KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-16

11 - Bidrag för enskilda vägar 2021, ändrad
ordning (20/DOS/23)

Föredragande Niklas Hasselwander
11:05

Ärendebeskrivning
I 2021 års budget finns 890 tkr avsatt för bidrag till enskilda vägar, det vill säga de enskilda vägar i
kommunen som även får statligt bidrag. Budgeten ska sedan enligt dagens beräkningsmodell
fördelas på de olika vägklasserna. Nytt förslag till beräkningsmodell är att summan istället fördelas
jämt över den totala väglängden som är cirka 320 000 meter blir ersättningen 2,78 kr per meter
väg, exklusive särskilt bidrag. Om 35 tkr av 890 tkr avsätts för särskilda bidrag 2021 blir ersättningen
2,67 kr per meter väg.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna att det kommunala bidraget till enskilda vägar, som
även får statligt bidrag, ändras till att vara 2,67 kr per meter väg, för alla de olika vägklasserna. Den
nya beräkningsmodellen, enligt denna tjänsteskrivelse, ska gälla från 2021-01-01. Ärendet
överlämnas till kommunfullmäktige för vidare behandling och beslut.

Beslutsunderlag
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2020-08-26

Dnr: 20/DOS/19

Taxa miljöbalken - revidering
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att drift- och servicenämndens taxa inom miljöområdet kompletteras med fast
avgift för tillsyn av små avlopp i samband med inventering, och att taxan uppdateras med
laghänvisningar till nya avfallsförordningen.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna ändringen av taxa enligt miljöbalken, samt att
ändringen ska gälla från och med 2021-01-01. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare
behandling och beslut.

Ärendet
Sedan 2020 har drift- och servicenämnden en tjänst för arbete med små avlopp. Tillsyn av små
avlopp ska finansieras med avgifter. För att förenkla och effektivisera handläggningen föreslår
förvaltningen att kommunfullmäktige i Hallsberg beslutar om en fast avgift för tillsyn av små avlopp i
samband med inventering, enligt den nuvarande beslutade taxans avgiftsnivåer.
För inventering av små avlopp föreslås avgiftsnivå 3 vilket motsvarar två handläggningstimmar. Om
inspektion måste göras på plats så tillkommer en avgift motsvarande en timme, alltså totalt tre
handläggningstimmar.
Förvaltningen föreslår också revideringar av laghänvisningar till nya avfallsförordningen som trädde i
kraft 1 augusti 2020, samt att taxan kompletteras med den nya prövningspunkten ”ansökan om
dispens från kravet om utsortering av bygg- och rivningsavfall och avskild förvaring av brännbart
avfall”.
Ändringar i taxan måste beslutas av kommunfullmäktige.
Föreslagna ändringar:
Små avlopp
Tillsyn av små avlopp i samband med
inventering. Avgift gäller per anläggning.
Avgiften omfattar förarbete, utskick och
granskning av inventeringsblankett samt
beslut i ärendet. Om inspektion på plats
behöver göras tillkommer en avgift
motsvarande en handläggningstimme. Om
faktisk handläggningstid överskrider den i
taxan angivna handläggningstiden med en
timme eller mer på grund av att
inventeringsblanketten eller andra handlingar
inte besvaras, inkommer i tid eller liknande, så
debiteras timavgift för den faktiska
handläggningstiden.

Avgiftsnivå 3

Tid för tillsyn vid uppföljning av beslut ingår
inte i den fasta avgiften.
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Drift- och Serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon

Åsa Pettersson
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2020-08-24

DNR 20/DOS/108

Drift och servicenämnden

Revidering av delegationsordning DOS, bygglov
Ärendebeskrivning
Bygglovsenheten har uppmärksammat att vi saknar delegation enligt Delgivningslagen
2010:1932 vad gäller kungörelsedelgivning. Därav behöver delegationsordningen revideras.
För att ett beslut ska kunna fattas av nämnden behöver fastighetsägaren få tillfälle att yttra sig. I
vissa fall fungerar inte andra delgivningssätt än kungörelsedelgivning det vill säga att vi
annonserar i den lokala tidningen. Det kan vara då fastighetsägaren inte går att få tag på eller
om man i bygglovsärenden behöver höra väldigt många grannar eller sakägare.
Skulle bygglovsenheten annonsera i Nerikes Allehanda utan att ha delegation på detta skulle vi
göra fel och vid ett eventuellt överklagande skulle vi få fel i högre instanser.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
Revidera delegationsordningen DOS, bygglov genom att lägga till en punkt med beslut att
genomföra Kungörelsedelgivning enligt Delgivningslagen 2010:1932, i handlingen punkt 8 K.
Delgivningslagen (2010:1932).

Ärendet
Drift- och servicenämndens delegationsordning till tjänstemän i drift- och serviceförvaltningen
revideras med en punkt för Delgivningslagen 2010:1932 vad gäller kungörelsedelgivning. Detta
för att få en smidigare hantering av handläggning i både tillsynsärenden och bygglovsärenden.
Kungörelsedelgivning används tillexempel då det är svårt att få tag i folk eller då väldigt många
grannar eller sakägare behöver höras samtidigt.

Drift- och serviceförvaltning
Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef

Beslutsunderlag
Bilagor
Bilaga 1, Delegationsordning DOS, bygglov
Bilaga 2, Utdrag ur Delgivningslagen

Postadress

Besöksadress

Telefon

694 80 Hallsberg

V:a Storgatan 14

0582-68 50 00

Telefax
0582-68
40
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E-post
dos@hallsberg.se
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1 Förklaring till bygglovsenhetens del i
delegationen från drift- och servicenämnden
Den här delegationsordningen ska ses som ett komplement till DOS nu gällande
delegationsordning, men ersätta de delar som gäller bygglovsenheten.
Delegationsordningen för bygglovs del har ändrats då det 2018-07-01 infördes nya
bestämmelser i Kommunallagen och förändringar i Plan- och bygglagen som nu
gör det möjligt med avtalssamverkan mellan kommuner. Detta innebär att
kommuner kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra. I frågor om
bygglov mm innebär detta att Hallsbergs kommun kan lägga över beslutsfattandet
på byggnadsinspektörerna i Kumla kommun i stället för att förvaltningschef ska
skriva på alla beslut. Inom miljö- och livsmedelsområdet har beslutanderätt
funnits sedan samverkansavtalet startade hösten 2015.
Drift- och servicenämnden har fortfarande det övergripande ansvaret.
Den nya delegationen gör att byggnadsinspektörerna har delegation på alla
bygglov, marklov och rivningslov inom detaljplanelagt område.
Delegationen tillåter även byggnadsinspektörer att göra små avsteg från
detaljplanen.
Utanför detaljplanelagt område har byggnadsinspektörerna delegation att bevilja
lov för nybyggnad om det finns ett förhandsbesked i grunden.
Inspektörer har även delegation för att besluta om lov för tillbyggnader eller
komplementbyggnader utanför detaljplanelagt område.
Likt tidigare ska alla förhandsbesked, avslag och viten gå till Drift- och
Servicenämnden.
Skulle det vara ett ärende som ses som principiellt viktigt ska även detta lyftas till
nämnd för beslut.

