör, Ansvar 302300

-

8 436

Gata/Park Ansvar 330000

-

Fastighet, Ansvar 112100-112150

-

Bostadsanpassning 112190

Avvikelse

Budget 2011

Utfall

-

-

281

-

181

-

1 050

-

2 241

-

2 448

-

450

-

16

-

374

4

-

-

4

-

2 284

-

-

2 094

-

1 961

-

8 436

-

-

7 775

-

7 195

12 936

-

12 936

-

-

10 832

-

10 361

2 605

-

1 105

1 500

-

2 370

-

2 665

-

2 665

-

-

2 443

Städ, Ansvar 1122*

-

139

-

139

-

-

91

Måltid, Ansvar 1123*

-

153

-

153

-

-

140

-

70

Miljö, Ansvar 210000

-

1 938

-

1 938

-

-

1 687

-

1 718

Bygglov, Ansvar 220000

-

584

-

584

-

-

535

-

53

-

34 503

-

34 503

-

30 509

-

24 607

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000

Totalt DOS Skatt

-

-

-

-

274

1 492
-

2 399
387

-

-

Orsaker till avvikelse:
Hänsyn tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i periodiseringar av budget:
Totalt visar Drift- och service ett överskott per den 27 november på 5 902 tkr. Vår prognos till årets slut är ett resultat inom ram. Förvaltningschefen visar i
dagsläget en prognos till årsets slut på minus 1 050 tkr mot budget på grund av ej budgeterade åtgärder i kvarteret Skördetröskan i form av bland annat
ökade konsultkostnader, bygglov, PCB-sanering, mark- och byggnadsjusteringar med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet. Fordonsverkstaden flyttar sin
verksamhet till nya lokaler och kan under tiden innan allt är på plats inte utföra arbete i samma omfattning som vanligt och därmed blir intäkterna lägre.
Prognosen till slutet av året är ett underskott på 450 tkr. Fastighetsavdelningens upphandlingar har tagit längre tid än beräknat och arbeten har inte
kommit igång så snabbt som var planerat och kommer belasta driften även nästa år. Prognosen som till stor del beror på detta visar ett överskott till årets
slut på 1,5 mkr.
Då vi sedan tidigare år har haft ett bostadsanpassningsärende som ännu inte har blivit utfört så befarar vi att ärendet kommer få ett avslut först under
nästa år och kostnaden kan då bli cirka 1 till 1,2 mkr som förvaltningen inte har utrymme för. Enligt den information som finns idag så har man varit i
kontakt med bygglov och ärendet fortgår.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2020-11-27
Projekt
Övergripande:
Ortsbesök,budget - 234 tkr från 2019
Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda
Yttre miljö Skördetröskan
Möbler och inredning till Skördetröskan
Fastighetsinvesteringar:
Brandskydd och larm skolor
Källsortering miljörum, budget -433 tkr från 2019
Ridhuset Lindhult, budget -880 tkr från 2019
Asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar
Skolgårdar lekutrustning
Måltidsavdelningen maskiner kök
Städavdelningen:
Maskiner
Gata /Park:
Inköp Maskiner och fordon
Trafikanordningar
Gator och vägar gemensamt, beläggning
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet
Poolbilar utbyte
Poolcyklar
Bränsletankstation på Skördetröskan
Ekoparken

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Avvikelse %

Utfall

-434
-925
0
-600

0
-775
-1 434
-600

434
150
-1434
0

100%
16%
-100%
0%

0
0
0
-1 209

-500
-433
-880
-800
-200
-1 200

-500
-433
-880
-800
-200
-1 200

0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%

-396
-41
-56
0
0
-865

-175

-175

0

0%

-178

-850
-200
-250
-50
-400
-200
-400
-50
-200
-100

-850
-200
-250
-50
-250
-200
0
-50
0
0

0
0
0
0
150
0
400
0
200
100

-115
0
-63
0
-278
-207
0
-28
0
0

-1 000
-9 847

-1 000
-9 847

0

0%
0%
0%
0%
38%
0%
100%
0%
100%
100%
0%
0%

-509
-3 945

-20 000

-20 000

0

0%

-17 678

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504

0

-4 631

-3 939

-100%

-3 939

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505

0

-2 253

-2 405

-100%

-2 405

-680

-680

0

0%

0

Reception centrumhuset, projekt 10100

-1 496

-1 496

0

0%

-639

Transtenskolan, tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070
Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt

-4 300

-4 300

0

0%

-4 074

10107

-1 200

-1 200

0

0%

-801

Folkasboskolan ventilation, projket 10104

-3 000

-3 000

0

0%

-159

Folkasboskolan, fönsterbyte etapp 2 och 3, projekt 10112

-1 300

-1 300

0

0%

-42

-900

-900

0

0%

0

Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108

-2 000

-2 000

0

0%

-26

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2, projekt 10101

-1 900

-1 900

0

0%

-93

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105

-2 800

-2 800

0

0%

-83

Allébadet driftutrustning, projekt 10097
Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak, projekt

-1 020

-1 020

0

0%

-409

0%
-16%

-32 818

Trafiksäkerhetsprojekt:

Totalt DOS Skatt

0

Strategiska investeringar beslutade av KS:
Skördetröskan 4, projekt 10096

Åtgärder i Spontanlekplatsen, projekt 30041

Förskolan Gullvivan, projekt 10103

10099

Strategiska investeringar beslutade av KS:

-2 000

-2 470

-470

-42 596

-49 950

-6 814

Orsaker till avvikelse DOS skatt:

Beräknad prognos inom ram till årets slut för den skattefinansierade delen exklusive Strategiska investeringar.
Orsaker till avvikelse Strategiska investeringar beslutade av KS: Exploatering Samsala och Hässlebergsskogen saknar budget
men pågår, ska fördelas mellan Gata och VA. Det ekonomiska utrymmet för projekt Skördetröskan uppgår till 20 mkr.
Beräknad avvikelse till slutet av året för Strategiska investeringar är -6 814 tkr per 27 november.
Investeringar som Sydnärkehallens omklädningsrum, ventilation Folkasboskolan, Fredriksbergsskolans tak, Folkasboskolans
fasad och fönster, Allébadet, fjärrvärmekulvert Transtenskolan och Spontanlekplatsen kommer inte bli klara under 2020 utan
kommer pågå även under 2021 och budgetram behöver flyttas mellan åren.
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-2 470

Budget/Utfall på verksamhetsnivå. Belopp i tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Teknisk planering
Bygglovsverksamhet
Allmän markreserv
Fastighetsreglering
Bostads- och affärshus
Energirådgivning
Gator och vägar gemensamt
Beläggning underhåll
Vinterväghållning
Barmarksrenhållning
Gröna ytor
Trafikanordning
Gatubelysning
Broar/stödmurar
Dagvattenavledning
Bidrag till vägsamfälligheter
Enskilda utfartsvägar
Trafikreglering
Parkeringsövervakning
Parker mm
Skogs- och naturparker
Gräsytor
Planteringsytor, utsmyckning
Lekplatser
Natur- och kulturreservat
Miljöbalken
Livsmedelslagen
Alkoholtillstånd
Tobakstillstånd
Läkemedelstillstånd
Bostadsanpassning
Avfallshantering gemensamt
Lakvattenrening
Gemensamma lokaler
Förvaltningslokaler
Städverksamhet
Fritidslokaler
Skol- och förskolelokaler
Vård- och omsorgslokaler
Övriga lokaler internt
Övriga lokaler externt
Fastighetsförvaltning
Vaktmästeri
Teknikgrupp
Snickare
Hjälpmedelscentralen
Städverksamhet
Övrigt städ externt
Gemensamma verksamheter
Fordonsförvaltare
Personal intern försäljning
Maskiner intern försäljning
Gatukontorets reparationsverkstad
Förbrukningslager reparationsverkstan
Bilpoolens leasingbilar
Måltidsverksamhet
Ej attesterat

Summa DOS på verksamhetsnivå

Ansvar/
Utfall 202011
Budget 202011 Budget helår
Verksamhet
2020
10000
-182
-280
-306
182 192
21500
-1202
-1 340
-1 462
1 202 446
21501
-53
-535
-584 109 615
21505
-25
-29
-31
24 790
21506
-215
30
33
214 886
21507
-45
-140
-156
44 929
22501
0
0
0
24900
-6315
-5 059
-5 593
6 314 912
24901
-2993
-2 746
-2 950
2 993 005
24902
-1356
-1 867
-3 273
1 355 670
24903
-747
-748
-816
746 864
24904
-100
-215
-235
100 134
24905
-472
-482
-525
471 832
24906
-2540
-3 140
-3 426
2 539 884
24907
-644
-1 141
-1 245
644 379
24908
-263
-365
-398
263 248
24911
-889
-840
-840
889 195
24912
-17
-18
-20
16 842
24913
-148
-540
-589
148 212
24914
-465
-181
-197
364 519
25000
-830
-628
-685
829 809
25001
-724
-1077
-1 175
724 248
25002
-1268
-1 330
-1 336
1 268 331
25003
-565
-929
-1 014
565 069
25004
-784
-561
-612
784 195
25005
162
174
170 162 176
26100
-762
-1 003
-1 147
610 727
26101
-957
-684
-791
804 580
26700
109
-367
-400
335 520
26701
-109
275
300
109 300
26702
0
92
100
51001
-2399
-2 443
-2 665
1 888 899
87000
568
285
311 516 610
87005
0
0
442 335
91000
170
-106
-123 170 114
91010
-788
-1 483
-1 677
788 466
91011
0
-5
-6
91020
2607
1 368
1 491 - 2 607 035
90541
10040
7 953
8 725 - 10 039 949
91040
1127
772
842 860 247
91050
1409
118
137 - 1 408 814
91060
-1271
317
351
753 649
91070
-445
-1 209
-1 309
445 106
91071
-4298
-4 160
-4 538
4 298 096
91072
-1099
-1 170
-1 276
1 099 450
91073
-1041
-1028
-1 134
1 040 650
91074
230
230
251 230 463
91080
-4470
-3 875
-4 227
4 470 153
91090
2595
1008
1 059 - 2 594 548
92000
-3230
-3 277
-3 553
3 409 162
92016
270
-4
-4 270 263
92021
1763
1 254
1 368 - 1 762 792
92022
1066
776
847 - 1 066 464
92023
-345
17
19
345 393
92024
-28
-33
-36
28 123
92025
3
0
0 3 322
92030
420
-140
-153 635 606
-3062
0
8004,51
-24607
-30509
-34503
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Reinvestering och exploatering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS utfall 2020-11-27
(tkr)
Projekt

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Utfall

Maskin- och fordonsanskaffning

-1 120

-1 120

0

-306

Sanering VA-nät, projekt 35002 och 35019

-4 000

-4 000

0

-2 884

VA-avdelningens investeringar

-3 075

-3 075

0

-1 626

-600

-600

0

0

-4 900

-4 900

0

-3094

Sjöledning Tisaren , projekt 35013-35018

-11 297

-11 297

0

-7 853

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504

-1 850

-1 850

0

-2 154

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505

-1 350

-1 350

0

-1 697

Avvikelse budgetutrymme

-3 013

0

3 013

0

Totalt DOS Avgift

-31 205

-28 192

3 013

-19 614

Strategisk investering VA Tisarens norra strand

-36 000

Nödvattenrum, budget -600 tkr från 2019
Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort (Rala
III), budget -2 000 tkr från 2019

-5 670

Orsaker till avvikelse:

I dagsläget beräknas ingen avvikelse mot budget till slutet av året av de projekt som beslutats av nämnden. I
dag finns dock en avvikelse på + 3 013 tkr mot tilldelad investeringsram från KS.
I tabellen ovan är ej nyttjad budget överförd från 2019 för Nödvattenrum, Huvudvattenledning (Rala) och
Sjöledning Tisaren, beslutat av KS 21 april. Ny beslutad budget -2 900 tkr för Huvudvattenledning
Blacksta/Hallsberg av nämnden den 29 april. Samt exploatering Samsala 1 850 tkr och Hässleberg 1 350 tkr
beslutat i nämnden den 16 september. Strategisk investering av VA vid Tisarens norra strand beslutad av
Kommunstyrelsen 1 september på 36 Mkr men framgår inte hur stor del som avser 2020.
Budget/utfall på verksamhetsnivå
Verksamhet(T)
VA-försörjning gemensamt
VA-avgifter hushåll
VA-avgifter industri
Inventering VA-nät
Anskaffning vatten
Produktion vatten
Distribution vatten
VA-nät gemensamt
Avloppspumpstationer
Reningsverk
Reserv vattentäkter
Leverans vatten
Spillvattenavledning
Dagvattenavledning
Dagvattenhantering
Slamhantering VA
Vattenmätning
Maskiner VA
Ej attesterade fakturor
Totalt

Verksamhet
86500
86501
86502
86504
86505
86506
86507
86508
86509
86510
86511
86512
86513
86514
86515
86516
86517
86518

Utfall 2011
-4848
21 523
5 572
-1 122
-1 843
-762
-301
-4 546
-565
-10 267
-206
-2 900
-908
-233
-4
-748
-760
-491
-3409

Budget 2011 Budget helår
-3 557
-3706
21 665
26000
5 082
5762
-786
-857
-2 982
-3253
-792
-864
-30
-33
-3 968
-4337
-812
-886
-10 722
-11724
-132
-144
-3 017
-3292
-467
-509
-430
-469
-26
-28
-292
-318
-865
-944
-415
-453
-2546
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Drift- och serviceförvaltningen

Ledningsborrning för nya Ralaledningen

Mål och budgetförslag 2021
Flerårsplan 2022- 2023
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1 Verksamhet och uppdrag
Antal ledamöter: 11
Ordförande: Conny Larsson
Förvaltningschef: Clas-Göran Classon
Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden.
Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift.
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och
uppmärksammar investeringsbehov.
Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder.
Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där
jäv annars skulle uppstå.
Verksamheten Alkohol och tobakstillsyn har under de senaste åren legat under
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen men sedan januari 2020 finns funktionen
under Drift- och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för
myndighetsutövningen.
Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad,
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel
specialkost lagas efter ordination från läkare.
Under nämndens ansvar ligger också städverksamhet där man arbetar mycket
med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och
ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra
anläggningar.
Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av
handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, upplåtelse
av allmän platsmark samt olika dispenser.
Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande
anläggningskapital.
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar
Här nedan redovisas några av de viktigare utmaningarna, aktiviteterna och
prioriteringarna för Drift och serviceförvaltningen 2021-2023:
Övergripande


Delar av Drift- och serviceförvaltningen håller nu på att flytta in i
Kommunaltekniska huset. Stora insatser har gjorts för att anpassa den före
detta industrifastigheten till den verksamhet som bedrivs inom Tekniska-,
Fastighets- och Städavdelningen. I lokalerna kommer även Sydnärkes
kommunalförbund att flytta in. Mycket återstår dock att åtgärda och nu
planeras för en ny tvätthall, nödvattenrum och för att även VA-drift ska
flytta in i fastigheten.

Fastighetsavdelningen
Utmaningarna för fastighetsavdelningen under 2021 är att:













klara av de investeringar och projekt vi har framför oss
hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler genererar. Det handlar i
första hand om Gatukontoret, den del som Volvos lämnat i
Kommunaltekniska huset, Gamla mejeriet som Sydnärkes
kommunalförbund lämnat och Childrens före detta lokaler
klara av förvaltningen av kommunens bostadsbolag med de resurser vi har
färdigställa ännu ett hyreshus på norr i kvarteret Lien
fortsätta arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att håll sjuktalen nere
uppfylla energikraven som innebär en minskning på 2 %
revidera gränsdragningslistor gentemot hyresgäster
uppfylla de miljökrav/ rutiner som ställs avseende inomhusklimat på
förskolorna
fortsätta arbetet med underhållsplanen
förnya eller ersätta de ramavtal som går ut 2020
ha ett fortsatt bra samarbete med övriga förvaltningar.

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor:
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Ökade fjärrvärmekostnader kräver ett utökat anslag som fördelas på
kommunens hyresgäster. Kommunhusets hyreskostnader behöver ses över
eftersom de är snedfördelade, och genomförd renovering och ombyggnad
ger ökade kapitalkostnader.
För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att
hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande
dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där
skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering kvarstår att
göras komplett.
Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt
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gör.
Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens skolfastigheter.
Brandskydd och larm i skolor behöver tillskapas. Asfaltering av
fastighetsytor inklusive belysning och servisledningar behövs.
Folkasboskolans fasader behöver renoveras inklusive fönster i en sista
etapp. Skolgårdars lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses
över. Fredriksbergs skola, fasadrenovering puts ligger inom perioden.
Underhåll skolor generellt ligger också i slutet av perioden.
En ny förskola på söder i Hallsberg, Vretstorp och Pålsboda behövs.
Åtgärder i Sydnärkehallen och kompletteringar i Allébadet behövs även
nästa år.
Åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation behöver
genomföras, men fjärrvärmecentralen bör bytas redan nästa år som en
första åtgärd.
Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor
omfattning. Sammanlagt 29 miljörum planeras, fyra har redan byggts, men
utbyggnadstakten behöver ökas.
En avsättning av medel för hantering av rivningsfastigheter bör också ske.

