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1 – Sammanträdets inledning Föredragande Conny Larsson 

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Tjänstgörande ersättare
5. Val av justerare
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3 - Förhandsbesked för uppförande av 
verksamhet/verkstad/lager på del av 

 (20/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:50

Ärendebeskrivning

Ansökan avser förhandsbesked för verkstad avsedd för verksamhet på fastigheten  
Platsen är en gräsbevuxen yta mellan befintlig bebyggelse och åkermark. Enligt 
verksamhetsbeskrivningen planeras den nya byggnaden användas till följande:

 Uppställningsplats för maskiner och fordon.
 Lager för varor och material som används i verksamheten.
 Verkstad för service och underhåll av fordon.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att, med stöd av 9 kap 17 § PBL och med hänvisning till 
inlämnad tjänsteskrivelse, godkänna lokalisering av en verkstad på del av fastigheten  
i enlighet med bifogad karta och med följande villkor:

1. Byggnaders utformning, placering och färgsättning prövas i bygglovet.
2. Utsättning av Eons kablar ska utföras innan bygglov beviljas.
3. Ny byggnad ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommunens VA-ledningar ska 

lägesbestämmas innan bygglov beviljas.

Beslutsunderlag 
 Förhandsbesked 
 Bilaga 1, Ansökan
 Bilaga 2, Situationsplan
 Bilaga 3, Verksamhetsbeskrivning
 Bilaga 4, Yttrande från Länsstyrelsen
 Bilaga 5, Yttrande från E-ON
 Bilaga 6, Yttrande från Svenska kraftnär
 Bilaga 7, Kartutdrag med kommunala VA-ledningar
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4 - Tillsynsplan 2020 enligt PBL (20/DOS/18) Föredragande Ingen föredragning 
10:05

Ärendebeskrivning

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som ensamt ansvarar för samhällets tillsyn över att det 
som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller 
enligt plan- och bygglagstiftningen. I Hallsberg kommun är det drift- och servicenämnden som utgör 
byggnadsnämnden och som är ansvarig för tillsyn enligt PBL.

Tillsynsplanens syfte är att tydliggöra drift- och servicenämnden tillsynsansvar, vilka områden som 
drift- och servicenämnden har ansvar över och hur tillsynsarbetet är tänkt att utövas i praktiken. 
Det ska också framgå vilka åtgärder som planeras och prioriteras under det kommande året. 
Tillsynsplanen innehåller även en behovsutredning av personal på bygglovsenheten. Tillsynsplanen 
ska vara ett levande dokument som uppdateras varje år.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar anta tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2020

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse antagande av tillsynsplan pbl
 Barnkonsekvensanalys tillsynsplan PBL Hallsberg
 Hallsberg Tillsynsplan PBL 2020
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5 - Tillsynsplan för miljöbalken och 
kontrollplan enligt livsmedelslagen 2020–22 
(20/DOS/19)

Föredragande Ingen föredragning 
10:10

Ärendebeskrivning

Förvaltningen gör för varje år en plan för sin tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt 
livsmedelslagen. Planen baseras på behov framtagna vid föregående års behovsutredning. 
Myndighetsnämnden saknar i nuläget resurser för att kunna utföra den kontroll och 
kontrollrelaterade uppgifter som det finns behov av enligt livsmedelslagen. För 2020 finns resurser 
för att klara största delen av livsmedelskontrollen. För miljötillsynen har myndigheten resurser 
motsvarande 40 % av redovisat behov i behovsutredningen. Detta innebär att resursbehovet för 
miljö- och hälsoskyddstillsynen enligt beräkningarna inte är tillgodosett i dagsläget och att 
nämnden behöver göra prioriteringar i tillsynen utifrån vad som redovisats i behovsutredningen.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar anta tillsynsplan enligt miljöbalken och kontrollplan enligt 
livsmedelslagen för 2020 - 22

Beslutsunderlag 
 TJUT_PLANER2020_HALLSBERG
 Barnkonsekvensanalys tillsynsplan MB Hallsberg
 Tillsynsplan Miljöbalken_2020_Hallsbergdokument
 Kontrollplan_2020_Livsmedel
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6 - Månadsrapport ekonomi mars 2020 
(20/DOS/24)

Föredragande Ingalill Nilsson 10:15

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en ekonomisk rapport för mars 
2020. Totalt visar Drift- och service ett underskott på 142 tkr per den 31 mars. Vår prognos till årets 
slut är ett underskott på 2,2 mkr på grund av uteblivna måltidsintäkter från Bildningsförvaltningen. 
Osäkerhet finns också över ett bostadsanpassningsärende som ännu inte har blivit utfört och därför 
kan bli ett avslut i år. Kostnaden kan bli cirka 1 till 1,2 mkr som förvaltningen inte har utrymme för. 

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten för mars 2020

Beslutsunderlag 
 Skatt Total 202003 - efter KS beslut budgetöverf
 VA Total 202003 - efter KS beslut budgetöverf
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7 - Attestförteckning DOS 2020 (20/DOS/26) Föredragande Ingen föredragande 
10:30

Ärendebeskrivning

Ny attestförteckningen för 2020 har upprättats. Förvaltningschef har ett övergripande ansvar och 
har rätt att fatta beslut om ändringar av attestförteckningen under året. Ansvar
för uppföljningar av ekonomi och mindre investeringar inom avdelningarna ligger på 
avdelningscheferna.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna attestförteckningen DOS 2020

Beslutsunderlag 
 Attestförteckning DOS 200423
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8 - Arkivbeskrivning DOS (20/DOS/88) Föredragande Ingen föredragande 
10:35

Ärendebeskrivning

Arkivbeskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingar och 
hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och 
organisation och redovisa detta, så att den som söker information kan göra sig en föreställning om 
vilka handlingstyper som finns på myndigheten.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den upprättade arkivbeskrivningen för DOS

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Arkivbeskrivning
 Arkivbeskrivning DOS 2020
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9 - Behov av utökad investeringsram inom 
VA-verksamheten för byggnation av ny 
huvudvatten¬ledning från Blacksta 
vattenverk till Hallsberg och Östansjö 
(17/DOS/85)

Föredragande Clas-Göran Classon 
10:40

Ärendebeskrivning

Investeringsramen inom VA-verksamheten 2020 för byggnation av ny huvudvattenledning från 
Blacksta vattenverk till Hallsberg och Östansjö behöver utökas. Entreprenadupphandling har 
genomförts och det finansieringsutrymme som inte täcks av överenskommelsen med Train Alliance 
och tidigare budgeterade medel behöver nu tillskapas.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna att drift- och serviceförvaltningens investeringsram 
för VA-verksamheten tillförs 2,9 miljoner kronor 2020 för byggnation av ny huvudvattenledning 
mellan Blacksta vattenverk och Hallsberg.

Beslutsunderlag 
 Behov av utökad ram för byggnation av ny huvudvattenledning från Kumla t.._
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10 - Fråga till förvaltningsledningen 
angående upphandling (20/DOS/92)

Föredragande Clas-Göran Classon 

Ärendebeskrivning

Gösta Hedlund (C) inkom med frågor till förvaltningschef eller fastighetschef inför förra nämnden 
den 18 mars om ramavtal och upphandling. 

Förvaltningschefen fick i uppdrag att besvara dem vid kommande nämndmöte den 29 april 2020.

Nu har även ett yrkande inkommit från "Koalition för Hallsberg" med tre punkter:

1. Förvaltningschefen ska till nämnden avge rapport på nämndmötet om vad de
eventuella bristerna består i.
2. Nämnden tills vidare återkallar samtliga delegationer som berör upphandlingar
utöver de belopp som befintliga ramavtal medger.
3. DoS- nämndens internkontrollplan uppdateras vad gäller punkt om kontroll av att
upphandlingar utförs enligt LOU och för bästa ekonomiska hushållning.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar:

1. Godkänna den rapport i ärendet som upprättats av kommunens upphandlare,
2. Revidera aktuell delegationsordning för DOS i punkterna 17.1.1 och 17.1.2 och även ta bort punkt 
17.1.4 då den får samma lydelse som 17.1.1,
3. Revidera aktuell internkontrollplan för DOS genom att lägga till en kontroll, 2.1.7, om att 
upphandlingar utförs enligt LOU.

Beslutsunderlag 
 Fråga till förvaltningsledningen angående upphandling, kommunhuset samt Skördetröskan 

2020-03-16
 Yrkande till DoS nämndmöte ang. ev. brister i upphandling skördetröskan o kommunhuset
 Delegationsordning DOS
 DOS Internkontrollplan 2020
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11 - Delegationsordning DOS, revidering 
(20/DOS/26)

Föredragande Ingen föredragning 
11:10

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har enligt Kommunallagen 7 kapitlet, § 5, rätt att delegera
uppdrag till anställda inom kommunen. Den nuvarande delegationsordningen beslutades om i 
december 2019 med revidering februari 2020.

Det är en omfattande delegationsordning inom fler områden, både myndighetsärenden och 
förvaltningsärenden där det fattas beslut efter självständiga bedömningar. 

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.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna föreslagen revidering av delegationsordning DOS.

Beslutsunderlag 
 Delegationsordning DOS revidering 200429
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12 - Internkontrollplan 2020, revidering 
(19/DOS/63)

Föredragande Ingen föredragning 
11:15

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt bedrivs 
utifrån fastställda mål och fattade beslut. Den syftar även till att kvalitetssäkra, det vill säga skydda 
mot fel och oegentligheter, den ekonomiska redovisningen och redovisningen av verksamhetsmått 
och nyckeltal.

Revidering av aktuell internkontrollplan för DOS genom att lägga till en kontroll, 2.1.7, om att 
upphandlingar utförs enligt LOU.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den föreslagna revideringen av DOS 
Internkontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan 2020 förslag revidering 200429
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13 – Meddelanden till nämnden 200429 Föredragande  

Ärendet i korthet 

Meddelanden under perioden 2020-02-25 till 2020-03-30 redovisas.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
 

Anmälningar 
 20/DOS/18-14    Volymmått Hallsberg mars 2020
 20/DOS/18-12    Statistik telefontider bygglov mars 2020
 20/DOS/4-24    Ordförandebeslut - Ändring av tidsbegränsningen för 

uteserveringar, 1 april till 30 september 2020
 19/DOS/116-4    Beslut avslag klimatinvesteringsstöd, 200311, Hallsbergs Kommun, 

KKL-06754-2019
 20/DOS/19-6    Ordförandebeslut gällande  2016/M0891, 2020-04-15
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14 - Redovisning av delegationsbeslut 
200225-200330 (20/DOS/17)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar för nämndens verksamhet.  

Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på delegation 
från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden vid närmast 
följande sammanträde.

Delegationsbeslut under perioden 2020-02-25 till 2020-03-30 redovisas genom att listor delges 
nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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15 - Övriga ärenden (20/DOS/53) Föredragande  
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16 – Mötets avslutande Föredragande Conny Larsson 11:35
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2020-04-02 DNR 20/DOS/18 

Drift- och servicenämnden 

Antagande av tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden antar tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2020 

Sammanfattning 
Det är byggnadsnämnden i varje kommun som ensamt ansvarar för samhällets tillsyn 
över att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser 
och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. I Hallsberg kommun är det 
drift- och servicenämnden som utgör byggnadsnämnden och som är ansvarig för 
tillsyn enligt PBL.

Tillsynsplanens syfte är att tydliggöra drift- och servicenämnden tillsynsansvar, vilka 
områden som drift- och servicenämnden har ansvar över och hur tillsynsarbetet är 
tänkt att utövas i praktiken. Det ska också framgå vilka åtgärder som planeras och 
prioriteras under det kommande året. Tillsynsplanen innehåller även en 
behovsutredning av personal på bygglovsenheten. Tillsynsplanen ska vara ett levande 
dokument som uppdateras varje år.

☒ Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i bilaga.

DRIFT OCH SERVICENÄMNDEN

Clas-Göran Gustavsson Åsa Gunnarsson
Förvaltningschef Bygglovschef

Bilagor

Barnkonsekvensanalys
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1 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen
Detta är en kommunal tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900. 

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som ensamt ansvarar för samhällets 
tillsyn över att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de 
bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är 
ingen annan myndighet än byggnadsnämnden som har det ansvaret.

I Hallsbergs kommun är det drift- och servicenämnden som utgör byggnadsnämnd 
och som är ansvarig för tillsyn enligt PBL. 

1.1 Tillsynsplanens syfte
Tillsynsplanens syfte är att tydliggöra drift- och servicenämnden tillsynsansvar, 
vilka områden som drift- och servicenämnden har ansvar över och hur 
tillsynsarbetet är tänkt att utövas i praktiken. Det ska också framgå vilka åtgärder 
som planeras och prioriteras under det kommande året. Tillsynsplanen innehåller 
även en behovsutredning av personal på bygglovsenheten. Tillsynsplanen ska vara 
ett levande dokument som uppdateras varje år.

1.2 Drift- och servicenämnden tillsynsansvar  
Drift- och servicenämnden har tillsyn över att plan- och bygglagen och att de 
förordningar, föreskrifter, domar och andra beslut som meddelas med stöd av 
lagen följs. Så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse ska drift- och servicenämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd. Drift- och servicenämnden får ofta 
kännedom om överträdelser via medborgare som hör av sig till kommunen med 
information eller klagomål. Drift- och servicenämnden har inte någon laglig 
möjlighet att avstå från en prövning om ingripande. Det gäller oavsett hur frågan 
kommit upp. Drift- och servicenämndens skyldighet att ta upp en tillsynsfråga till 
prövning omfattar inte bara åtgärder som kräver bygglov utan alla åtgärder inom 
plan- och bygglagstiftningens tillämpningsområde. Tillsynen omfattar exempelvis 
även att bygglovsfria och bygglovsbefriade åtgärder uppfyller lagens krav. 

Ett aktivt tillsynsarbete ger en tydlig signal att det finns en betydande risk att 
avsteg från beslut och bestämmelser upptäcks.

Då tillsyn är en myndighetsutövning är det viktigt att drift- och servicenämnden 
sköter denna uppgift och inte åsidosätter tillsynen. Vid försummelse kan det 
ytterst bli fråga om straffansvar för tjänstefel och skadeståndsansvar på grund av 
vårdslös myndighetsutövning.

1.2.1 Drift- och servicenämnden har tillsyn över hela den byggda miljön 
Drift- och servicenämnden är tillsynsmyndighet och ansvarar för frågor om lov, 
besked och tillsyn. Drift- och servicenämnden ska verka för en god byggnadskultur 
och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Genom tillsyn ska 
drift- och servicenämnden bidra till att felaktigheter och brister åtgärdas och till 
att lagstiftningen följs. 

Tillsyn bedrivs så att vår byggda miljö ska vara säker, hälsosam och tillgänglig.

Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt 
beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens 
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intentioner och på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller 
mindre bedömningsutrymme som finns i olika regler. Avsteg och undantag ska 
endast kunna ske om reglerna tillåter det. En sådan tillämpning är rättssäker, 
rättvis och enhetlig och drift- och servicenämnden kan genom ett effektivt 
tillsynsarbete bidra till detta. I plan- och bygglagstiftningen är tillsynen utformad 
så drift- och servicenämnden vid beslutande om ingripande inte ska kunna ha 
utrymme för övertalning, förhandling eller situationsanpassning. Drift- och 
servicenämnden ska utföra tillsynen på ett granskande och ingripande sätt och 
inte blanda in hänsyn som saknar lagstöd i bedömningen. 

Länsstyrelsen och Boverket ska ge kommunerna tillsynsvägledning, råd och stöd. 

1.2.2 Målet med drift- och servicenämnden tillsyn är att:
- se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav och är säker, hälsosam och 
tillgänglig.

- se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att 
värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer 

- säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs 
och att samhällets lagar och regler följs 

1.2.3 Handläggningstid 
I förvaltningslagen framgår att ärenden där någon enskild är part ska handläggas 
så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

1.2.4 Mot vem bedriver drift- och servicenämndens tillsyn 
Drift- och servicenämnden tillsyn utövas direkt mot den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd. Det är framförallt byggherrar, fastighetsägare 
och ägare av byggnadsverk som tillsyn utövas mot men även kontrollansvariga, 
sakkunniga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, väghållare och 
huvudmän för allmänna platser omfattas av byggnadsnämndens tillsyn. 

1.2.5 Tillträde och upplysningar
Drift- och servicenämnden samt dess tjänstemän har rätt att få tillträde till 
fastigheter och byggnadsverk samt utföra de åtgärder som behövs för arbetet på 
platsen. Tillsynsmyndigheter har också rätt att av byggherren få de upplysningar 
och handlingar som behövs för sitt tillsynsarbete.

1.2.6 Kan drift- och servicenämnden ta ut avgift för tillsynsarbete?
Det finns inte någon bestämmelse som ger rätt för byggnadsnämnden att ta ut 
avgift för sitt tillsynsarbete. De byggsanktionsavgifter som nämnden tar ut tillfaller 
dock kommunen. Vid eventuellt vitesföreläggande tillfaller de staten.

2 Drift- och servicenämnden tillsynsområden
Det är lätt att få intrycket att drift- och servicenämndens tillsyn endast handlar om 
att jaga så kallade svartbyggare. Tillsynsansvaret omfattar dock betydligt mer och 
är till nytta för många under lång tid. Drift- och servicenämndens tillsynsansvar 
omfattar exempelvis även de tekniska egenskapskraven och gäller både i 
byggskedet och i bruksskedet.
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Byggnadsnämndens tillsyn bidrar i bästa fall till att de hus som byggs och brukas 
blir säkra, funktionella och friska. Det leder i sin tur till färre olyckor och 
sjukdomsfall på grund av exempelvis färre husras och sjuka hus.

Nedan följer en beskrivning av respektive område som drift- och 
servicenämnden har tillsynsansvar över.

Plan- och bygglagen samt följdförordningar med mera.

2.1 Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet 
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har 
tillträde ska alltid avhjälpas om hindret med hänsyn till de praktiska och 
ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lokaler dit allmänheten har 
tillträde är exempelvis receptioner, bibliotek, restauranger och affärslokaler. 
Bostäder räknas inte in som sådana lokaler som omfattas av kraven. Enkelt 
avhjälpta hinder ska även åtgärdas för allmänna platser exempelvis väg, park eller 
torg som i en detaljplan är utpekade för gemensamt behov.  Ett enkelt avhjälpt 
hinder som ska åtgärdas är ofta fysiskt, som nivåskillnader, tunga dörrar, brister i 
belysning eller skyltning. Hindren ska avhjälpas oavsett när de uppkommit, och 
om det inte åtgärdas har drift- och servicenämnden rätt att besluta om ett 
åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut får förenas med vite. Frågan om ett hinder 
är enkelt att avhjälpa kan omprövas om förutsättningarna förändras.  
Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 
12 § andra stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, 
HIN 3-offentliga/publika lokaler, som trädde i kraft den 1 juli 2013. 
När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än 
byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Kravet finns i 8 kap 12 § första stycket PBL. Boverket har gett ut 
tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:5 ALM 2. 

2.1.1 Syfte 
För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att 
funktionshinderperspektivet genomsyrar de kommunala verksamheterna. Det är 
även viktigt att kommunen arbetar för att förbättra tillgängligheten. I och med 
ansvaret för den fysiska planeringen har kommunen en avgörande roll i målet om 
ett tillgängligt Sverige. Drift- och servicenämnden har ansvaret för att publika 
lokaler ska var tillgängliga för alla. Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa. 

2.1.2 Mål 
Att lokaler och platser dit allmänheten har tillträde är tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning. 
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2.1.3 Aktiviteter 
Handlägga de ärenden som kommer in till bygglovsenheten. Ta fram information 
till fastighetsägarna om HIN (Enkla avhjälpta hinder) och de krav som finns om 
tillgänglighet. 

2.2 Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 
Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder byggnaden, som är ansvarig 
för att funktionen hos ventilationssystem i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter kontrolleras med jämna intervall. Kontrollen utförs av en 
sakkunnig besiktningsman. Vid en obligatorisk ventilationskontroll, OVK ska det 
kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak 
överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Har en 
omfattande ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna 
som gällde vid ombyggnadsåret. 

OVK utförs för att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. 
Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra 
energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat 
inomhusklimat. Om besiktningen inte utförs inom föreskriven tid har drift- och 
servicenämnden möjlighet att förelägga ägaren att vidta åtgärder och skulle det 
finnas brister som inte åtgärdas har drift- och servicenämnden möjlighet att 
förelägga fastighetsägaren att åtgärda påtalade brister. Ett sådant beslut får 
förenas med vite. 

2.2.1 Syfte 
Att ha god tillsyn av OVK då ventilationen är väsentlig för en god innemiljö. 
Bristande ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma samt nedsatt 
prestationsförmåga för de som är i lokalerna. Miljöer där barn och ungdomar 
vistas (förskolor och skolor) bör prioriteras. 

2.2.2 Mål 
Målet är att komma ikapp med registrering inom OVK, där vi ligger efter. Detta för 
att öka förutsättningarna för ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader.