Page 189 of 322

Datum
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2 Förkortningar
Lagar/avtal
BFS
PBL
ÄPBL
PBF
BBR

Boverkets föreskrift
Plan- och bygglag
Äldre plan- och bygglag
Plan- och byggförordning
Boverkets byggregler

Beslutsorgan/delegater
VC
EC
BI
SA

Verksamhetschef Miljö- och bygg Kumla
Enhetschef för Bygglovsenheten Kumla
Byggnadsinspektör
Stadsarkitekt
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Sida

2020-09-16

20/DOS/108

6(18)

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

PBL 9 kap. 2 § 1st.punkt
3b

BI

EC,VC

F.1.5 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30,
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden
Byte av färg, fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder som avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende, gäller
för byggnad som ligger inom
detaljplanelagt område.
F.1.6 Bevilja bygglov för nybyggnad
utanför detaljplan och
områdesbestämmelser inom ramen
för de villkor som bestämts i
bindande förhandsbesked, PBL 9
kap. 31 – 31a §§

PBL 9 kap. 2 § 1st. punkt
3c.

BI

EC,VC

Samråd ska ske med arkitektstöd.

PBL 9 kap. 2 § punkt 1.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område

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

PBL 9 kap. 2 § punkt 12.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område
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Ärendenummer

Sida

2020-09-16

20/DOS/108

7(18)

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

PBL 9 kap. 2 § 1 st.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område

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

PBL 9 kap. 2 § 1 st.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område

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

PBL 9 kap. 8 § punkt 2b

BI

EC,VC

Samråd ska ske med arkitektstöd.

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

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

BI

EC,VC

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

F.1.12 Uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar och ljusanordningar

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

BI

EC,VC

F.1.13 Bevilja bygglov för åtgärd av
säsongskaraktär.

PBL 9 kap. 9 §

BI

EC,VC

Om det bedöms som betydande påverkan ska
beslutet lyftas till nämnd.
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8(18)

F.1.14 Beslut om rivningslov inom
PBL 9 kap. 10 §
ramen för de föreskrifter som anges i
9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning av
byggnad som ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt har större
värde eller rivning som kräver beslut
enligt annan författning

BI

EC,VC

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

PBL 8 kap. 9 §

BI

EC,VC

F.1.16 Bygglov för åtgärder som inte
kräver lov

PBL 9 kap. 14 §

BI

EC,VC

F.1.17 Besluta att fastighetsägare ska PBL 8 kap. 14-18 §§
vidta åtgärder för att fastigheten ska
vara i vårdat skick.

BI

EC,VC

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

PBL 9 kap. 19 §

BI

EC,VC

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

PBL 9 kap. 21-22 §§ 1 st.

BI

EC,VC

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

PBL 9 kap. 22§ 2 st.

BI

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

PBL 9 kap. 24 §

BI

EC,VC

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

PBL 9 kap. 27§

BI

EC,VC

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

PBL 9 kap. 33 §

BI

EC,VC

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

PBL 9kap.42a §

BI

EC,VC
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Ny punkt från lagändring 1 juli 2018

Datum

Ärendenummer

Sida

2020-09-16

20/DOS/108

11(18)

F.2.8 Beslut att förelägga byggherren PBL 10 kap. 22 § 1 st.
att ge in de ytterligare handlingar
som behövs för prövningen av frågan
om startbesked om det enligt 10
kap. 14 § PBL inte behövs något
tekniskt samråd.

BI

EC,VC

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

BI

EC,VC

PBL 10 kap. 23-24 §§.
PBF 6 kap. 5 §

fastställa den kontrollplan som ska
gälla med uppgift om vem eller vilka
som är sakkunniga eller
kontrollansvariga
bestämma de villkor som behövs för
att få påbörja åtgärden
bestämma villkor och ungefärlig
tidpunkt för utstakning som behövs
bestämma de handlingar som ska
lämnas inför beslut om slutbesked
ge de upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning som behövs
F.2.10 Anmärkning i anslutning till
arbetsplatsbesök inom ramen för
nämndens tillsynsarbete som
innefattar för byggherren bindande
föreskrift (föreläggande).

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

BI

EC,VC

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

PBL 10 kap. 29 §

BI

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

Datum

Ärendenummer

Sida
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20/DOS/108

13(18)

F.3.6 Beslut om förbud mot
användning av hela eller delar av
byggnadsverk om byggnadsverket
har säkerhetsbrister, även förbud
som förenas med vite

PBL 11 kap. 33 § 1 st.

BI

EC,VC

F.3.7 Beslut om förbud mot
användning av hela eller delar av
byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge slutbesked

PBL 11 kap. 33 § 2 st.

BI

EC,VC

F.3.8 Besluta att utse annan
funktionskontrollant inom ramen för
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL

PBL 11 kap. 34 §

BI

EC,VC

F.3.9 Beslut att entlediga
kontrollansvarig inom ramen för
föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11
kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av
byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig

PBL 11 kap. 35 §

BI

EC,VC

F.3.10 Beslut att ansöka om
handräckning hos
kronofogdemyndigheten för tillträde
enligt 11 kap. 8 § eller när någon har
underlåtit att utföra arbete eller
vidta en åtgärd som har förelagts
honom eller henne enligt 11 kap. 1924, 21 §§ PBL

PBL 11 kap. 39 §

BI

EC,VC
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F.6.4 Besluta om längre besiktningsintervall enligt BFS 2011:12 H 2 med
ändringar.