Måltidsavdelningen
Utmaningen inför 2021 är att få till en livsmedelsbudget som täcker
kostnadsökningen för livsmedel. Livsmedelspriserna har stigit rejält under de
senaste två åren och som även framåt i tiden tycks öka i högre takt än vad som har
och kommer att kompenseras. Dessutom finns ett behov av att få täckning för de
ökade kostnaderna för specialkost, råvaror och för anpassad kost där vi behöver
förstärka med resurser i köken.
Andra utmaningar för måltidsavdelningen är:










att verksamheten får ökade hyreskostnader när köken byggs om. Intäkter
och kostnader går inte hand i hand
att lyckas få matsvinnet att minska ytterligare i den takt som förväntas
att öka det ekologiska och närproducerade livsmedelsinköp då kostnaden
för dessa livsmedel ligger betydligt högre än konventionella livsmedel
att bibehålla en låg sjukfrånvaro
att kunna erbjuda heltider till de medarbetare som önskar det
att få till ett bra samarbete med köpande förvaltningar
att klara den stora utmaningen nästa sommar då Allékökets produktions
kök ska byggas om.
Hur vi ska tänka i framtiden vad det gäller Pålsbodas två kök. Två kök blir
ett?
Bättre arbetsmiljö för personalen då kök byggs om och anpassas efter nya
normer och behov.

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor:
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Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. Så även den

Page 218 of 324

Datum 2020-12-09








klimatmodul för uträkning av klimatpåverkan på menyerna.
Ta fram en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen.
För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så
krävs det ett tydligt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för att
kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och
goda måltider. Det är angeläget att förstå att måltiderna är en viktig del för
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat.
Måltiderna påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa.
Måltidsavdelningens behov även framöver är att få en rimlig intäkt för de
kostnader som genereras av den nivå som de köpande förvaltningarna
förväntar sig att få.
Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror.
Fortsatt diskussion om målet när det gäller ekologiska livsmedel kvarstår,
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget.
Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och
för vikarier finns nu och framöver inom måltidsavdelningen.

Städavdelningen
Utmaningarna för städavdelningen under 2021 är:








Fortsatt arbete med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för
teamledare.
Fortsatt arbete med att använda och implementera avjoniserat "Rent
vatten" i verksamheten.
Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen
inom städavdelningen.
Städavdelningen behöver två leasingbilar för att kunna utföra städning i
kommunens samtliga fastigheter. I dag används personalens egna bilar
vilket inte är acceptabelt.
Implementera det nya kalkyleringsprogrammet som köpts in som bland
annat kan beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och
hantera städavtal.
Uppdatera detaljerade städinstruktioner/gränsdragningslistor enligt
inspektionskrav och implementera dem hos köpande förvaltningar så
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning uppfylls
Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande.

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet
Utmaningarna för den tekniska avdelningens skattefinansierade verksamhet under
2021 är:
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Genomförd inventering visar att 2021 års anslag för beläggningsunderhåll
endast täcker en tredjedel av behovet som krävs för att inte gatu- och
vägnätet ska försämras ytterligare.
Fortsatta anpassningsåtgärder för att slutföra tekniska avdelningens flytt
till Kommunaltekniska huset. Bland annat så behöver sandförrådet flyttas
under våren och en ny tvätthall byggas.
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Utbyte av bristfällig belysning. Underlag för budget 2022-2024 tas fram.
Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms,
åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet.
Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i
verksamheten och används som underlag för budget 2022-2024.
Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom
budgetram. Underlag för budget 2022-2024 tas fram.
Gatu- och trafikingenjörens och trafikhandläggarens arbetsuppgifter är
omfattande. Stora insatser behövs bland annat inom beläggnings- och
brounderhåll, belysning, trafikanordningar och vägmärken.
Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat när
det gäller belysning och vägunderhåll.
Eko-parken behöver kunna hålla en hög standard när det gäller
tillgänglighetsanpassning och underhåll av äventyrslekplats, hinderbana
och Hälsans stig. Eko-parken behöver få högre standard på gångvägar och
broar behöver bytas ut.
Inköp av maskiner och fordon behöver ske kontinuerligt. Trafikanordningar
och trafikskyltar behöver bytas ut.
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över.
Spontanlekplatsen behöver rustas avseende den befintliga plaskdammen
som ska ersättas av en ny vattenlekyta och toaletten behöver också ses över
och tillgänglighetsanpassas.
Nya poolcyklar planeras och två poolbilar behöver bytas ut.
Bränsletankstation för bland annat biologisk diesel planeras. Till
verkstaden behövs en mobil fordonsflytt och ett diagnosverktyg.
Tillgänglighetsanpassning inklusive upprustning av norra trapphuset i
Pylonbron.
Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver repareras eller bytas ut.
Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver
genomföras årligen på samma nivå som tidigare.
Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas
ut.

Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet
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Genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och
verksamhetsförutsättningar.
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät.
Åtgärder i enlighet med den plan för spolning av kommunens
avloppsledningar som tagits fram implementeras i verksamheten.
Genomförd inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar
att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet
behöver fortlöpande ligga på en relativt hög nivå.
VA-avdelningen har årligen återkommande investeringsbehov rörande
maskiner och utrustning enligt en särskild plan.
Personalbyggnad vid avloppsverket behöver ersättas. Befintliga lokaler är
inte ändamålsenliga och de är helt uttjänta. Nuvarande placering är också
olämplig då byggbaracken är placerad på prickmark och ett permanent
bygglov för en sådan placering kommer inte att kunna beviljas. En
lokalisering till Kommunaltekniska huset förbereds.
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Förutsättningar för avtappning av dricksvatten inom kvarteret
Skördetröskan ska undersökas.
Tisaren distributionsnät VA byggs enligt plan kommande år.
Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats.
Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp att
beaktas.
En ny VA-plan tas fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen.
Under året kommer också underlag för en helt ny VA-taxa enligt de
riktlinjer som Svenskt vatten framtagit att tas fram.