Bygglovsenheten ligger efter med bevakningar/registrering inom OVK och därför 
är målet att fortsätta likt 2019 och försöka komma ikapp med registreringen. 

2.2.3 Aktiviteter 
Ambitionen är att Bygglovsenheten ska handlägga OVK ärenden löpande vilket 
inte har gjorts tidigare på grund av resursbrist.  Utöver detta har två tillsynsdagar 
bokats upp för att säkerhetsställa att tid sätts av för olika tillsynsärenden. 
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2.3 Hissar och andra motordrivna anordningar
Det är fastighetsägaren eller den som är ansvarig för en hiss eller annan 
motordriven anordning som är skyldig att se till att anordningen kontrolleras 
innan anordningen tas i bruk och därefter med jämna intervall. Kontrollen ska 
utföras av sakkunnig besiktningsman. Motordriven anordning kan vara 
rulltrappor, småliftar och motordrivna portar.

Om anordningen inte uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa eller att 
kontrollen inte utförs inom föreskriven tid får den inte användas. För hiss ska 
fastighetsägaren även se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i 
varje hiss. På skylten ska det framgå sista datum för när hissen måste besiktigas 
nästa gång. Alla hissar ska besiktigas en gång om året. Drift- och servicenämnden 
har via bygglovsenheten tillsyn över att kraven uppfylls. Används en anordning 
innan bristerna är åtgärdade och ett godkänt protokoll upprättas har drift- och 
servicenämnden möjlighet att besluta om byggsanktionsavgift. Har en anordning 
fått användningsförbud ska den åtgärdas så att tillgängligheten klaras till och i en 
byggnad. Åtgärdas inte anordningen har drift- och servicenämnden möjlighet att 
förelägga anordningens ägare att åtgärda bristerna. Ett sådant beslut får förenas 
med vite.

2.3.1 Syfte 
Att hissar och motordrivna anordningar är säkra att använda. 

2.3.2 Mål 
Att få en överblick över de hissar, portar och andra motordrivna anordningar som 
finns, och att objekt med allvarliga brister inte används.

2.3.3 Aktiviteter 
Ambitionen är att vi ska handlägga hissärenden löpande vilket inte har gjorts 
tidigare, utöver detta har två tillsynsdagar bokats upp för att säkerhetsställa att 
tid sätts av för olika tillsynsärenden. 

2.4 Olovligt byggande - olovlig åtgärd 
Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov. Den 
juridiska termen är olovligt byggande. Egentligen står benämningen för alla 
åtgärder som är lov- eller anmälanpliktiga och som utförs utan att start- eller 
slutbesked har meddelats. 

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts 
har drift- och servicenämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift. Det spelar 
ingen roll om felet begåtts av misstag, eller om byggherren inte känt till reglerna. 
Bedöms åtgärden kunna få lov i efterhand kan ett lovföreläggande beslutas där 
ägaren ges möjlighet att inom viss tid ansöka om lov för åtgärden. Om 
lovföreläggandet inte följs kan drift- och servicenämnden besluta att på ägarens 
bekostnad upprätta de ritningar som behövs för att kunna pröva frågan om lov. 
Kan lov, start- eller slutbesked inte lämnas för åtgärden i efterhand har drift- och 
servicenämnden möjlighet att besluta om rättelseföreläggande där det beslutas 
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att åtgärden ska rivas, tas bort eller återställas. Beslut om rättelseföreläggande får 
förenas med vite. 

Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och 
efter det är det för sent att besluta om exempelvis rivning av det olovligt byggda. 
Tioårsregel gäller dock inte när man ändrat en bostadslägenhet till väsentligt 
annat ändamål, till exempel kontor eller hantverk. Det är kommunen som har 
bevisbördan vid ingripanden. Kommunen kan inte ta ut byggsanktionsavgiften om 
drift- och servicenämnden/bygglovsenheten inte låtit den som byggt olovligt, fått 
möjlighet att yttrande sig inom fem år efter överträdelsen. 

2.4.1 Syfte 
Det är viktigt för det allmännas förtroende att drift- och servicenämnden lever 
upp till sitt ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en 
demokratisk rättvisefråga att den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar 
och bestämmelser och inte på grannarnas goda vilja. Bygglovsenheten 
kontrollerar att åtgärderna uppfyller de krav som lagen ställer. 

2.4.2 Mål 
Att bedriva en tillsyn som uppnår kraven i 11 kap 5§ PBL som säger att vi ska 
pröva ingripande så fort vi får information om att lagen inte följs. 

2.4.3 Aktiviteter 
Förbättra informationen på hemsida om de regler som gäller för byggande. 
Handlägga de ärenden som inkommer.

2.5 Bristande underhåll (förfallna byggnader och ovårdade 
tomter)

2.5.1 Förfallna byggnader
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de 
tekniska egenskaperna bevaras. Det innebär att byggnadstekniskt underhåll skall 
ske så att byggnaden bibehåller de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga 
om tillexempel bärförmåga, säkerhet vid användning och vid brand, skydd med 
hänsyn till hälsa och lämplighet för det avsedda ändamålet. Om byggnaden är 
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får den inte förvanskas. Sköter byggnadens ägare inte detta har drift- 
och servicenämnden möjlighet att besluta om åtgärdsföreläggande. Ett sådant 
beslut får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs har drift- och 
servicenämnden möjlighet att besluta att åtgärden ska utföras på 
fastighetsägarens bekostnad. 

Om byggnaden är förfallen eller skadad i väsentlig omfattning och inte sätts i 
stånd inom skälig tid får drift- och servicenämnden besluta att byggnaden ska 
rivas. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs 
har drift- och servicenämnden möjlighet att besluta att åtgärden ska utföras på 
fastighetsägarens bekostnad. Har byggnationen brister som kan äventyra 
säkerheten för den som uppehåller sig i eller i närheten av byggnaden får drift- 
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och servicenämnden förbjuda användningen av hela eller delar av byggnaden. Ett 
sådant beslut får förenas med vite.

2.5.2 Ovårdade tomter
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas 
och skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för 
omgivning och trafik inte uppkommer. Tomter skall underhållas och skötas 
oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att fastighetsägaren måste 
sköta sin tomt så att den hålls vårdad och att det inte samlas avfall, skräp, 
byggmaterial med mera som kan utgöra en betydande olägenhet för 
omgivningen. Även häckar och annan växtlighet ska skötas så att trafiksäkerheten 
inte äventyras. Om fastighetsägaren inte håller tomten i vårdat skick har drift- och 
servicenämnden möjlighet att besluta om åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut 
får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs har drift- och servicenämnden 
möjlighet att besluta att åtgärden ska utföras på fastighetsägarens bekostnad.

Reglerna återfinns i 8 kap 4–5 §§ och 14-16 §§ PBL samt 3 kap PBF.  

2.5.3 Syfte 
Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna 
platser och andra byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt 
så att risk för olycksfall och att betydande olägenheter uppkommer. 

2.5.4 Mål 
Minska andelen ovårdade hus, tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk 
än byggnader. Att handlägga de anmälningar som kommer in till bygglovsenheten.

2.5.5 Aktiviteter 
Information på hemsidan och i andra medier om regler för bland annat. 
trafiksäkerhetsåtgärder gällande tomter. Se över rutiner och mallar.

2.6 Utomhuslekplatser
Alla barn har rätt till en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket Förenta 
nationernas konvention om barnens rättigheter understryker. Samhällets olika 
organ ska känna ansvar för olycksfallsförebyggande arbete samt möjliggöra aktivt 
deltagande i samhället för alla barn. Lekplatser och fasta anordningar på 
lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas (8 kap 15§ PBL).

2.6.1 Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägare som till exempel kommunen, bostadsbolag eller 
bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL). 
Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår. När en ny 
lekplats har uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med 
erforderlig kompetens. 

Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör utföras av "en kompetent person" 
och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för besiktning, 
kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas.

Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen enligt standarden bör rutinmässiga 
visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som 
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utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller 
vara nödvändiga. Dessa kontroller kan göras av fastighetsägaren själv.

Om fastighetsägaren inte tillser detta har drift- och servicenämnden möjlighet att 
besluta om åtgärdsföreläggande eller rättelseföreläggande. Ett sådant beslut får 
förenas med vite.

2.6.2 Syfte
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket Förenta 
nationernas konvention om barns rättigheter understryker. Samhällets olika organ 
ska känna ansvar för olycksfallsförebyggande arbete samt möjliggöra aktivt 
deltagande i samhället för alla barn.

2.6.3 Mål
Att objekten med brister åtgärdas så ingen kommer till skada.

2.6.4 Aktiviteter
Börja begära in besiktningsprotokoll/rapporter från fastighetsägare som exempel 
kommunen, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar. 

3 Tillsynsarbete i praktiken
Drift- och servicenämnden tillsyn hanteras i enskilda ärenden som vanligtvis 
upprättas genom att nämnden mottar information eller klagomål från en 
namngiven eller från en anonym medborgare. Det kan även vara så att 
förvaltningen eller nämnden själva anser att det framkommit skäl att bedriva 
tillsyn i ett enskilt fall. Har man som namngiven medborgare lämnat in en 
anmälan har man alltid rätt till att få sitt ärende avgjort med ett beslut och få 
information om hur man överklagar beslutet. Om det i ett ärende framkommer 
skäl för drift- och servicenämnden att ingripa innebär nämndens tillsyn främst att 
drift- och servicenämnden vid förelägganden eller förbud försöker få motparten 
att själv vidta nödvändiga åtgärder, så som riva, städa tomten etcetera. I 
undantagsfall ingriper kommunen själva och genomför åtgärder på motpartens 
bekostnad eller vänder sig till kronofogden. 

3.1 Prioritering
Det är drift- och serviceförvaltningens bygglovenhet som handlägger ärenden om 
tillsyn enligt PBL på delegation av drift- och servicenämnden. När 
bygglovsenheten får in ett nytt ärende tilldelas ärendet en 
byggnadsinspektör/handläggare. Finns risk för människors liv och hälsa ska 
ärendet prioriteras och handläggas omedelbart. Bygglovsenheten har under 
längre tid saknat handläggare och haft en stor rörlighet på personalen. Detta har 
resulterat i att enheten ligger efter med tillsynsarbetet, framförallt vad gäller OVK, 
hissar och lekplatser. Enkelt avhjälpta hinder har man inte aktivt arbetat med men 
det har inte heller inkommit något ärende i denna fråga. Målet är att vi ska börja 
få in dessa ärenden mer löpande i det dagliga arbetet.  