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

BI

EC,VC

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

BI

EC,VC

F.6.6 Beslut om särskild besiktning av PBF 8 kap. 6 § och 5
hissar och andra motordrivna
kap. 9 §
anordningar

BI

EC,VC

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

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

BI

EC,VC

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

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

BI

EC,VC

Besluta om anstånd med besiktning i
fall där det finns särskilda skäl enligt
BFS 2011:12 H 2 med ändringar.
F.6.5 Besluta om användningsförbud
för hissar och andra motordrivna
anordningar

PBL 11 kap. 33 § 1 st.

PBL 11 kap. 19-20 §§

kontrollanter, BFS
2011:16 OVK 1, ändrad
2012: 6, OVK 2, 4 §
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Delgivningslag (2010:1932)
Kungörelsedelgivning
Hur kungörelsedelgivning går till
47 § Kungörelsedelgivning sker genom att myndigheten beslutar att den handling som ska delges
hålls tillgänglig viss tid hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i vissa fall ges till känna
på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges i 48-50 §§.
Kungörelsedelgivning när delgivningsmottagaren saknar känt hemvist eller undandrar sig
delgivning
48 § Kungörelsedelgivning får ske
1. om delgivningsmottagaren saknar känt hemvist och det inte kan klarläggas var han eller hon
uppehåller sig,
2. om förutsättningarna för stämningsmannadelgivning enligt 38 § är uppfyllda, eller
3. om förutsättningarna för förenklad delgivning är uppfyllda men sådan adress som anges i 23 §
saknas.
Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och Inrikes Tidningar och, om det finns skäl till
det, i ortstidning. Om kungörelsedelgivning enligt första stycket har skett och därefter ny delgivning
ska ske i samma mål eller ärende, får meddelandet i stället anslås i myndighetens lokal.
Kungörelsedelgivning när en obestämd krets eller ett stort antal personer ska delges
49 § Kungörelsedelgivning får ske
1. om en obestämd krets ska delges,
2. om ett stort antal personer ska delges och det med hänsyn till ändamålet med delgivningen inte
är rimligt att delgivning sker med var och en av dem, eller
3. om delägare i samfällighet eller medlemmar i sammanslutning ska delges, det inte finns någon
som är delgivningsmottagare för dem enligt 14 § första stycket och delägarna eller medlemmarna är
fler än tio.
Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och Inrikes Tidningar och, om det finns skäl till
det, i ortstidning. Om delgivningen i ett sådant fall som avses i första stycket 2 avser personer som
hyr eller annars innehar lägenheter i samma fastighet ska meddelandet dessutom anslås inom
fastigheten på lämpligt sätt.
Ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för
att vara tillgängligt för alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid skickas till myndigheten
eller kommunen.
Kungörelsedelgivning när en juridisk person inte har fullgjort sin registreringsplikt
50 § Kungörelsedelgivning får ske
1. om en juridisk person som anges i 29 § saknar en registrerad post-adress som kan användas för
särskild delgivning med juridisk person, eller
2. om en juridisk person i strid mot gällande bestämmelser saknar registrerad behörig företrädare
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och någon i Sverige bosatt person inte har utsetts att på den juridiska personens vägnar ta emot
delgivning samt försök till delgivning med andra tillämpliga delgivningssätt har misslyckats eller
sådana försök bedöms som utsiktslösa.
Ett meddelande som avses i 47 § ska föras in i Post- och Inrikes Tidningar.
Om den juridiska personen har en registrerad postadress ska i ett sådant fall som avses i första
stycket 2 ett meddelande om delgivningen skickas till denna adress.
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2(28)
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1 Inledning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap.

2 Vad är delegering
Enligt kommunallagens 6 kapitel 37 § samt 7 kapitel 5 § får en nämnd uppdra åt
presidiet, ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden. Överordnad eller nämnd kan alltså inte ändra delegerat beslut som
fattats av delegat.
Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kapitel 38 §,
dock inte delegeras:


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



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



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



ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden, och vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker
och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän.

3 Verkställighet och delegering
Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter eller taxor och inte ger
utrymme för självständiga bedömningar betraktas inte som beslut, utan som ren
verkställighet. Dessa ska därför inte finnas i delegationsordningen.

4 Delegationsordningens beslutsstruktur
När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts
att vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänstepersonen övergår
delegationen till överordnad chef. Den funktion som anges i dokumentet är den
mest långtgående delegaten men delegationsbeslut kan alltid lyftas uppåt i
hierarkin. Ett beslut som redan har fattats med stöd av delegationen är ett
nämndbeslut och kan därför inte återtas av tjänsteperson.
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Vad gäller nyanställd delegat så äger de inte rätt att fatta beslut på delegation
förrän närmsta chef beslutat att delegat får fatta beslut på delegation.

5 Vidaredelegering
I de ärenden då nämnden med stöd av kommunallagen 7 kapitel 5 § delegerat
beslutanderätten till förvaltningschef har förvaltningschef även rätt att uppdra åt
annan anställd att fatta beslut i dennes ställe. Beslutet ska redovisas för nämnd så
snart det är möjligt.

6 Återlämnande eller återtagande av delegation
I ärenden där beslutanderätten delegerats, får delegaten, om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla detta, överlämna till Drift- och servicenämnden
för avgörande.
Drift- och servicenämnden får när som helst, och utan att ange skäl, återta
delegationen i visst ärende, eller i en grupp av ärenden. Drift- och
servicenämnden får inte ändra ett beslut som har fattats med stöd av delegation.
Däremot får drift- och servicenämnden, om det i övrigt skulle vara tillåtet, fatta
ett nytt beslut.

7 Anmälan av delegationsbeslut
Delegaten ansvarar för att fattade delegationsbeslut samt beslut om
vidaredelegering anmäls till Drift- och servicenämnden vid närmast följande
sammanträde.
Vid anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska följande framgå:


Diarienummer - ärendet ska gå att identifiera



Datum för beslut



Handlingsnamnet – vad delegationsbeslutet är döpt till



§ i delegationsordningen som beslutet fattats med stöd av



Titel på den delegat/ersättare som fattat beslutet

8 Överklagandetid
Ett kommunalt beslut kan överklagas på olika sätt.
Om beslutet överklagas med stöd av förvaltningslagen börjar överklagandetiden
gälla från dess att den person beslutet gäller har tagit del av beslutet (så kallat
förvaltningsbesvär). Överklagandetiden är tre veckor.
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Om ärendet överklagas med stöd av kommunallagen (så kallad laglighetsprövning)
räknas tiden för överklagande från den tidpunkt då protokollet vid vilket
delegeringsbeslutet anmälts har anslagits på kommunens anslagstavla.
Överklagandetiden är tre veckor.