Bostadsanpassning
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I och med att de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen inte
kommer att vara kvar nästkommande år bedöms de ekonomiska
förutsättningarna inte vara tillräckliga. Behovet uppskattas till 1,0 mkr
utöver de 1,7 mkr som nu finns i budgetramen för 2021.

Bygglov och miljötillsyn
Förutsättningar för att ytterligare samordna den administrativa hanteringen av
bygglov- och miljöverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan
kommun har ökat. I och med det nya verksamhetssystemet skapas möjligheter för
att all administrativ hantering ska kunna ske i Kumla.
Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen är under upphandling.
Det gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut och kommer inte att
kunna användas efter årsskiftet. De nya systemet kommer att vara mer anpassade
för arbete i fält så att det administrativa arbetet kan effektiviseras.
Alkohol och tobakstillsyn
Alkohol- och tobakstillsynen har tidigare legat under Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen, men sedan januari 2020 finns funktionen på Driftoch serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för
myndighetsutövningen.
För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med alkohollagen har
Sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg
gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna.
Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn över försäljning av folköl och tobak
samt kontroll av detaljhandel med receptfria läkemedel. Avseende läkemedel har
Läkemedelsverket det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna.
Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar om
serveringstillstånd av skilda slag samt kontakter med tillståndshavare.
Hallsbergs kommun ansvarar enligt avtal för verksamheten gentemot de andra
kommunerna och har ansvar för att tillsätta resurser för att bedriva verksamheten
enligt respektive lagstiftning.
Kommunerna tar ut avgifter av försäljningsställena för sin tillsyn av detaljhandeln
avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel. Avgifter tas också ut för den
restaurangtillsyn som kommunerna bedriver. Avgifterna tas ut enligt
självkostnadsprincipen och täcker ett normalt år de kostnader Hallsbergs kommun
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har för verksamheten.
Vissa år visar avgifterna ett överskott och andra år visar det ett underskott.
Överskott sparas på ett balanskonto för att kunna användas de år verksamheten
visar underskott. Under de år kommunerna i Sydnärke haft gemensam
alkoholhandläggare har kommunerna inte behövt skjuta till pengar till
verksamheten då ansökningsavgifter och tillsynsavgifter har täckt verksamhetens
kostnader över tid.
Avslutande kommentar
Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar
för en fortsatt god utveckling med utrymme för kommande behov av insatser.
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4 Driftbudget
Driftbudget
Antaganden och ramtilldelning skatt
I december 2020 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för
perioden 2021-2023. Den beslutade ramtilldelningen för Drift- och
servicenämnden är:
2021: 34 713 tkr
2022: 33 439 tkr
2023: 34 180 tkr
Personalkostnader
Personalkostnader bygger på 2019 års lönenivå med preliminär löneuppräkning
och är uppräknade med 2,3 % för perioden 2021-2023.
Hyror
Internhyror utgår från 2020 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under
budgetperioden 2021-2023 och hänsyn tagen även till andra förändringar som kan
påverka, som till exempel verksamhetsförändringar som kan innebära nya lokaler
eller uppsagda lokaler som saknar nya hyresgäster.
Kapitalkostnader och driftkonsekvenser
Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar
på nu pågående projekt. Alla projekt ska komponentavskrivas när projektet är
avslutat vilket kan förändra avskrivningstiden och slutligen påverka våra
kapitalkostnader i verksamhetens budget.
En ny omfördelning av intäkter och kostnader kan bli nödvändig när vi fått klart
med köpande förvaltningar och även externa som till exempel Sydnärkes
utbildningsförbund, i vilken omfattning av städytor och antal portioner som
behövs inför 2021.
Internräntan är 2,5 %
Behov/satsningar
Den ramförstärkning på 1 mkr som bostadsanpassningen har haft under tre år
fram till 2020 är inte kvar 2021. Det innebär att utrymmet för
bostadsanpassningen nu är 1,7 mkr 2021, vilket inte motsvarar behovet som
uppgår till 2,7 mkr.
En engångssatsning för 2021 med 2 000 tkr för asfaltsunderhåll.
Vägsamfälligheterna har fått utökad budget med 50 tkr för perioden 2021-2023.
Ekonomiska medel för att hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler
genererar saknas. Det handlar i första hand om Gatukontoret, 1 500 tkr/år, den del
som Volvos lämnat i Kommunaltekniska huset, 600 tkr/år, Gamla mejeriet som
Sydnärkes kommunalförbund lämnat, 600 tkr/år och Childrens före detta lokaler,
300 tkr/år. Totalt uppgår hyresförlusterna till 3,0 mkr/år om lokalerna förblir
outhyrda. En begränsad del av hyresförlusten kan dock kompenseras genom att
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1 Verksamhet och uppdrag
Antal ledamöter: 11
Ordförande: Conny Larsson
Förvaltningschef: Clas-Göran Classon
Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden.
Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift.
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och
uppmärksammar investeringsbehov.
Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder.
Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där
jäv annars skulle uppstå.
Verksamheten Alkohol och tobakstillsyn har under de senaste åren legat under
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen men sedan januari 2020 finns funktionen
under Drift- och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för
myndighetsutövningen.
Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad,
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel
specialkost lagas efter ordination från läkare.
Under nämndens ansvar ligger också städverksamhet där man arbetar mycket
med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och
ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra
anläggningar.
Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av
handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, upplåtelse
av allmän platsmark samt olika dispenser.
Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande
anläggningskapital.
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar
Här nedan redovisas några av de viktigare utmaningarna, aktiviteterna och
prioriteringarna för Drift och serviceförvaltningen 2021-2023:
Övergripande


Delar av Drift- och serviceförvaltningen håller nu på att flytta in i
Kommunaltekniska huset. Stora insatser har gjorts för att anpassa den före
detta industrifastigheten till den verksamhet som bedrivs inom Tekniska-,
Fastighets- och Städavdelningen. I lokalerna kommer även Sydnärkes
kommunalförbund att flytta in. Mycket återstår dock att åtgärda och nu
planeras för en ny tvätthall, nödvattenrum och för att även VA-drift ska
flytta in i fastigheten.