Genom åren har bygglovsansökningar haft större prioritet än andra ärenden och 
antalet bygglovsärenden har ökat med åren. Tillsynsärenden är ofta väldigt 
tidskrävande och för att underlätta arbetet fortsätter vi att arbeta fram bra mallar 
och rutiner. De personer som är mer insatta i denna typ av ärenden kommer att 
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utbilda övriga handläggare. Att utveckla nätverk tillsammans med andra 
kommuner är något som kommer under 2020. 

Målet för 2020 är att vi internt ska göra en första bedömning av varje nytt 
tillsynsärende inom fem veckor.

3.2 Kvalitetssäkring
I och med att bygglovsenheten fortsätter kontinuerligt med att arbeta fram 
rutiner och mallar för tillsynsarbetet kommer detta att öka kvaliteter och 
effektivitet. När en mall skapas så försöker vi förenkla och förbättra språket så det 
ska bli så enkelt för medborgaren, kollegor och förtroendevalda som möjligt att 
förstå. Man tittar även på andra kommuners mallar för att jämföra och se vad 
som passar oss bäst. Tillsynsärenden diskuteras i bygglovgruppen så att alla ska 
vara uppdaterade och lära av varandra och man går även igenom olika rättsfall 
som vi hittar och som är av intresse. Inom bygglovenheten har man som mål att 
internutbilda varandra under året för att alla ska få inblick i hur 
tillsynshandläggning fungerar för att stärka upp verksamheten. Beslut och 
tjänsteskrivelser kontrollgranskas alltid av annan handläggare samt bygglovschef 
innan beslut fattas för att säkra kvalitén och rättssäkerheten. När 
byggnadsinspektör åker ut på plats i tillsynsärenden har man som rutin att man 
tar med sig en kollega ur säkerhetssynpunkt. 

3.3 Tillgängliga resurser
Många kommuner har egna tillsynshandläggare, detta har man inte i Hallsberg 
eller i Kumla kommun. Inom bygglovsenheten har man inte någon utpekad 
tjänsteperson för tillsynshandläggning utan alla handläggare handlägger 
tillsynsärenden, men kunskapen varierar. 

3.4 Grundläggande förutsättningar för tillsyn
 Kompetens och resurser

 Organisation och samarbete 

 Planering och effektiva rutiner/arbetssätt

 Förankring/Accept/Mod - Våga vara myndighet

 Rätt och tillräckligt beslutsunderlag 

 Tydlig befogenhet att fatta beslut (delegation)

Ett fungerande tillsynsarbete förutsätter att det finns ett engagemang och en vilja 
hos politiker och chefer att ge byggnadsnämnderna och de som arbetar med 
tillsyn de resurs- och kompetensmässiga förutsättningar som krävs. De som 
arbetar med tillsyn måste också känna att de har stöd för att göra det.

4 Behovsutredning
Enligt underlag från Sveriges kommuner och regionen, SKR, arbetar en 
heltidsanställd handläggare (totalt 2000 timmar), har 1000 timmar för 
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kärnverksamhet, och 500 till 600 timmar för gemensam tid. Detta innebär att man 
kan planera för ca 1 600 arbetstimmar/heltidstjänst.

Vid deltidstjänst minskar främst tiden för kärnverksamheten då övrig tid oftast tas 
i anspråk. 

Kärnverksamhet är den tid som ska ägnas åt det faktiska arbetet. Övrig tid brukar 
delas in i gemensam tid och personlig tid. Gemensam tid är tid för träffar med 
kollegor, nätverk, möten, gemensamma projekt, verksamhetsplanering, ta fram 
rutiner, mallar med mera. Personlig tid är tid för semester, sjukdom, vård av barn, 
föräldraledighet och utbildning. 

4.1 Hur har det sett ut?
Nedan redovisas en sammanställning för 2018 och 2019 samt en prognos för 
2020. Under dessa år har vi arbetat mer än 1 000 timmar i kärnverksamheten. 

 2018  2019  2020  
Inkommande ärenden m.m Antal/år Tim/år Antal/år Tim/år Antal/år Tim/år
Nybyggnad en- och tvåbostadshus 26 754 33 957 30 870
Nybyggnad flerbostadshus 3 132 2 88 2 114
Nybyggnad företagslokaler 5 34 1 34 4 136
Tillbyggnationer 26 520 18 360 20 400
Komplementbyggnader 23 368 46 736 40 640
Förhandsbesked 4 54 4 54 5 95
Övriga bygglov (skylt, transformator, 
ändring mm) 105 1470 42 588 55 770

Rivningslov 6 21 10 35 6 21
Bulleråtgärder 0 0 83 581 3 249
Strandskydd 2 27 1 13,5 2 27
Anmälningspliktiga ärenden 42 147 53 185,5 50 175
Detaljplaner (yttranden) 2 12 1 6 3 18
Telefontid  173  173  173
Förfrågningar, rådgivning, information 42 84 46 92 60 120
Systemförvaltning Byggreda  70  100  100
Summa 286 3866 340 4003  3908
       
Inkommande tillsynsärenden Antal/år Tim/år Antal/år Tim/år Antal/år Tim/år
HIN 0 0 0 0 0 0
OVK 44 33 51 38 50 38
Hissar 6 4,5 7 5 7 5
Olovligt byggande 3 60 11 220 15 300
Ovårdad växtlighet 0 0 7 70 17 170
Ovårdad tomt (nedskräpning)/byggnad 13 260 8 160 10 200
Lekplatser 0 0 0 0 70 70
summa 66 357,5 84 493 169 783
       
Summa tim./år inkomna ärenden + 
tillsynsärenden  4223,5  4496  4691
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4.2 Bygglovsenhetens tjänster för Hallsberg 2019 samt prognos 
för 2020

Tjänst Procent Timmar Kärnverksamhet
Byggnadsinspektör 90% 1440 900
Byggnadsinspektör 100% 1600 1000
Systemförvaltning Byggreda 10% 160 100
Bygglovschef 40% 640 400
Administration Kumla 15% 240 150
Administration 65% 1040 650
Summa tjänster 495% 5120 3200

Man har i Hallsberg två byggnadsinspektörer och en chef som fördelar sin tid 
mellan Hallsberg och Kumla med fördelningen 40 %/60 %. Som chef avsätts inte 
40 % på handläggning utan även ledning med mera. Administrationen uppgår till 
cirka 80 %. 

4.3 Konsekvens av behovsutredning
Enligt Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, grundmodell kan en fulltalig 
bygglovenhet arbeta cirka 3 200 timmar med kärnverksamhet 2019. Prognosen 
för 2020 visar att vi kan komma att behöva arbeta cirka 4 691 timmar. Det ger en 
differens på 1 491 timmar vilket motsvarar drygt 1,5 tjänst. Differensen visar att 
bygglovsenheten behöver förstärkas eller att vi inte kan prioritera den tillsyn som 
vi enligt lag måste utföra. 

Statistiken för 2018 och 2019 visar att bygglovsenheten har varit underbemannad 
under flera år. Det har resulterat i att vi ligger efter i verksamhetsutveckling, 
kvalitetsarbete och tillsyn. Under 2020 tillkommer arbete med införande av nytt 
verksamhetssystem att vara prioriterat. Detta kan komma att resultera i 
ytterligare nedprioritering och längre handläggningstider.

4.4 Tidigare beslutad tillsynsplan
2017-05-31 beslutades en tillsynsplan för bygglov i Hallsbergs kommun senast. Då 
beslutade drift- och servicenämnden att enkelt avhjälpta hinder samt hissar och 
motordrivna anordningar skulle prioriteras. Detta har inte genomförts på enheten 
då tillsynen har prioriterats ner då vi inte har haft resurser för detta. Den tillsyn 
som har prioriterats har varit nedbrunna hus och ärenden där vi fått in mycket 
klagomål. 

Hallsbergs kommun startade ett projekt som heter En stad för alla under 2017, i 
detta projekt gjorde man bland annat en inventering av åtta olika publika lokaler i 
centrala delar av Hallsberg i fråga om enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet. 
Lokalerna som inventerades var Alléhallen, Caféet intill Bergööska huset, 
Centrumhusets entré, Coop butiken Hallsberg, ICA butiken vid centrum torget, 
kommunhuset och resecentrum. I denna inventering kunde konstateras att 
anpassningen för personer med rörelseproblem, synnedsättning, 
hörselnedsättning, kognitiva hinder och andra funktionsnedsättningar var långt 
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ifrån tillfredsställande. Efter inventeringen har kommunhusets entré 
tillgänglighetsanpassats och medel har avsatts till att även anpassa entrén till 
Alléhallen inklusive ny hiss och nybyggnation av tillgänglighetsanpassande 
omklädningsrum i anslutning till övningsbassängen.

En uppföljande utbildning/workshop om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder 
för personal genomfördes 2019-03-27. 

4.5 Sammanfattning
Drift- och servicenämnden ligger efter i allt tillsynsarbetet inom PBL, personal har 
under 2019 försökt handlägga de klagomål och anmälningar som inkommit men 
tiden räcker inte till för alla ansvarsområden inom tillsyn. 

Det finns områden som vi aldrig har arbetat med i Hallsberg så som vårt ansvar att 
ta in besiktningsprotokoll på alla lekplatser och följa upp säkerheten runt dessa. 
Enkelt avhjälpta hinder är inte heller det något vi arbetat med. Varje månad 
kommer det in flera besiktningsprotokoll vad gäller ventilation (OVK) som vi inte 
hinner följa upp likaså de besiktningsprotokoll som kommer in med icke godkända 
hissar. 

Enheten har satt av ett par dagar per år för tillsynsarbete för att beta av OVK-
protokoll men det räcker inte. Att kunna arbeta med detta kontinuerligt är något 
vi bör sträva efter.

Fortsätter ansökningar om bygglov att komma in i den takt som den gjort de 
senaste åren så har bygglovsenheten svårt att prioritera området tillsyn med den 
personalstyrka som finns. 2020 ska även införandet av nytt verksamhetssystem 
påbörjas vilket kommer att ta mycket tid. 

Att ha en tillsynshandläggare för kommunen hade varit önskvärt.

Att göra en prioritering om vad som ska utföras under 2020 är svårt. Enheten 
hoppas kunna handlägga de tillsynsärenden som kommer in till drift- och 
servicenämnden, men är något akut ska detta självklart prioriteras. 

Enhetens önskan är såklart att hinna med allt men det är svårt med de tjänster 
som finns idag. Prioritering 2020 

1. Handlägga de anmälningar som inkommer

2. Ta reda på vilka lekplatser som finns i kommunen bland fastighetsägare 
och begära in besiktningsprotokoll på alla lekplatser och följa upp 
säkerheten runt dessa.  