9 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna delegation
ska framgå i delegationsordningen.
Delegation med hänvisning till att ett ärendes avgörande är brådskande ska
användas restriktivt.

10 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kapitel 28-32 §§ gäller också vid
delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut eller i övrigt
handlägga ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till
annan behörig delegat eller till nämnden för beslut.

11 Förkortningar
11.1 Lagar
LL

Livsmedelslag

KL

Kommunallag

FL

Förvaltningslag

TF

Tryckfrihetsförordningen

DSF

Dataskyddsförordningen

GDPR

General Data Protection Regulation

OSL

Offentlighet- och Sekretesslag

LGS

Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

PBF

Plan- och byggförordning

TRF

Trafikförordning

SFL

Skatteförandelag
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11.2 Beslutsorgan/Delegater
KSO

Kommunstyrelsens ordförande

KD

Kommundirektör

PC

Personalchef

Ordf.

Drift- och servicenämndens ordförande

Vice ordf.

Drift- och servicenämndens vice ordförande

FC

Förvaltningschef

AC

Avdelningschef

EC

Enhetschef

FI

Fastighetsingenjör

GTI

Gatu- och trafikingenjör

TH

Trafikhandläggare

VAI

VA-ingenjör

PI

Planeringsingenjör

MI

Miljöinspektör

HLB

Handläggare Bostadsanpassning
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Bilagor
Bilaga 1 – Delegationsordning DOS Bygglov
Bilaga 2 – Delegationsordning DOS Miljö
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2020-09-09

Sida 1 av 1

Dnr: 20/DOS/116

VA-taxa 2021 för Hallsbergs Kommun
Ärendebeskrivning
VA-taxa 2011 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 104 med beslut om årlig uppräkning enligt
75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex E84/325, med januari månad 2011
som basmånad.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att för år 2021 höja VA-taxan med 3 % samt att till
år 2022 ta fram förslag på ny VA-taxa i enlighet med den beräkningsmodell som Svenskt vatten
tillämpar.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna att VA-taxan 2021 höjs med 3 % samt ger förvaltningen
i uppdrag att ta fram förslag på ny VA-taxa till 2022, i enlighet med Svenskt vattens
beräkningsmodell, ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.

Ärendet
Under 2017 redovisade VA-kollektivet ett minusresultat på 818 000 kronor. Värdet på VA-kollektivets
resultatutjämningsfond uppgick i augusti 2018 till 9 975 000 kronor och för verksamhetsåret 2018
redovisade VA-kollektivet ett minusresultat på 3 700 000 kronor. Även 2019 resulterade i ett
minusresultat på 990 000 kronor och vid årets slut uppgick Värdet på VA-kollektivets resultatutjämningsfond till 5 200 000 kronor.
Utifrån dessa uppgifter föreslås en uppräkning på 3 % av VA-taxan gällande år 2021, för att bibehålla
god ekonomisk status.
Ny taxekonstruktion 2022
Basförslaget för taxekonstruktionen i Svenskt Vatten innebär att mätarbaserade avgifter kommer att
ersättas till ytbaserade avgifter medan brukningsavgifter och anläggningsavgifter kommer att bli kvar
i VA-taxan. Den nya taxekonstruktionen har börjat användas redan av stort antal kommuner.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Niklas Hasselwander
Teknisk Chef

Bilagor
VA-Taxa 2021

Version 1.0. 21/8-20
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VA-taxan 2021, förslag med taxehöjning 2021.

2020-09-08

Förutsättningar
Utgått från prognos per 2020-07-31
- Löpande driftkostnader enl grundbudgetförslaget 2020-2021 uppräknade med 1 % per år, lönehöjning med 2,3 %.
- Investeringsnivå år 2020 - 2021 enligt prognos se bilaga.
- Internränta enl budgetanvisningar resp år. År 2020 - 2021 = 2,5 %.
- VA-avtal med Kumla kommun fr 2003: Inget antagande om konsumentprisjustering gjord. Inget nytt avtal.

1. Beräkning av löpande kostnader 2020 - 2021
Budgetår

2019

2020

2021

Utfall

Prognos

Plan

2,5%

2,5%

2,5%

Personalkostnad
Lokalkostnad
Övriga kostnader

6372
3658
18329

7730
4292
16121

7863
5170
16782

Bruttokostn/Grundkostnad
Avskrivning och ränta
Summa inkl kap.kostn

28 359
6940
35 299

28143
7639
35 782

29815
7124
36 939

556

2766

36 338

39 705

Internränta resp år

Grundbudget

Tilläggsbudget investeringar 2021-2021
Kap.k för kommande investeringar

Summa kostnader (Brutto)

35 299

taxehöjning VA!

2. Beräkning av löpande intäkter 2020 - 2021
Budgetår

2019

2020

2021

Utfall

Prognos

Plan

15954

16020

16040
20

Taxehöjning (3 % 2021) FASTA AVGIFTER
Utgår från 2020 års prognos av anslutningsavgifter

0%

3%

Taxehöjning (3 % fr 2021) RÖRLIGA AVGIFTER
Utgår från 2020 års prognos av rörliga avgifter

0%

3%

36 338

39 705

Befolkningsprognos 31/12 resp år
Befolkningsökning årsvis

Trp Summa kostnader (Brutto)

35 299
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TAXA 2021

för Hallsbergs kommun
ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING
VA-taxan antogs av Hallsbergs kommunfullmäktige den 2010-11-15, KF §104, med
beslut om årlig uppräkning enligt § 22 nedan.
I KF § 61/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2013.
I KF § 171/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2014.
I KF § 33/2014 togs beslut om att avstå uppräkningen 2015.
I KF § 137/2015 togs beslut om att avstå uppräkningen 2016.
I KF § 113/2016 togs beslut om att avstå uppräkningen 2017.
I KF § 131/2017 togs beslut om att avstå uppräkningen 2018.
I KF § 116/2018 togs beslut om att avstå uppräkningen 2019.
I KF § 138/2019 togs beslut om att avstå uppräkningen 2020.
I KF § XXX/2020 togs beslut om att indexreglera taxa 2021.
Taxan gäller från 2021-01-01.