Fastighetsavdelningen
Utmaningarna för fastighetsavdelningen under 2021 är att:













klara av de investeringar och projekt vi har framför oss
hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler genererar. Det handlar i
första hand om Gatukontoret, den del som Volvos lämnat i
Kommunaltekniska huset, Gamla mejeriet som Sydnärkes
kommunalförbund lämnat och Childrens före detta lokaler
klara av förvaltningen av kommunens bostadsbolag med de resurser vi har
färdigställa ännu ett hyreshus på norr i kvarteret Lien
fortsätta arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att håll sjuktalen nere
uppfylla energikraven som innebär en minskning på 2 %
revidera gränsdragningslistor gentemot hyresgäster
uppfylla de miljökrav/ rutiner som ställs avseende inomhusklimat på
förskolorna
fortsätta arbetet med underhållsplanen
förnya eller ersätta de ramavtal som går ut 2020
ha ett fortsatt bra samarbete med övriga förvaltningar.

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor:
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Ökade fjärrvärmekostnader kräver ett utökat anslag som fördelas på
kommunens hyresgäster. Kommunhusets hyreskostnader behöver ses över
eftersom de är snedfördelade, och genomförd renovering och ombyggnad
ger ökade kapitalkostnader.
För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att
hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande
dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där
skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering kvarstår att
göras komplett.
Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt
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gör.
Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens skolfastigheter.
Brandskydd och larm i skolor behöver tillskapas. Asfaltering av
fastighetsytor inklusive belysning och servisledningar behövs.
Folkasboskolans fasader behöver renoveras inklusive fönster i en sista
etapp. Skolgårdars lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses
över. Fredriksbergs skola, fasadrenovering puts ligger inom perioden.
Underhåll skolor generellt ligger också i slutet av perioden.
En ny förskola på söder i Hallsberg, Vretstorp och Pålsboda behövs.
Åtgärder i Sydnärkehallen och kompletteringar i Allébadet behövs även
nästa år.
Åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation behöver
genomföras, men fjärrvärmecentralen bör bytas redan nästa år som en
första åtgärd.
Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor
omfattning. Sammanlagt 29 miljörum planeras, fyra har redan byggts, men
utbyggnadstakten behöver ökas.
En avsättning av medel för hantering av rivningsfastigheter bör också ske.

Måltidsavdelningen
Utmaningen inför 2021 är att få till en livsmedelsbudget som täcker
kostnadsökningen för livsmedel. Livsmedelspriserna har stigit rejält under de
senaste två åren och som även framåt i tiden tycks öka i högre takt än vad som har
och kommer att kompenseras. Dessutom finns ett behov av att få täckning för de
ökade kostnaderna för specialkost, råvaror och för anpassad kost där vi behöver
förstärka med resurser i köken.
Andra utmaningar för måltidsavdelningen är:











att verksamheten får ökade hyreskostnader när köken byggs om. Intäkter
och kostnader går inte hand i hand
att lyckas få matsvinnet att minska ytterligare i den takt som förväntas
att öka det ekologiska och närproducerade livsmedelsinköp då kostnaden
för dessa livsmedel ligger betydligt högre än konventionella livsmedel
att bibehålla en låg sjukfrånvaro
att kunna erbjuda heltider till de medarbetare som önskar det
att få till ett bra samarbete med köpande förvaltningar
att klara den stora utmaningen nästa sommar då Allékökets produktions
kök ska byggas om.
Hur vi ska tänka i framtiden vad det gäller Pålsbodas två kök. Två kök blir
ett?
Bättre arbetsmiljö för personalen då kök byggs om och anpassas efter nya
normer och behov.
att redovisa och lösa underskottet (2020 prel.1,7 milj.) för
måltidsverksamheten vid dagcentralerna. Åtgärder vad gäller
effektivisering, intäkts- och kostnadsuppföljning och anslagstillskott kan
vara framkomliga vägar.

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor:
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Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med
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utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. Så även den
klimatmodul för uträkning av klimatpåverkan på menyerna.
Ta fram en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen.
För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så
krävs det ett tydligt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för att
kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och
goda måltider. Det är angeläget att förstå att måltiderna är en viktig del för
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat.
Måltiderna påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa.
Måltidsavdelningens behov även framöver är att få en rimlig intäkt för de
kostnader som genereras av den nivå som de köpande förvaltningarna
förväntar sig att få.
Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror.
Fortsatt diskussion om målet när det gäller ekologiska livsmedel kvarstår,
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget.
Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och
för vikarier finns nu och framöver inom måltidsavdelningen.

Städavdelningen
Utmaningarna för städavdelningen under 2021 är:








Fortsatt arbete med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för
teamledare.
Fortsatt arbete med att använda och implementera avjoniserat "Rent
vatten" i verksamheten.
Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen
inom städavdelningen.
Städavdelningen behöver två leasingbilar för att kunna utföra städning i
kommunens samtliga fastigheter. I dag används personalens egna bilar
vilket inte är acceptabelt.
Implementera det nya kalkyleringsprogrammet som köpts in som bland
annat kan beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och
hantera städavtal.
Uppdatera detaljerade städinstruktioner/gränsdragningslistor enligt
inspektionskrav och implementera dem hos köpande förvaltningar så
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning uppfylls
Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande.