3. Försöka arbeta i kapp de OVK protokoll som ligger samt att få in ett mer 
kontinuerligt arbetssätt så det inte blir liggandes. 

4. Förbättra hemsidan med information om olika regler runt tillsyn.

5. Att enheten internt ska göra en första bedömning av varje nytt 
tillsynsärende inom fem veckor.

6. Ta fram information till fastighetsägarna om HIN (Enkla avhjälpta hinder) 
och de krav som finns om tillgänglighet. 
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7. Att få en överblick över de hissar, portar och andra motordrivna 
anordningar som finns, och att objekt med allvarliga brister inte används.
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Tillsynsplan för miljöbalken och kontrollplan enligt livsmedelslagen 
2020–22

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 2020–22.

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

Ärendet 
Förvaltningen gör för varje år en plan för sin tillsyn enligt miljöbalken och kontroll enligt 
livsmedelslagen. Planen baseras på behov framtagna vid föregående års behovsutredning. 
Myndighetsnämnden saknar i nuläget resurser för att kunna utföra den kontroll och 
kontrollrelaterade uppgifter som det finns behov av enligt livsmedelslagen. För 2020 finns resurser 
för att klara största delen av livsmedelskontrollen. För miljötillsynen har myndigheten resurser 
motsvarande 40 % av redovisat behov i behovsutredningen. Detta innebär att resursbehovet för 
miljö- och hälsoskyddstillsynen enligt beräkningarna inte är tillgodosett i dagsläget och att nämnden 
behöver göra prioriteringar i tillsynen utifrån vad som redovisats i behovsutredningen.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon Åsa Pettersson

Förvaltningschef Miljöchef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
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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 2020 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 40 % 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

 kemikalier i detaljhandeln

Nämnden kommer inte utföra någon egeninitierad planerad tillsyn inom 
områdena:

 övriga miljöfarliga U-verksamheter

 lantbruk U-verksamheter

 övriga hälsoskyddsverksamheter

 förorenad mark

 animaliska biprodukter
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 små avlopp

 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

Page 84 of 239



Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD
     

     
Sida

6(20)

- anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda 
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där 
vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn

- 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 
2.4.1 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.

2.4.2 Riktlinjer och föreskrifter

I Hallsberg finns en renhållningsordning, föreskrifter för vattenskyddsområden, 
och lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa.

2.4.3 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 2019. 
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. 
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3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna
De statliga verken och länsstyrelsen har ansvar för att centralt och regionalt 
samordna, följa upp och utvärdera tillsynen enligt miljöbalken. De ska också 
vägleda den operativa tillsynsmyndigheten genom att erbjuda råd och stöd i 
tillsynsfrågor. Kommunen ska som operativ tillsynsmyndighet kontrollera att 
miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs 
och vidta de åtgärder som behövs för att exempelvis verksamhetsutövare ska 
följa reglerna. Kommunerna ska också genom rådgivning, information och 
liknande, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna 
tillgodoses. Båda dessa uppgifter syftar till att säkerställa syftet med 
miljöbalken - hållbar utveckling.

3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten
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 8 årsarbetskrafter. 

För miljö- och hälsoskyddstillsyn finns följande personal till förfogande för år 
2020 (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. 

Totalt Hallsberg 

Årsarbetskrafter  6 3,1

Total % av redovisat behov 40%

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. Från och med 
2020 används en taxa baserad på SKR:s behovsbaserade modell. Fast årlig 
tillsynsavgift tas ut från vissa verksamheter. Avgiftens storlek baseras på 
verksamheten typ och omfattning, i enlighet med gällande taxa enligt 
miljöbalken. För vissa oplanerade ärenden tas en fast avgift ut i enlighet med 
taxan, för övriga ärenden utgår timavgift. 

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

5.5 Kompetenskrav och utbildning
Kompetensinventering hos inspektörer ska göras årligen i samband med 
medarbetarsamtalet. 

Kompetensutveckling sker genom deltagande i kurser anordnade av statliga 
verk eller andra aktörer samt genom olika grad av självstudier. 
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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 åtta tillsvidare anställda inspektörer och en 
miljöchef. Under början av 2020 kommer enheten utökas med en handläggare. 
Åtta av inspektörerna kommer då helt eller delvis att arbeta med 
miljöbalkstillsyn under 2020. 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. 
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Information/rådgivning – Riktade informationsinsatser angående specifika 
frågor, exempelvis en lagändring. 

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 
miljö- och hälsoskyddstillsynen ska vara rättssäker och effektiv. Skriftliga 
rutiner fastställs av enhetschef. I arbetet med rutiner använder enheten sig av 
material och erfarenheter från andra kommuner tillsammans med egna 
erfarenheter som sedan anpassas till kommunens förutsättningar.

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

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

Förvaltningen upprättar inför varje nytt år en verksamhetsplan där 
förvaltningen beskriver vad som ska uträttas under året samt resultatmål för 
verksamheten. Miljöenheten upprättar inför varje år en tillsynsplan där 
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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 redovisats för nämnderna. Register över tillsynsobjekten finns i 
ärendehanteringssystemet Miljöreda. 

7 Risk- och behovsbaserad tillsyn

7.1 Händelsestyrd tillsyn
Dispensärenden  Strandskyddsdispenser

 Renhållningsdispenser
 Dispenser 

vattenskyddsföreskrifter
Tillståndsärenden  Små avlopp

 Bekämpningsmedel
 Djurhållning detaljplan
 Värmepump och andra 

åtgärder i vattenskyddsområde
Anmälningsärenden  C-anmälan miljöfarlig 

verksamhet
 C-anmälan 

hälsoskyddsverksamhet
 Anmälan om efterbehandling
 Anmälan om cistern
 Anmälan avloppsanläggning
 Anmälan om 

köldmedianläggning
 Anmälan installation av 

värmepump
 Anmälan bekämpningsmedel
 Gödselspridning detaljplan
 Anmälan om att bortskaffa 

eller kompostera avfall

Informationsärenden
 Information om förorening
 Information om att cistern 

tagits ur bruk
 Information om att 

köldmedianläggning tagits ur 
bruk

 Information om 
driftstörningar på 
anmälningspliktig 
verksamhet

Övrig tillsyn  Uppföljningar planerad tillsyn
 Klagomål
 Utredningar objektburen 

smitta
 Överklaganden
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 Miljösanktionsavgifter
 Anmäla till polis eller 

åklagare vid misstanke om 
brott

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. 

7.2.1 Miljöfarliga verksamheter B, C och U 
Miljöfarliga verksamheter klassas, beroende på typ och omfattning, som B-
verksamheter (tillståndspliktiga), C-verksamheter (anmälningspliktiga) och 
U-verksamheter som omfattar alla övriga verksamheter. Alla B och de flesta C-
verksamheterna betalar från och med 2020 en fast årlig tillsynsavgift till 
respektive nämnd och ska erhålla tillsynstid motsvarande den årliga avgiften 
inom en tre-årsperiod. 

Utöver dessa finns ett stort antal U-verksamheter i respektive kommun som 
inte betalar årlig avgift. Dessa kommer med start 2020 att inventeras och få 
tillsyn branschvis i årliga projekt. 

Aktiviteter 2020

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

Särskilt fokus på verksamhetsutövarens egenkontroll. Gemensam 
checklista ska tas fram för enheten. 

17 planerade inspektioner

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

10 planerade inspektioner

7.2.1 Lantbruk B, C, U

Lantbruk är en miljöfarlig verksamhet som också klassas som C eller U-
verksamhet. Från 2020 betalar C-verksamheter årlig tillsynsavgift. 

Aktiviteter 2020

 Inventering av verksamheter, upprätta register och lägga upp 
tillsynsplan för C verksamheter.  

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

Antal planerade inspektioner: 
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C-lantbruk – 8 inspektioner

7.2.2 Animaliska Biprodukter

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

Aktiviteter 2020

 Inga aktiviteter är planerade 2020. 

7.2.3 Små avlopp

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

Miljöenheten planerar inte någon ny inventering 2020 utan kommer i mån av 
tid att följa upp äldre pågående ärenden. 

7.2.4 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 2020.

Ett projekt med tillsyn av kemikalier i detaljhandeln planeras för 2020. 

Aktiviteter 2020

 Tillsynsprojekt kemikalier i detaljhandeln

Timmar: 70 h

7.2.5 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 2020

 Inga planerade aktiviteter

7.2.6 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. 

Alla anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter ska från och med 2020 
betala en fast årlig tillsynsavgift till respektive nämnd och ska sedan erhålla 
tillsynstid motsvarande den årliga avgiften inom en tre-årsperiod. Under 2020 
kommer kommunernas grundskolor och gymnasieskolor att få tillsyn. Ett 
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projekt 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 2020 att inventeras och få 
tillsyn branschvis i årliga projekt. 

Aktiviteter 2020

 Tillsyn enligt plan på bassängbad – 1 inspektion

 Tillsyn enligt plan på skolor – 12 inspektioner

 Tillsyn enligt plan hos tatuerare och andra skärande/stickande 
verksamheter – 5 inspektioner

7.2.7 Strålskydd

Strålskyddstillsyn omfattar solarier och radon i inomhusmiljö. Det är okänt 
hur många anläggningar som nämnden har tillsynsansvar för. Tillsynen är 
2020 klagomålsbaserad. 

Aktiviteter 2020

 Upprätta register och tillsynsplan över anläggningar.

7.2.8 Områdesskydd

Kommunala natur- och kulturreservat

I Hallsberg har drift- och servicenämnden tillsynsansvar över ett 
naturreservat. 

Aktiviteter 2020

 Inga planerade aktiviteter

Strandskydd

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

Vattenskyddsområden

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

Aktiviteter 2020

 Inga planerade aktiviteter

7.2.9 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 2020

 Inga planerade aktiviteter
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7.2.10 Miljöövervakning

Hallsbergs kommun som sträcker sig över tre avrinningsområden är medlem i 
Hjälmarens vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och 
Motala Ströms vattenvårdsförbund. 

Aktiviteter 2020

 Inga planerade aktiviteter.

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 2020

Styrning och uppföljning

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

2. Komplettera förvaltningens årshjul med miljöenhetens styrdokument.
3. Påbörja internrevision av livsmedelskontrollen. 

Miljöreda

1. Påbörja plan för byte/uppgradera verksamhetssystemet miljöreda. 
2. Registervård miljöreda. 
3. Ta fram mallar för skrivelser och beslut. 