Allmän information (1-4)
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är
Hallsbergs kommun, nedan kallad huvudmannen. Avgifter enligt denna
taxa skall betalas till den förvaltning som handhar Va-anläggningen.

1
För att täcka kostnader för Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
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3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd
fastighet.

 Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för
bostadsändamål. Till bostadsfastighet jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är
det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana
byggnader är kontor, förvaltning, sjukvård, utbildning, butiker,
hotell, restauranger, utställningslokaler, sporthallar. Det är
kommunens bedömning som gäller.

 Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat
ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med
bostadsfastighet.


Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för
bebyggande, men inte ännu bebyggts.



Lägenhet: Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i
upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen
i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet
lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02
10 53 som en lägenhet.



Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte
omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan
mark.
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4
4.1
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Nej

Nej

4.1.1
Avgiftsskyldighet för var och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat
fastighetsägaren om förbindelse-punktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om
allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är
uppfyllda.

4.1.2
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande
av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.1.3
Vad gäller dagvatten gata (Dg) från allmän platsmarkshållare pågår en
utredning.

4.1.4
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.

5
5.1
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.

a)

Avgift utgår per fastighet med:
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df

b)

en avgift per m2 tomtyta

c)

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

d)*

Utan moms

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

Med moms

74 331 kr

92 914 kr

25,46 kr

31,82 kr

12 746 kr

15 933 kr

6 797 kr

8 170 kr

6 797 kr

8 497 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a). I det fall
avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

5.1.1
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgiften enligt 5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen
lika mellan fastigheterna.

5.1.2
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. För
småhus, 1-2 lägenheter tas avgift enligt 5.1 b) ut endast intill ett belopp
som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a och c), eller i det fall
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förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a,
c och d). Vid ändrade förhållanden enligt 5.1.4, 5.1.5 och 5.1.6 tas ut
ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån ovan angiven begränsningsregel så
medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.1.3
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.1.4
Upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1
a).

5.1.5
Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses
vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas
begränsningsregeln i 5.1.2

5.1.6
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje
tillkommande lägenhet. Tillkommer bortledning av Df till den allmänna
anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas
avgift enligt 5.1 d).
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6
6.1
För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

a)

Avgift utgår per fastighet med:
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df

Utan moms

Med moms

101 937 kr

127 421 kr

b)

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

25,46 kr
21,22 kr
16,97 kr
12,73 kr
8,49 kr

31,82 kr
26,52 kr
21,22 kr
15,91 kr
10,61 kr

c)*

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

6 797 kr

8 497 kr

* Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a). I det fall
avgift enligt 6.1 c) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt 8.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

6.1.1
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) som hänför sig till framdragande av servisledningen
lika mellan fastigheterna.

6.1.2
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.1.3
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande
mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör
anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till
betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS
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1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid
därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.1.4
Dras ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a).

6.1.5
Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses
vara förut erlagd.

6.1.6
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 c).

7
För obebyggd fastighet skall anläggningsavgift erläggas senast ett år efter
inkommen servisanmälan.
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8
8.1
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter:
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Grundavgift Df utan FP

V
5.1 a), 6,1 a)
5.1 b), 6.1 b)
5.1 c)
5.1 d) , 6.1
c)

S
30 %
40 %
40 %
-

Df
50 %
60 %
60 %
-

Dg

20 %
100 %

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas
endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d), eller 6.1 a)
respektive 6.1 c).

8.1.1
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.1.2 inräknas de
sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre
belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts
vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.1.2
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften
avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs
i samband med framdragning av övriga servisledningar.

9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall
erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms
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Datum

2019-xx-xx

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning
0 kr

Ärendenummer

20/DOS/xxx

0 kr

Beslutas senare, utredning pågår

§ 10
Avgifter enligt §§5-6 är baserade på indextalet 75 % av
konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex huvudgrupp
300/322 med januari månad 2020 som basmånad. När detta index ändras,
har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt
index förblir taxan oförändrad.

11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5–8 får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.

12
12.1
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkning.

12.2
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha
skett.

12.3
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften
uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
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räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden
från den dag då den första inbetalningen skall ske, till dess ifrågavarande
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4
Avgiftsskyldighet enligt 5.1.5, 5.1.6 eller 6.1.5 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning
av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt,
tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

13
13.1
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren
som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna
kostnader härför.

13.2
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för
redan befintlig och finner huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta,
är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens
allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.

13.3
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
Utan moms

Med moms

en fast avgift per år och mätare
beroende av mätarkapacitet
qn 2,5
qn 6,0
qn 10,0
qn >10,0
för mätare med pulsgivare tillkommer

2 296 kr
6 065 kr
12 131 kr
25 996 kr
258 kr

2 870 kr
7 582 kr
15 163 kr
32 495 kr
322 kr

b)

en avgift per m3 levererat vatten

21,84 kr

27,30 kr

c)

en avgift per år och lägenhet för flerbostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

607 kr

759 kr

d)

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

175 kr

218 kr

en fast avgift per år för dagvatten Df
för bostadsfastighet

175 kr

218 kr

a)

e)

Vid hämtning av vatten från iordningställd betalstation utgår avgift för
levererad mängd vatten med 21,0 kronor per m3 (utan moms), 26,25
kronor per m3 (med moms), enligt § 14, 14.1 b).

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid
erläggas för respektive
ändamål:
Fast avgift
Avgift per m3

V

14.1 a)
14.1 b)

S

50 %
50 %

50 %
50 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet
vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas
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avgift enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut
efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i
permanentbostad och med 75 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
Detta gäller även i de fall fastighetsägaren endast har avloppsvatten som
levereras från fastigheten till huvudmannen. Avgift tas ut enligt 14.1 a)
motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut efter en antagen
förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75
m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
14.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b).
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30
m3 per lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas
en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften
enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det
nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd
undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare,
STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte
fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan
begära prövning av frågan hos Statens va-nämnd.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och
mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds
till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 50 %
av avgiften enligt 14.1 b). Separat abonnemang skall upprättas för denna
typ av vattenleverans.