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet
Utmaningarna för den tekniska avdelningens skattefinansierade verksamhet under
2021 är:
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Genomförd inventering visar att 2021 års anslag för beläggningsunderhåll
endast täcker en tredjedel av behovet som krävs för att inte gatu- och
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vägnätet ska försämras ytterligare.
Fortsatta anpassningsåtgärder för att slutföra tekniska avdelningens flytt
till Kommunaltekniska huset. Bland annat så behöver sandförrådet flyttas
under våren och en ny tvätthall byggas.
Effektivisering av gatubelysning genom armaturbyten. Budget 2022-2024
ska inriktas mot sänkta driftkostnader.
Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms,
åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet.
Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i
verksamheten och används som underlag för budget 2022-2024.
Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom
budgetram. Underlag för budget 2022-2024 tas fram.
Gatu- och trafikingenjörens och trafikhandläggarens arbetsuppgifter är
omfattande. Stora insatser behövs bland annat inom beläggnings- och
brounderhåll, belysning, trafikanordningar och vägmärken.
Trafikhandläggaren ges uppdrag att ta fram förslag på
parkeringsövervakning där målet är självfinansiering.
Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat när
det gäller belysning och vägunderhåll.
Eko-parken behöver kunna hålla en hög standard när det gäller
tillgänglighetsanpassning och underhåll av äventyrslekplats, hinderbana
och Hälsans stig. Eko-parken behöver få högre standard på gångvägar och
broar behöver bytas ut.
Inköp av maskiner och fordon behöver ske kontinuerligt. Trafikanordningar
och trafikskyltar behöver bytas ut.
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över.
Spontanlekplatsen behöver rustas avseende den befintliga plaskdammen
som ska ersättas av en ny vattenlekyta och toaletten behöver också ses över
och tillgänglighetsanpassas.
Nya poolcyklar planeras och två poolbilar behöver bytas ut.
Bränsletankstation för bland annat biologisk diesel planeras. Till
verkstaden behövs en mobil fordonsflytt och ett diagnosverktyg.
Tillgänglighetsanpassning inklusive upprustning av norra trapphuset i
Pylonbron.
Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver repareras eller bytas ut.
Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver
genomföras årligen på samma nivå som tidigare.
Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas
ut.

Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet
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Genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och
verksamhetsförutsättningar.
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät.
Åtgärder i enlighet med den plan för spolning av kommunens
avloppsledningar som tagits fram implementeras i verksamheten.
Genomförd inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar
att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet
behöver fortlöpande ligga på en relativt hög nivå.
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VA-avdelningen har årligen återkommande investeringsbehov rörande
maskiner och utrustning enligt en särskild plan.
Personalbyggnad vid avloppsverket behöver ersättas. Befintliga lokaler är
inte ändamålsenliga och de är helt uttjänta. Nuvarande placering är också
olämplig då byggbaracken är placerad på prickmark och ett permanent
bygglov för en sådan placering kommer inte att kunna beviljas. En
lokalisering till Kommunaltekniska huset förbereds.
Förutsättningar för avtappning av dricksvatten inom kvarteret
Skördetröskan ska undersökas.
Tisaren distributionsnät VA byggs enligt plan kommande år.
Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats.
Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp att
beaktas.
En ny VA-plan tas fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen.
Under året kommer också underlag för en helt ny VA-taxa enligt de
riktlinjer som Svenskt vatten framtagit att tas fram.
Utredning startas i samarbete med Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
angående förutsättningar för ansökan om LONA-bidrag för anordnande av
fördröjningsdammar för dagvatten i Pålsboda.

Bostadsanpassning
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I och med att de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen inte
kommer att vara kvar nästkommande år bedöms de ekonomiska
förutsättningarna inte vara tillräckliga. Behovet uppskattas till 1,0 mkr
utöver de 1,7 mkr som nu finns i budgetramen för 2021.