Processer och handläggning

4. Klassa verksamheter enligt nya taxor.
5. 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. Enhetsmöten i helgrupp med avstämningar varje måndag. 
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2. Regelbundna avstämningar i respektive arbetsgrupp för 
miljöskydd, livsmedel och hälsoskydd. 

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

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

7.5 Samverkan
 Handläggarträffar under ledning av länsstyrelsen Örebro.
 Miljösamverkan Örebro och Värmland.
 Deltagande vid arbete med detaljplaner, avfallsplan och VA-plan.

8 Prioritering 2020
Nämndens resurser under 2020 räcker inte till för att genomföra all den 
tillsyn som det finns behov utav. Nämnden måste därför göra prioriteringar i 
sin planering.

Högre prioritet Lägre prioritet Hanteras inte av 
miljöenheten

Planerad tillsyn på 
anläggningar som 
betalar fast årlig avgift

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

Tillståndsansökningar

Anmälningsärenden

Underrättelseärenden Dispensansökningar

Nedskräpningar med 
betydande mängder 
farligt avfall

Nedskräpningsärenden 
som inte omfattar 
farligt avfall

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

Klagomål som bedöms 
innebära större risk 
för olägenhet

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 
samverkansgrupper
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9 Plan 2020–22
Enligt behovsutredningen kommer tillsynsbehovet att kvarstå på ungefär 
samma nivå 2021 och 2022. Med nuvarande resurser måste nämnden 
prioritera i sina tillsynsinsatser dessa år. 

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 2020 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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1 Sammanfattning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av 
myndigheten. Kraven finns bland annat i förordning (EU) nr 2017/625 om 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen med flera. 

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

Målen för den offentliga livsmedelskontrollen i Hallsberg är att:

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

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

 Minst 70% av kontrollbesöken ska vara oanmälda.
 Kontrollrapporter ska skickas ut inom 14 dagar efter kontrollbesöket.
 Alla nya anläggningar ska få sitt första kontrollbesök och tilldelas 

riskklass inom sex veckor efter att verksamheten påbörjats. 
 All 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 inte 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.

Från och med 2019 ingår 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, drift- 
och servicenämnden. I ärendet det föreligger risk för jävsituation för drift- och 
servicenämnden så har en särskild jävsnämnd, myndighetsnämnden, 
beslutanderätten. På tjänstemannanivå sker livsmedelskontrollen inom Kumla 
kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, av miljöinspektörer som arbetar på 
miljöenheten.

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 träffas livsmedelsinspektörerna för 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 2020–22 till 2,3 årsarbetskrafter. 

För livsmedelskontrollen planeras följande personal att finnas till förfogande för 
år 2020 (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. 

Timtaxa för livsmedelskontrollen är för närvarande 1095 kronor i Hallsberg. 
Taxan är beräknad enligt mall från Sveriges Kommuner och Landsting. 
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5.4 Kompetenskrav och utbildning
Förvaltningen gör årligen en övergripande kompetensinventering med 
utgångspunkt i en så kallad gap-analys. Det görs sedan en individuell inventering 
för varje inspektör i samband med medarbetarsamtalet. Resultat sammanställs i 
en kompetensförsörjningsplan på enheten. 

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

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

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

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

2 Kontrollförfaranden

3 De bestämmelser som avses i 
artikel 1.2

4 Bedömning av bristande efterlevnad av 
de bestämmelser som avses i 
artikel 1.2.

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

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

9 System för officiellt intygande

10 Beredskapsplanering för 
nödsituationer, inklusive 
kommunikation mellan 
medlemsstaterna och kommissionen

11 Rättsliga åtgärder och rättsverkningar 
till följd av offentlig kontroll

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

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

14 Andra områden som är nödvändiga för 
att säkerställa att den offentliga 
kontrollen utförs i enlighet med denna 
förordning

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. 

Page 107 of 239



Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD
     

     
Sida

9(14)

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

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

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

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

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

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

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

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)
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 Utredning av misstänkta matförgiftningar

Rengöringsprovtagning med ATP-mätare görs främst för att visa vikten av en 
välfungerande rengöringsrutin för livsmedelsföretagaren.
6.5 Rapportering av kontrollresultat
Resultat från all kontroll dokumenteras (i rapport för kommunicering eller i 
beslut) och företagaren får alltid ta del av kontrollresultatet för att denne ska ha 
en möjlighet att yttra sig i ärendet. Alla resultat dokumenteras och bevaras i 
myndighetens administrativa system 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.
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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 
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 kommer under 2020 att upprätta en beredskapsplan för 
livsmedelskontrollen. Det kommer även upprättas en gemensam beredskapsplan 
för hela samhällsbyggnadsförvaltningen. 

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 

Page 110 of 239



Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD
     

     
Sida

12(14)

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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                                     HALLSBERGS KOMMUN 2020-04-27

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2020-03-31 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 33 003 -        35 203 -            2 200 -            7%

Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska 9 847 -          9 847 -              -                   0%

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 306 -             306 -                 -                   0% 45 -                   

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 435 -          2 435 -              -                   0% 598 -                 

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 18 -               18 -                   -                   0% 103 -                 

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 5 -                  5 -                      -                   0% 75                    

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 284 -          2 284 -              -                   0% 539 -                 

Gatuingenjör, Ansvar 302300 7 300 -          7 300 -              -                   0% 1 577 -              

Gata/Park Ansvar 330000 14 072 -        14 072 -            -                   0% 2 600 -              

Fastighet, Ansvar 112100-112150 1 105 -          1 105 -              -                   0% 237 -                 

Bostadsanpassning 112190 2 665 -          2 665 -              -                   0% 552 -                 

Städ, Ansvar 1122* 139 -             139 -                 -                   0% 267                  

Måltid, Ansvar 1123* 153 -             2 353 -              2 200 -            1438% 126 -                 

Miljö, Ansvar 210000 2 174 -          2 174 -              -                   0% 960 -                 

Bygglov, Ansvar 220000 347 -             347 -                 -                   0% 153 -                 

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000 -                -                    -                   0% 279 -                 

Totalt DOS Skatt 33 003 -      35 203 -         2 200 -          7% 7 427 -           

Orsaker till avvikelse:

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)

Extra tilldelning av höjd PO-avgift på 501 tkr till driften. 

Totalt visar Drift- och service ett underskott på 142 tkr per den 31 mars. Vår prognos till årets slut är ett underskott på 2,2 mkr på grund av uteblivna 

måltidsintäkter från Bildningsförvaltningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Då vi sedan tidigare år har haft ett bostadsanpassningsärende som ännu inte har blivit utfört så befarar vi att ett avslut kan komma i år och kostnaden kan 

då bli cirka 1 till 1,2 mkr som förvaltningen inte har utrymme för. Men det är för tidigt att se hur det kommer påverka vårt resultat redan nu eller om det 

kommer skjutas på framtiden igen.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2020-03-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

Ortsbesök,budget - 234 tkr från 2019 -434 -434 0 0% 0

Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda -925 -925 0 0% 0

Möbler och inredning till Skördetröskan -500 -500 0 0% 0

Fastighetsinvesteringar:

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -370

Källsortering miljörum,  budget -433 tkr från 2019 -433 -433 0 0% 0

Ridhuset Lindhult, budget -880 tkr från 2019 -880 -880 0 0% 0

Asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar -800 -800 0 0% 0

Skolgårdar lekutrustning -200 -200 0 0% -151

Måltidsavdelningen maskiner kök -1 200 -1 200 0 0% -521

Städavdelningen:

Maskiner -175 -175 0 0% 0

Gata /Park:

Inköp Maskiner och fordon -850 -850 0 0% 0

Trafikanordningar -200 -200 0 0% 0

Gator och vägar gemensamt, beläggning -250 -250 0 0% -48

Tillgänglighetsanpassning -50 -50 0 0% -1

Gatubelysning -400 -400 0 0% 0

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet -200 -200 0 0% 0

Poolbilar utbyte -400 -400 0 0% 0

Poolcyklar -50 -50 0 0% 0

Inventarier Skördetröskan -100 -100 0 0% 0

Bränsletankstation på Skördetröskan -200 -200 0 0% 0

Ekoparken -100 -100 0 0% 0

Trafiksäkerhetsprojekt:  -1 000 -1 000 0 0% -1 111

Totalt DOS Skatt  -9 847 -9 847 0 0% -2 202

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Skördetröskan 4, budget -10525  från 2019 -10 525 -10525 0 100% -5 984

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 -2082 -2082 100% -2 082

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -23 -23 100% -23

Långängsskolan mottagningskök,  projekt 10066 -3 400 -3 400 0 0% 0

Reception centrumhuset, projekt 10100. Budget  -496 från 2019 -1 496 -1 496 0 0% -332

Transtenskolan, tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070 -4 300 -4 300 0 0% 0

Transtenskolan, invändig renovering -1500 -1 500 0 0% 0

Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt -1200 -1 200 0 0% 0

Förskolan Gullvivan, projekt 10103 -900 -900 0 0% -125

Fredriksbergsskolans tak, projekt -2 000 -2 000 0 0% 0

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2, projekt 10101 -1 900 -1 900 0 0% 0

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt -2 800 -2 800 0 0% 0

Ventilation hus A och E Folkasboskolan Pålsboda, projekt -3 000 -3 000 0 0% -1

Allébadet driftutrustning, budget -1 020 från 2019 -1 020 -1 020 0 0% 0

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak -2 000 -2 000 0 0% -950

Strategiska investeringar beslutade av KS: -36 041 -38 146 -2 105 6% -9 497
Orsaker till avvikelse: 

Beräknad prognos inom ram till årets slut för DOS skatt.
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Budget/Utfall på verksamhetsnivå.  Belopp i tkr
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 202003 Budget 202003 Budget helår 