§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls
skall erlägga brukningsavgift.
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Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

Sida
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Utan moms

14(17)

Med moms

0 kr

0 kr

Beslutas senare, utredning pågår

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad
av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter
annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan
mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall ej erläggas brukningsavgift.

§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har
på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen
debiteras följande avgifter:
Prislista extra åtaganden

Utan moms

Med moms

Kontroll vattenmätare (vid felfri mätare)

849 kr

1 061 kr

Medhjälp för avläsning vattenmätare

508 kr

634 kr

Förgävesbesök vid aviserad/avtalad 2:a gången

508 kr

634 kr

408 kr

510 kr

Montering och demontering av strypbricka

408 kr

510 kr

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

508 kr

634 kr

Avstängning och påsläpp av vatten på begäran av
fastighetsägaren eller bristande betalning
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Länsning av vattenmätarbrunn i samband med
vattenmätarbyte eller avläsning

15(17)

408 kr

510 kr

Byte av trasig plombering som fastighetsägaren orsakat 408 kr

510 kr

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare som
fastighetsägaren orsakat (exkl. mätare)

408 kr

510 kr

Hyra av brandpostmätare per månad exkl. vatten (lägst 408 kr
240 kr per hyrtillfälle)

510 kr

Medhjälp vid sprinklermotionering

416 kr

650 kr

Vid överskriden utesittningstid på grund av
fastighetsägarens okontaktbarhet, påförs extra avgift
den ordinarie fakturan

508 kr

634 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie
arbetstid debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

18.1.2
Om till vattenledningsnätet tillförs sprinkleranläggningar, privat brandpost
eller motsvarande, ska fastighetsägaren betala en årlig brukningsavgift
enligt tabell nedan:
Anslutning

Med moms

Utan moms

<100

2 296 kr

2 870 kr

100-150

6 065 kr

7 582 kr

150-200

12 131 kr

15 163 kr

200 – 250

25 996 kr

32 495 kr

18.1.3
Fastighetsägare som saknar olje- eller fettavskiljare eller vars anordning,
eller tillsyn av anordning, av huvudmannen konstateras bristfällig, ska
betala en avgift för extraordinära åtgärder i det allmänna ledningsnätet.
Avgiften bedöms från fall till fall beroende på omfattning, dock lägst
motsvarande två kontroll- och renspolningsåtgärder per år.
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19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna
inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna
vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 14–17 får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per varannan månad
och halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd,
uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
dröjsmålsränta erläggas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den
dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering,
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i
genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att
underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller
avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens
VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 75 % i konsumentprisindex,
KPI samt 25 % anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som
basmånad. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan oförändrad.
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23 Taxans införande
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1,
14.1.3 och 14.1.7 samt 16, som är baserade på uppmätning hos
fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna
dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Statens VA-nämnd jämlikt
53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2020-09-14

Sida 1 av 1

Dnr: 20/DOS/23

Kommunalt bidrag enskilda vägar 2021
Ärendebeskrivning
I 2021 års budget finns 890 tkr avsatt för bidrag till enskilda vägar, det vill säga de enskilda vägar i
kommunen som även får statligt bidrag. Budgeten ska sedan enligt dagens beräkningsmodell fördelas
på de olika vägklasserna.
Nytt förslag till beräkningsmodell är att summan istället fördelas jämt över den totala väglängden
som är cirka 320 000 meter blir ersättningen 2,78 kr per meter väg, exklusive särskilt bidrag. Om 35
tkr av 890 tkr avsätts för särskilda bidrag 2021 blir ersättningen 2,67 kr per meter väg.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna att det kommunala bidraget till enskilda vägar, som
även får statligt bidrag, ändras till att vara 2,67 kr per meter väg, för alla de olika vägklasserna. Den
nya beräkningsmodellen, enligt denna tjänsteskrivelse, ska gälla från 2021-01-01. Ärendet
överlämnas till kommunfullmäktige för vidare behandling och beslut.

Ärendet
Drift- och Serviceförvaltningen fick under början av 2020 uppdrag av drift- och servicenämndens
ordförande att utreda och om det är möjligt att förändra kommunalt driftbidrag som årligen
utbetalas till enskilda vägar inom Hallsbergs kommun. I dagsläget används Trafikverkets
beräkningsmetod där olika ersättningsnivåer tillämpas beroende på vägklass. Årligen genomförs även
särskilda underhållsåtgärder och vägföreningarna kan då ansöka om särskilt bidrag hos kommunen.
Under de senaste sex åren har särskilt bidrag utbetalats med snittsumman 35 233 kr, där 5244 kr
varit lägsta summan år 2017 och 62816 kr den högsta år 2018.

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Niklas Hasselwander

Förvaltningschef

Teknisk chef

Version 1.3
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Datum:2020-09-01
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Dnr: 19/DOS/106

Ansökan om utökad ram för byggnation av VA i samband med nytt
bostadsområde i Samsala Hallsberg
Ärendebeskrivning
Investeringsramen för exploatering av nytt bostadsområde i Samsala i Hallsberg behöver utökas
gällande utbyggnad av VA-nätet. Entreprenaden har genomförts delvis i egen regi samt med hjälp av
inhyrda grävmaskiner och ett finansieringsutrymme behöver tillskapas för denna investering.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar tillföra 1 850 000 kronor till VA-kollektivets investeringsram 2020
för byggnation av nytt VA-nät i exploateringsområdet Samsala i Hallsberg.

Ärendet
Ett nytt bostadsområde har planerats under 2019 och byggs under våren 2020 med hjälp av
Hallsbergs kommuns egen personal samt inhyrda grävmaskiner. Delområdet i Samsala kommer
omfatta 12 tomter för bostadshus som är klara för försäljning under hösten 2020.
I ärendet har intentionerna i barnkonventionen inte bedömts behöva beaktas.