Bygglov och miljötillsyn
Egenkontrollen vad gäller tjänster för bygg-och miljö har inte varit
tillfredsställande. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samarbete med KSförvaltningen säkerställa kvalitén eller finna annat alternativ för verksamheten.
Förutsättningar för att ytterligare samordna den administrativa hanteringen av
bygglov- och miljöverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan
kommun har ökat. I och med det nya verksamhetssystemet skapas möjligheter för
att all administrativ hantering ska kunna ske i Kumla.
Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen är under upphandling.
Det gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut och kommer inte att
kunna användas efter årsskiftet. De nya systemet kommer att vara mer anpassade
för arbete i fält så att det administrativa arbetet kan effektiviseras.
Alkohol och tobakstillsyn
Alkohol- och tobakstillsynen har tidigare legat under Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen, men sedan januari 2020 finns funktionen på Driftoch serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för
myndighetsutövningen.
För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med alkohollagen har
Sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg
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gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna.
Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn över försäljning av folköl och tobak
samt kontroll av detaljhandel med receptfria läkemedel. Avseende läkemedel har
Läkemedelsverket det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna.
Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar om
serveringstillstånd av skilda slag samt kontakter med tillståndshavare.
Hallsbergs kommun ansvarar enligt avtal för verksamheten gentemot de andra
kommunerna och har ansvar för att tillsätta resurser för att bedriva verksamheten
enligt respektive lagstiftning.
Kommunerna tar ut avgifter av försäljningsställena för sin tillsyn av detaljhandeln
avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel. Avgifter tas också ut för den
restaurangtillsyn som kommunerna bedriver. Avgifterna tas ut enligt
självkostnadsprincipen och täcker ett normalt år de kostnader Hallsbergs kommun
har för verksamheten.
Vissa år visar avgifterna ett överskott och andra år visar det ett underskott.
Överskott sparas på ett balanskonto för att kunna användas de år verksamheten
visar underskott. Under de år kommunerna i Sydnärke haft gemensam
alkoholhandläggare har kommunerna inte behövt skjuta till pengar till
verksamheten då ansökningsavgifter och tillsynsavgifter har täckt verksamhetens
kostnader över tid.
Avslutande kommentar
Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar
för en fortsatt god utveckling med utrymme för kommande behov av insatser.
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4 Driftbudget
Driftbudget
Antaganden och ramtilldelning skatt
I december 2020 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för
perioden 2021-2023. Den beslutade ramtilldelningen för Drift- och
servicenämnden är:
2021: 34 713 tkr
2022: 33 439 tkr
2023: 34 180 tkr
Personalkostnader
Personalkostnader bygger på 2019 års lönenivå med preliminär löneuppräkning
och är uppräknade med 2,3 % för perioden 2021-2023.
Hyror
Internhyror utgår från 2020 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under
budgetperioden 2021-2023 och hänsyn tagen även till andra förändringar som kan
påverka, som till exempel verksamhetsförändringar som kan innebära nya lokaler
eller uppsagda lokaler som saknar nya hyresgäster.
Kapitalkostnader och driftkonsekvenser
Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar
på nu pågående projekt. Alla projekt ska komponentavskrivas när projektet är
avslutat vilket kan förändra avskrivningstiden och slutligen påverka våra
kapitalkostnader i verksamhetens budget.
En ny omfördelning av intäkter och kostnader kan bli nödvändig när vi fått klart
med köpande förvaltningar och även externa som till exempel Sydnärkes
utbildningsförbund, i vilken omfattning av städytor och antal portioner som
behövs inför 2021.
Internräntan är 2,5 %, för Kommunaltekniska huset 1 %.
Behov/satsningar
Den ramförstärkning på 1 mkr som bostadsanpassningen har haft under tre år
fram till 2020 är inte kvar 2021. Det innebär att utrymmet för
bostadsanpassningen nu är 1,7 mkr 2021, vilket inte motsvarar behovet som
uppgår till 2,7 mkr.
En engångssatsning för 2021 med 2 000 tkr för asfaltsunderhåll.
Vägsamfälligheterna har fått utökad budget med 50 tkr för perioden 2021-2023.
Ekonomiska medel för att hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler
genererar saknas. Det handlar i första hand om Gatukontoret, 1 500 tkr/år, den del
som Volvos lämnat i Kommunaltekniska huset, 600 tkr/år, Gamla mejeriet som
Sydnärkes kommunalförbund lämnat, 600 tkr/år och Childrens före detta lokaler,
300 tkr/år. Totalt uppgår hyresförlusterna till 3,0 mkr/år om lokalerna förblir
outhyrda. En begränsad del av hyresförlusten kan dock kompenseras genom att
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DOS Dokumenthanteringsplan 2020
Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har i dag en dokumenthanteringsplan som beslutades den 19 december
2018. Den tidigare omarbetade strukturen för dokumenthanteringsplan som beskriver olika
processer och hanteringen av handlingar är inte heltäckande för drift- och servicenämndens
handlingar utan behöver kompletteras och uppdateras.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar anta DOS dokumenthanteringsplan 2020

Ärendet
Kommunens dokumenthanteringsplaner bör uppdateras kontinuerligt för att fungera som ett
hjälpmedel i administrationen och för att åskådliggöra kommunens arbetsuppgifter/processer och
beskriva hur dessa hanteras.
Drift- och servicenämnden har i dag en dokumenthanteringsplan som beslutades den
19 december 2018. Kommunarkivarien föreslog då att omarbeta dokumenthanteringsplanen till att
beskriva olika processer och hanteringen av handlingar i dessa. Uppgifter och handlingar skulle
redovisas i det sammanhang där de förekommer nämligen i en bestämd process. Tanken var att
beslut rörande gallring eller bevarande av de gemensamma processerna skulle ske i
kommunstyrelsen.
Nu har Hallsbergs kommun ingått ett samarbete med flera kommuner i Sydnärke och Sydnärkes
Arkivenhet har bildats som utgår från Lekebergs kommun. Sydnärkes arkivenhet har informerat om
att ett större arbete kommer att inledas under nästa år, med att upprätta liknande dokument- och
informationshanteringsplaner för alla kommunerna i Sydnärke.

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

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Susanne Naeslund

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Bilagor
Dokumenthanteringsplan DOS 2020
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1 Inledning
Kommunens dokumenthanteringsplaner bör uppdateras kontinuerligt
för att fungera som ett hjälpmedel i administrationen och för att
beskriva kommunens hantering av information. Information och
handlingar ska redovisas i det sammanhang där de förekommer.

2 Dokumenthanteringsplanen
Dokumenthanteringsplanen bygger på de olika verksamhetsområden
som förvaltningen hanterar. Redovisningen av handlingar och uppgifter
är inordnad i det område där de förekommer.
Dokumenthanteringsplanen anger huruvida uppgifter ska bevaras eller
gallras. Vid gallring anges även gallringsfrist, det vill säga vid vilken
tidpunkt uppgiften kan gallras. I planen anges även var uppgifterna
förekommer. När det gäller digitala uppgifter anges namn på
verksamhetssystem eller plats i datanätet.
Pappershandlingar förekommer i allmänhet i mappsystem eller i
pärmar som förvaras i närarkiv eller vid arbetsplats.
Dokumenthanteringsplanen är i sin helhet kopplad till en enskild
myndighet, drift- och servicenämnden. Myndigheten fattar beslut om
bevarande eller gallring inom de specifika verksamheter som
myndigheten ansvarar för. Om verksamheten övergår till annan
myndighet ska nytt beslut tas i denna. Beslut rörande
kommungemensamma verksamheter tas i kommunstyrelsen.

3 Läsanvisning
I anmärkningskolumnen förekommer information som förtydligar vilken
typ av uppgift som avses eller hur den ska hanteras.
Uttrycket bevaras innebär att uppgiften ska förvaras i all framtid. När en
uppgift ska gallras anges också en gallringsfrist, det vill säga den
tidpunkt då uppgiften kan/ska gallras.
G i a = Gallras vid inaktualitet, det vill säga då uppgiften inte längre
behövs i verksamheten.
G 5 år = Gallras fem år efter kalenderårets slut. En uppgift som
uppkommer 2010 kan gallras först i januari 2016.
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