2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -46 -77 -306

Teknisk planering 21500 -316 -365 -1464

Bygglovsverksamhet 21501 -153 -146 -347

Allmän markreserv 21505 -1 -8 -25

Fastighetsreglering 21506 35 11 -56

Bostads- och affärshus 21507 170 -58 -358

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -1266 -791 -6210

Beläggning underhåll 24901 -613 -613 -2260

Vinterväghållning 24902 -95 -323 -3771

Barmarksrenhållning 24903 -4 -204 -816

Gröna ytor 24904 -25 -59 -235

Trafikanordning 24905 -192 -131 -526

Gatubelysning 24906 -728 -857 -3426

Broar/stödmurar 24907 -179 -311 -827

Dagvattenavledning 24908 -77 -99 -398

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 -843 -840 -840

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -5 -20

Trafikreglering 24913 -33 -147 -589

Parkeringsövervakning 24914 -24 -49 -197

Parker mm 25000 -97 -171 -685

Skogs- och naturparker 25001 -573 -294 -1182

Gräsytor 25002 -14 -69 -1336

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -110 -254 -1000

Lekplatser 25004 -175 -153 -612

Natur- och kulturreservat 25005 -18 -12 -47

Miljöbalken 26100 -581 -287 -1699

Livsmedelslagen 26101 -379 -198 -476

Alkoholtillstånd 26700 -178 -100 -400

Tobakstillstånd 26701 -101 75 300

Läkemedelstillstånd 26702 0 25 100

Bostadsanpassning 51001 -553 -666 -2665

Avfallshantering gemensamt 87000 147 78 311

Lakvattenrening 87005 0 0 0

Gemensamma lokaler 91000 58 -52 -210

Förvaltningslokaler 91010 -212 -807 -3423

Fritidslokaler 91020 861 369 1626

Skol- och förskolelokaler 90541 2198 3234 10819

Vård- och omsorgslokaler 91040 244 392 178

Övriga lokaler internt 91050 32 187 1567

Övriga lokaler externt 91060 -485 -266 -445

Fastighetsförvaltning 91070 -96 -363 -1454

Vaktmästeri 91071 -1123 -1134 -4245

Teknikgrupp 91072 -330 -279 -1117

Snickare 91073 -260 -181 -1071

Hjälpmedelscentralen 91074 63 63 376

Städverksamhet 91080 -1083 -1060 -4238

Övrigt städ externt 91090 905 547 2136

Gemensamma verksamheter 92000 -911 -1348 -3484

Fordonsförvaltare 92016 73 -1 -4

Personal intern försäljning 92021 433 342 1368

Maskiner intern försäljning 92022 74 212 850

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -99 5 19

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -4 -9 -36

Bilpoolens leasingbilar 92025 5 0 0

Måltidsverksamhet 92030 74 -38 -153

Ej attesterat -805 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -7427 -7285 -33003
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Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 2003 Budget 2003 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -1237 -927 -3706

VA-avgifter hushåll 86501 4200 4333 26000

VA-avgifter industri 86502 1271 1240 5762

Inventering VA-nät 86504 -341 -214 -857

Anskaffning vatten 86505 -534 -813 -3253

Produktion vatten 86506 -256 -216 -864

Distribution vatten 86507 -65 -8 -33

VA-nät gemensamt 86508 -1123 -1084 -4337

Avloppspumpstationer 86509 -108 -222 -886

Reningsverk 86510 -2643 -2931 -11724

Reserv vattentäkter 86511 -97 -36 -144

Leverans vatten 86512 -389 -823 -3292

Spillvattenavledning 86513 -362 -128 -509

Dagvattenavledning 86514 23 -117 -469

Dagvattenhantering 86515 -2 -7 -28

Slamhantering VA 86516 -236 -80 -318

Vattenmätning 86517 -232 -236 -944

Maskiner VA 86518 -161 -113 -453

Ej attesterade fakturor -68

Totalt -2360 -2382 -55
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-04-08 Dnr: 20/DOS/88

Version 1.3

Arkivbeskrivning DOS 2020 - Beskrivning av hur drift- och 
servicenämnden organiserar sina allmänna handlingar

Ärendebeskrivning 
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 §, och arkivlagen ska varje myndighet upprätta 
en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden föreslås besluta godkänna den upprättade arkivbeskrivningen.

Ärendet 
Arkivbeskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingar och 
hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och 
organisation och redovisa detta, så att den som söker information kan göra sig en föreställning om 
vilka handlingstyper som finns på myndigheten.

☐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
Arkivbeskrivning DOS 2020
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1 Bakgrund
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 §, och arkivlagen ska varje 
myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. 

I arkivlagen (6 §) kallas beskrivningen arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna 
handlingar och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från 
myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa detta, så att den 
som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som 
finns på myndigheten.

2 Drift- och servicenämndens organisation
Nämnden utgör en sammanhållen myndighet och ansvarar för 
handläggning av frågor som hör samman med miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelstillsyn, bygglov, rivningslov, marklov, bostadsanpassning, 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK), energi- och klimatrådgivning, 
energideklaration, trafikärenden, dispenser och upplåtelse av allmän 
platsmark.

Handläggningen av frågor som hör samman med miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelstillsyn, bygglov, rivningslov, marklov och OVK sköts, genom ett 
samarbete, av tjänstemän anställda i Kumla kommun.

Nämnden ansvarar även för den löpande driften och underhållet av 
kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker, offentliga platser och 
kommunens vattendistribution och avloppsreningsverksamhet.

Under nämndens ansvar ligger även kommunens städ- och måltidsverksamhet.

I drift- och serviceförvaltningen finns följande avdelningar:

 Förvaltningsstaben, 

 Tekniska avdelningen, 

 Fastighetsavdelningen, 

 Städavdelningen,  

 Måltidsavdelningen.

Drift- och servicenämnden säljer administrativa tjänster till Stiftelsen 
yrkeshögskolan Sverige (SKY).

Handläggningen av alkohol- och tobakstillstånd ligger placerat med personal- och 
budgetansvar under drift- och serviceförvaltningen men besluten sker på 
delegation från social- och arbetsmarknadsnämnden varför dessa handlingar 
arkiveras där. 
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3 Sökmedel till drift- och servicenämndens 
allmänna handlingar

Nämnden använder dokument-och ärendehanteringssystemet Platina och Bygg- 
och Miljöreda. En dokumenthanteringsplan visar var förvaltningen förvarar sina 
handlingar, och när de gallras eller förs över till centralarkiv. En arkivförteckning 
visar vilka handlingar som har arkiverats, samt var de är placerade. Utöver de 
allmänna handlingar som diarieförs, förvaras även vissa handlingar inom 
respektive avdelning. Det handlar då om icke sekretessbelagda handlingar som 
hålls ordnade på särskilda sätt.

4 Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan 
använda hos myndigheten för att ta del av 
allmänna handlingar

I nuläget kan inte allmänheten erbjudas någon IT-lösning för att själv söka bland 
offentliga allmänna handlingar. Postlista skickas dagligen till olika mediaföretag 
via e- post.

5 Vem på drift- och serviceförvaltningen som kan 
lämna närmare upplysningar om allmänna 
handlingar

Förvaltningschefen är ansvarig för drift- och servicenämndens dokument- och 
diariehantering och kan lämna upplysningar. Även övrig administrativ 
personal kan lämna upplysningar.

6 Vilka sekretessbestämmelser som myndigheten 
vanligen tillämpar

Vanligen förekommande sekretessregler för myndigheten är:

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 10 kap 5 § miljöinformation,

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 17 kap till skydd för 
myndighetens verksamhet, 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 kap 13 § risk- och 
sårbarhetsanalys, 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 25 kap till skydd för 
enskild som avser hälso- och sjukvård,

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap till skydd för 
enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, 
adoption, med mera.
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 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 39 kap 1 §, 2 § 
och 5 § personaladministrativ verksamhet.

7 Vilka uppgifter som drift- och serviceförvalt-
ningen regelbundet hämtar eller lämnar till 
andra

För arbetets behöriga gång hämtar drift- och serviceförvaltningen in de 
offentliga uppgifter från andra myndigheter som behövs för 
handläggningen, ibland även normalt sett sekretessbelagda uppgifter.

Drift- och serviceförvaltningen hämtar uppgifter från följande myndigheter och 
företag:

 Transportstyrelsen

 Polisen

 Trafikverket

 Jordbruksverket

 Metria

 Skatteverket

 Region Örebro

 Lantmäteriet

Drift- och serviceförvaltningen lämnar uppgifter till följande myndigheter:

 Riksdatabas för trafikföreskrifter

 Länsstyrelsen

 Polisen

 Räddningstjänsten

 Region Örebro

 SCB

 Nationell vägdatabas

 Folkhälsomyndigheten

 Lantmäteriet

 Naturvårdsverket

 Livsmedelsverket

 Byggsverige
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8 Försäljning av personuppgifter
Försäljning av personuppgifter förekommer inte.

9 Arkivenheten i Sydnärke
Från och med årsskiftet 2020 har Sydnärkes arkiv- och 
informationshanteringsenhet (SAI) tagit över ansvaret för vård och hantering av 
de handlingar som bevaras i kommunens arkiv för slutförvaring.

SAI är ett samarbete mellan kommunerna Lekeberg, Askersund, Laxå, Hallsberg, 
Kumla, Sydnärkes kommunalförbund och Sydnärkes utbildningsförbund. 
Verksamheten är organiserad under Lekebergs kommun.

För begäran om utlämnande av redan slutarkiverade handlingar kontaktas SAI 
direkt.

10 Arkivets uppbyggnad och sökingångar
Kommunens arkiv är traditionellt ordnat och förtecknat efter det 
allmänna arkivschemat. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka 
handlingar som hanteras i drift- och serviceförvaltningens olika 
verksamheter samt vilka handlingar som gallras efter viss tid och 
vilka som bevaras för framtiden.

11 Kommunens centralarkiv
Myndighetens huvudarkiv finns på Västra Storgatan 15, nedre källarplan, och i 
kommunhusets källare. Här förvaras dokument från 1862 och fram till idag. Där 
finns protokoll från olika nämnder och styrelser, räkenskaper, betygskataloger, 
klassfoton, klasslistor, skolhälsojournaler, hälso- och sjukvårdsjournaler, 
elevakter och skrivelser av olika slag.

Totalt förvaras omkring 700 hyllmeter arkivhandlingar i arkivet. I Hallsbergs 
kommuns arkiv finns material samlat från Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn, 
Vretstorp och Östansjö som idag ingår i Hallsbergs kommun.

12 Bygglovsarkivet i Hallsbergs kommun
Mellan år 1978 och 2006 registrerades bygglovsärenden i dokument- och 
ärendehanteringssystemet Winess, nuvarande Platina, och alla bilagor med 
ritningar mm. sparades i pappersformat. De ärenden som avslutades under den 
perioden microfilmades och pappersoriginalen förstördes. De microfilmade 
handlingarna kan nu sökas digitalt i Hyperdoc. 

Ärenden mellan 2007-2008 finns både registrerade i Platina och bevarade i 
pappersarkiv. 
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Från 2009 finns ärenden både bevarade i verksamhetssystem digitalt och i 
pappersarkiv. 

Bevarade handlingar i pappersarkivet ligger sorterade på fastighetsbeteckning och 
år när de startades. Eftersom handlingarna arkiverats i omgångar finns ärenden i 
olika serier rörande samma år och fastighetsbeteckning.

13 Gallring
Gallring sker enligt antagen dokumenthanteringsplan. Se intranätet för 
aktuell dokumenthanteringsplan. Se 10 § Arkivlag angående gallring av 
allmänna handlingar.