Drift- och serviceförvaltningen
Niklas Hasselwander
Avdelningschef Tekniska avdelningen
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Dnr: 19/DOS/114

Ansökan om utökad ram för byggnation av VA i samband med nytt
bostadsområde i Hässlebergsskogen Hallsberg
Ärendebeskrivning
Investeringsramen för exploatering av nytt bostadsområde i Hässlebergsskogen i Hallsberg behöver
utökas gällande utbyggnad av VA-nätet. Entreprenadupphandling har genomförts och ett
finansieringsutrymme behöver tillskapas för denna investering.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar tillföra 1 350 000 kronor till VA-kollektivets investeringsram 2020
för byggnation av nytt VA-nät i exploateringsområdet Hässlebergsskogen i Hallsberg.

Ärendet
Ett nytt bostadsområde har planerats under 2019 och byggs under våren 2020 med hjälp av
upphandlad entreprenad enligt LOU. Området som heter Hässlebergsskogen kommer att omfatta 14
tomter för enfamiljshus som beräknas vara klara för försäljning under hösten 2020.
I ärendet har intentionerna i barnkonventionen inte bedömts behöva beaktas.

Drift- och serviceförvaltningen
Niklas Hasselwander
Avdelningschef Tekniska avdelningen
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Dnr: 20/DOS/5

Avgift för transportdispenser gällande breda, långa och tunga
fordon
Ärendebeskrivning
Drift- och serviceförvaltningen har upptäckt ett behov av att förtydliga vem som tar ut avgifter
gällande transportdispenser för breda, långa och tunga fordon.
När en transport sker helt inom Hallsbergs kommun, skickas ansökan till kommunen och
handläggningen sker där. För det tar Hallsbergs kommun ut avgifter enligt bilagd taxa.
I de fall transporten går genom flera kommuner handläggs ansökan av Trafikverkets regionkontor i
den region där transporten startar som då också tar ut avgiften för ansökan.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner förtydligandet angående vem som tar ut avgifter för
ansökningar gällande tunga, breda och långa transporter. Ärendet överlämnas till
kommunfullmäktige för vidare behandling och beslut.

Ärendet
I trafikförordningen finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som
gäller i Sverige. Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller
tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för
just den transporten.
Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.
Drift- och serviceförvaltningen gjorde 2017 en översyn av arbetet med dispenser för breda, långa och
tunga fordon och förslag till avgifter för dessa togs fram, DOS § 126 2017.
Grundregeln är att Trafikverket håller i dispensen rent generellt ifall transporten går genom flera län
och kommuner. Det är då den region hos Trafikverket där resan startar som har huvudansvaret.
Kommunen får ärendet på remiss och skriver en dispens för den sträckan där kommunen är
väghållare.
Är det istället kommunen som är behörig myndighet så får kommunen ta ut en avgift för prövning av
ansökan av den sökande.

Drift och serviceförvaltning
Clas-Göran Claesson

Hadil Asaad

Förvaltningschef
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
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Ärendenummer: 20/DOS/5

Taxa för ansökan om
transportdispens
Gällande tunga, breda och långa transporter i
Hallsbergs kommun

Kontakt
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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1 Hallsbergs kommun tar ut avgift när det gäller
transportdispens
När en transport sker inom Hallsbergs kommun, skickas ansökan till kommunen
och hela handläggningen sker där. För det tar Hallsbergs kommun ut avgifter för
prövning av ansökan enligt nedan:

1.1 Tung transport
Tung transport

1 350 kr

1.2 Bred transport
När bredden är högst 450 cm
När bredden överstiger 450 cm

700 kr
1 350 kr

1.3 Lång transport
När längden är högst 35 m
När längden överstiger 35 m

700 kr
1 350 kr

1.4 Bred och lång transport
När bredden är högst 450 cm och längden är högst 35 m

700 kr

1.5 Övriga kombinationer av transporter
Övriga kombinationer av transporter

1 350 kr

1.6 Generell dispens per år
Generell dispens per år

5 000 kr
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun
1.1 Styrande dokument
Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens
rapporteringsskyldighet.
Av riktlinjerna framgår följande:
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en
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Specifikation uttagen 200730

Registrerat

Kvitterades

Avslutat

Ledtid dygn

Återkoppling

Meddelande

Från app

Från formulär

Inlagt av personal

Kommentar

Fritidsanläggningar
1979637

Hallsberg. Det är ev. någon/några som har varit vid badplatsen Tisarstrand och slängt i stegen till bryggan m.m i
vattnet. Även bryggan verkar sitta löst. Någon borde titta till det.

200309

200309

200309

0

Önskar ej

X

Kort ledtid. Anmälaren begärde inte återkoppling. Inga åtgärder/kommentarer finns i ärendet.

G

2004787

Sköllersta. Elljusspår, lyser dygnet runt. vore bra om det åtgärdas

200330

200331

200409

9

Önskar ej

X

Ganska kort ledtid. Anmälaren begärde inte återkoppling. Inga åtgärder/kommentarer finns i ärendet.

G

Ej kvitterat. Inga åtgärder/kommentarer finns i ärendet.

IG

X

Ganska lång tid till kvittering, kommentarer finns i ärendet men det har inte följt med återkopplingen varför
anmälaren reagerat negativt på avslut.

G

X

Lång ledtid, ingen kvittering, ingen anteckning i ärendet om någon hantering, bara ändrat till oprioriterat.

IG

X

Ganska lång tid till kvittering. Åtgärder/kommentarer finns noterade i ärendet. Återkoppling med åtgärder.

VG

Ganska lång tid till kvittering. Åtgärder/kommentarer finns noterade i ärendet.

G

Gata/väg

1980148

Hallsberg. Boende ringer in och berättar att ett brunnslock på esplanaden för mkt oväsen när trafik kör över det.
Han har varit i kontakt med er förut angående samma problem.
Pålsboda. Vid kommunens /inspektion av VA ledningar under vecka 8 så backade slamsugbilen upp på trottoaren
utanför vår grind. Asfalten sprack och trycktes upp och sönder som en hög puckel mot vår gånginfart och grind och
utgör också en ordentligt risk för att snubbla.

2106293

Sköllersta. Saknar en övergång mellan cykelvägarna. En trafiktät väg där många barn och unga cyklar/går över gatan
till cykelvägen/gångvägen på andra sidan (Som leder till björkvägen).

200612

2126162

Östansjö. Buske växer ut över gångbanan så man måste gå ut i vägen för att komma förbi.

200624

200709

200709

14

X

2129252

Hallsberg. Kullängsvägen 2 siktskymande Hög häck enligt inringare

200626

200709

200709

12

Önskar ej

X

1877634

Hallsberg. Stora potthål på hela blomvägen

191217

200113

200113

26

Önskar ej

X

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

G

2167510

Kilsmo. Jag har tidigare ringt och felanmäla vägen där vi fick pungtering pga stora stenar i vägbanan. Bifogar här
bilder på hur det ser ut samt GPS karta med exakt plats. Vägen mellan Bo slott och Brevens bruk.

200722

200723

200723

0

X

X

Mycket snabb hantering och återkoppling med information om att det inte är vårt område.

VG

2005183

Pålsboda. (Svennevad) Behov av riktig väghyvel, stora potthål!!!!

200330

Lång ledtid, ingen kvittering och ingen notering i ärendet.

IG

2176872

Vretstorp. Nästan framme vi gallabergsbadet i Vretstorp har halva vägen rasat/sjunkit undan, är ett ganska djupt hål

200729

200730

200730

0

X

X

Mycket snabb hantering och återkoppling med information om att det inte är vår väg.

VG

2128505

200626

200309

X

200330

200330

20

X

X

X

X

X

X

X
X

Gatubelysning
2043976

Hallsberg. Det lyser inte från Ekliden 40 fram till Torngatan

200504

200504

200504

0

X

X

1902609

Pålsboda. Nygatan. Gatubelysning släckt

200110

200113

200113

2

X

X

2152762

Sköllersta. Gatubelysning lyser på dagtid efter åskknall i lördags och inte på natten!

200713

200713

200713

0

X

X

1983841

Vretstorp. Gatlyktor är släckta, Kapuragatan.

200311

200312

200312

0

Pålsboda. Ett barn fick allergisk reaktion på förskolan Gläntan, barnet har specialkost, men köket gjorde inget fel.
Korsreaktion på grund av pollenallergi.Det fanns ingen info om detta. Det var grönsaksbuljongen som innehåller
selleri,persilja,morot. Enligt förskolan är föräldrarna informerade.

200414

200706

200706

76

191016

200114

200114

89

Önskar ej

X
X
X
X

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet

MVG

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet

MVG

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet

MVG

Mycket snabb hantering och med information i ärendet. Anonym anmälare med knapphändig information så
ärendet blev utan åtgärd.

MVG

Måltid

2020146

X

Bra information i ärendet. Måltid använder endast systemet för att registrera och följa upp avvlikelser

G

X

Lång tid till kvittering, lång ledtid. Återkoppling med tack för synpunkt utan information om planerad åtgärd.

G

X

Kort tid till kvittering och kort ledtid. Inga åtgärder/kommentarer i ärendet. Återkoppling utan information om
eventuell åtgärd.

G

X

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

VG

Park och offentliga platser

1792395

Hallsberg. Gångstigen runt Hässlebergsdammen. Tack för soffan där siluettskyddet stått.
Nu gäller det återställningen av gångväg/gångstigen där nerläggning av elkablar gjorts längs hela norra sidan av
dammen. Entreprenören måste bygga upp stigen igen där det är stora svackor med vatten, mest i det västra delen av
dammen, vid utloppsbrunnen. Lägga på bärlager ovanpå den på sina ställen upprivna markisoleringen. Nytt slitlager
behövs längs hela sträckan ovanpå den lera som nu är överst. De har dessutom tagit ner träd som ligger kvar, flest i
den västra änden av dammen men även längs den norra sidan. Dessa måste tas bort innan slitlagret läggs på.
Vad jag kan se så är det entreprenörens hela ansvar för återställningen. Besikta detta snarast med entreprenören så
att vi, invånare kan använda vårt strövområde igen.

X

2094989

Pålsboda. Nerblåsta träd bakom personens hus som har legat där en längre tid. Vill att dessa tas bort.

200605

200608

200608

3

X

2172864

Sköllersta. Två häckar på båda sidor av vägen som gjort så att vägen har växt igen. Personen väntar en byggtransport
som inte kan komma igenom. Varit i kontakt med xxxx tidigare som skulle anmält detta. Byggtransport kommer
inom 2 veckor.

200727

200807

200807

11

X

2005200

Östansjö. Det är dåligt röjt efter avverkning av träd, det ligger massor grenar och kvistar kvar och det ser inte snyggt
ut.

200330

200402

200402

2

Önskar ej

Pålsboda. (Svennevad) I och med all nybyggnation på Klockarevägen de senaste månaderna har trafiken ökat
markant och många kör fort, både på Klockarevägen och Bygatan. Det vore önskvärt med en större 40-skylt vid båda
ändar av Bygatan, samt en 40-skylt även på Klockarevägen.

200221

200330

200330

37

X

Hallsberg. Saknar vatten. Korsbergsgatan.

200611

200612

200612

1

X

Hallsberg. Förstörd skylt om att fiske är förbjudet i ekoparken.

200615

200616

200616

1

Önskar ej

2017361

Hallsberg. Träd som lutar, kan ramla på barn som leker. Park mellan Torngatan och Bäckatorpsgatan

200410

200414

200723

103

1937087

Vretstorp. Problem med kajor som för liv på kvällarna. De flyger i stor flock över tomterna bajsar överallt! Har
fortfarande inte fått svar från någon ansvarig. Fåglarna väsnas från eftermiddag till sen natt. Ni förstår säkert att det
är svårt att sova från oss som bor runtomkring! Det måste väl gå att göra något?

200206

200225

200225

18

X

X
X

Kort tid till kvittering, Kort ledtid med bra noteringar i ärendet om åtgärd.

MVG

Trafik

1959437

X

Ganska lång tid till kvittering. Ganska lång ledtid. Notering finns i ärendet men återkopplingen utan information om
åtgärd. Svar finns i ärendet från undrande anmälare. Dock utan ytterligare återkoppling.

G

X

Snabb hantering och återkoppling men information om att akuta ärenden ska anmälas på annat sätt.

VG

X

Kort tid till kvittering, kort ledtid, dock ingen notering om åtgärd. Anonym uppgiftslämnare.

G

X

Ganska kort tid till kvittering, lång ledtid. Bra information om åtgärder i ärendet.

G

X

Ganska lång tid till kvittering, ganska lång ledtid, bra information i ärendet och återkopplingen om hantering.

G

VA nät
2104178

X

Övrigt
2108256

X
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