14 Arkivansvarig
Förvaltningschefen är arkivansvarig för nämndens verksamheter.

15 Arkivredogörare
Flera arkivredogörare finns i nämndens olika avdelningar. Arkivredogörarna 
ansvarar för hanteringen av allmänna handlingar utifrån beslutad 
dokumenthanteringsplan, inom sina respektive områden. 

 Förvaltningsstaben och SKY, Susanne Naeslund 

 Tekniska avdelningen, Lena Hytter 

 Fastighetsavdelningen, Anna Lindqvist

 Miljö-, bygg- och livsmedelverksamheten, Ulla-Beth Larsson 

 Städavdelningen, Therese Lindh

 Måltidsavdelningen, Sofia Atterstig

 Bostadsanpassningen, Ewa-Karin Skagerlind

 När det gäller alkohol- och tobakstillstånd, finns arkivredogörare på 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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Behov av utökad investeringsram inom VA-verksamheten för 
byggnation av ny huvudvattenledning från Blacksta vattenverk till 
Hallsberg och Östansjö

Ärendebeskrivning 
Investeringsramen inom VA-verksamheten 2020 för byggnation av ny huvudvattenledning från 
Blacksta vattenverk till Hallsberg och Östansjö behöver utökas. Entreprenadupphandling har 
genomförts och det finansieringsutrymme som inte täcks av överenskommelsen med Train Alliance 
och tidigare budgeterade medel behöver nu tillskapas.

Förslag till beslut 
Att Drift- och serviceförvaltningens investeringsram för VA-verksamheten tillförs 2,9 miljoner kronor 
2020 för byggnation av ny huvudvattenledning mellan Blacksta vattenverk och Hallsberg.

Ärendet 
En ny tre km lång huvudvattenledning från Kumlas vattenverk till Hallsbergs tätort har sedan 2015 
planerats. Orsaken är att järnvägsspår till Train Alliances svarvverkstads och avisningsanläggning har 
förlagts över ledningen och att den befintliga ledningen som är utförd i eternit kommer att ligga i 
vägen för kommande etableringar på Rala-gärdet väster om järnvägen. Den nya ledningen kommer 
att ligga 30 meter öster om järnvägen i anslutning till befintligt trädsäkringsområde.

En säkerhetsbedömning kring den befintliga ledningen genom området där Train Alliance byggt de 
nya anläggningarna har genomförts och säkerhetsmarginalerna har bedömts som godtagbar under 
tiden fram till det att den nya ledningen färdigställts. Det nya läget är fastställt och ledningsrätt har 
beviljats av Lantmäteriet. Ärendet har sedan överklagats men Mark- och miljödomstolen har under 
2019 fastställt förrättningen. 

Inför entreprenaden har ett avtal träffats med Train Alliance som innebär att bolaget bidrar med fyra 
miljoner kronor för flytt av ledningen. I budgeten för 2020 finns två miljoner kronor överförda från 
2019 årsbudgetram varför ett utrymme på 2,9 miljoner kronor nu behöver tillskapas. 
Entreprenadsumman uppgår till 8 837 tusen kronor.

I ärendet har intentionerna i barnkonventionen inte bedömts behöva beaktas.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon

Förvaltningschef
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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

VAI VA-ingenjör

PI Planeringsingenjör

MI Miljöinspektör

HLB Handläggare Bostadsanpassning
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12  Allmänna ärenden
12.1 Allmänna frågor Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

12.1.1 Förtroendevaldas deltagande i 
externa kurser, konferenser och resor.

Ordf. Vice ordf.

12.1.2 Representation och uppvaktningar 
som överstiger belopp i fastställda 
riktlinjer för representation och 
uppvaktning.

Ordf. Vice ordf.

13 Juridik
13.1. Allmänna juridiska ärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

13.1.1 Besluta i ärenden som vanligen ska 
beslutas av nämnd men är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas.

KL 6 kap. 39
§

Ordf. Används sparsamt och endast i de fall nämnden inte hinner 
sammankallas. Beslut ska anmälas till nästkommande 
nämndsammanträde.
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13.1. Allmänna juridiska ärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

13.1.2 Beslut om att föra nämndens talan 
(överklaga överprövat beslut, förvalt- 
ningsbesvär) i mål eller ärende.

KL 7 kap. 5 § FC Gäller inte i mål och ärenden där någon annan ska föra 
nämndens talan på grund av lag, annan författning eller beslut 
av kommunfullmäktige.

13.1.3 Rätt att föra nämndens talan i mål 
eller ärende, med rätt att genom fullmakt 
sätta annan i sitt ställe.

FL § 45 FC Gäller inte i mål och ärenden där någon annan ska föra 
nämndens talan på grund av lag, annan författning eller beslut 
av kommunfullmäktige.

13.1.4 beslut om rättidsprövning av 
överklagat beslut fattat på delegation

FL § 45 Delegaten i 
ursprungs- 
beslutet

13.1.5 Beslut om rättidsprövning av 
överklagat beslut i nämnd

Nämnd- 
sekreterare

13.1.6 Avvisning av för sent inkommen 
överklagan

FL § 45 AC

13.1.7 I överklagat ärende ompröva 
beslut eller lämna yttrande till över- 
prövande instans i ärende där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat.

FL 39 § Delegaten i 
ursprungs- 
beslutet

13.1.8 Beslut om att begära inhibition. FL 48 § FC Inhibition betyder att ställa in verkställande av beslut

Page 196 of 239



Datum

2019-12-18
Ärendenummer

20/DOS/26
Sida

10(27)

13.1. Allmänna juridiska ärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

13.1.9 Beslut om att överklaga beslut och 
domar som innefattar ändring av dele- 
gatens beslut vid laglighetsprövning.

KL 13 kap. 2
§

FC

13.1.10 Avvisande av ombud FL14-15 §§ FC

13.1.11 Rätt att företräda nämnden vid 
muntlig förhandling i domstol eller 
annan överinstans.

FC

14 Allmän handling och personuppgifter
14.1. Allmän handling och personuppgifter Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

14.1.1 Beslut om att inte lämna ut allmän 
handling och/eller att utlämna handling 
med förbehåll.

TF 2 kap. 14
§, OSL 6 kap. 
3 § och 10
kap. 4,13,14
§§

FC

14.1.2 Teckna avtal med 
personuppgiftsbiträde

Art. 28.3 
GDPR

FC
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14.1. Allmän handling och personuppgifter Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

14.1.3 Besluta om inskränkning 
eller avslag på registrerades 
begäran om behandling enligt 
dataskyddsförordningen

Art. 12.5 och
15-21 DSF

FC

14.1.4 Fastställa registerförteckning Art. 30 DSF FC

15 Yttranden och ansökningar till drift- och servicenämnden
15.1 Yttranden och ansökan Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

15.1.1 Ansöka om bygglov eller 
rivningslov samt lämna yttrande i 
samband med prövning av ansökan.

FI Ansökan ska ske i samråd med berörd chef med budgetansvar.

15.1.2 Avge yttrande till drift- och 
servicenämnden i samband med 
remisser (exempelvis vatten- och 
avlopp, gatu- eller trafikfrågor) som 
avser ansökningar enligt Plan- och 
bygglagen

VAI, GTI
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16 Ekonomi
16.1 Omdisponering av anslag Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

16. 1.1 Omdisponering av anslag inom 
driftbudget för förvaltningens samtliga 
verksamheter och enheter.

FC

16.2 Beslutsattestanter Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

16. 2.1 Beslut om att utse och/eller ändra Regler för FC
beslutsattestanter samt ersättare för ekonomiska
dessa transaktioner

p5

16.3 Statsbidrag Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

16. 3.1 Ansökan om statsbidrag och EU- 
bidrag för enskilt projekt

EC Samråd ska ske med AC och FC innan ansökan.
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16. 4. Överlåtelse och försäljning Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

16.4.1 Överlåtelse eller försäljning av lös 
egendom för belopp mellan 5 000 kr upp 
till 1 pbb

EC Överlåtelse av lös egendom upp till 5000 kr räknas som 
verkställighet.

16.4.2 Försäljning av lös egendom för 
belopp mellan 1 och 3 pbb

AC

16.4.3 Beslut om försäljning av lös egen- 
dom för belopp upp till 4 pbb.

FC
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17 Upphandling

 17.1 Upphandling Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

17.1.1 Antagande av anbud inom 
respektive ansvarsområde inom gällande 
budget som avser objektsupphandling av 
varor och tjänster, ramavtal eller 
entreprenadsupphandling

AC

17.1.2 Antagande av anbud överstigande 
gällande budget som avser 
objektsupphandling av varor och tjänster, 
ramavtal eller entreprenadsupphandling.

FC

17.1.3 Antagande av anbud för nämndens 
räkning avseende ramavtal och beslut om 
eventuell förlängning av gällande sådant 
avtal inom respektive ansvarsområde

AC

17.1.4 Utnämnande av anbudsöppnare 
inom nämndens ansvarsområde.

FC I samarbete med kommunens upphandlare
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17.2 Direktupphandling av material och 
tjänster

Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

17.2.1 Beslut om direktupphandling av material, 
varor och tjänster för ett belopp mellan 1 och 3 
pbb

AC Inköp av material under 1 pbb räknas som ren 
verkställighet.

17.2.2 Beslut om direktupphandling av material, 
varor och tjänster mellan 3 pbb och 
direktupphandlingsgränsen enl LOU

FC

18 Personalärenden

18.1 Personalärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

Anställningsärenden

18.1.1 Anställning av avdelningschef och övriga 
chefer inom förvaltningens ledningsfunktion

FC Delegerat från kommunstyrelsen

18.1.2 Anställning av tillsvidareanställd 
personal, undantaget de befattningar som i 
denna förteckning ska hanteras av annan 
delegat

Respektive chef FC Delegerat från kommunstyrelsen
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18.1 Personalärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

Anställningsärenden

18.1.3 Omplacering eller förflyttning Respektive chef FC Efter samråd med personalchef
Delegerat från kommunstyrelsen.

18.1.4 Beslut om arbetsrättsliga 
disciplinåtgärder

FC PC Efter samråd med personalchef.
Delegerat från kommunstyrelsen

18.1.5 Beslut om uppsägning av personliga skäl FC PC Efter samråd med personalchef.
Delegerat från kommunstyrelsen

18.1.6 Beslut om uppsägning vid arbetsbrist FC PC Efter samråd med personalchef
Delegerat från kommunstyrelsen.

18.1.7 Beslut om avstängning FC PC Efter samråd med personalchef.
Delegerat från kommunstyrelsen

18.1.8 Beslut om avslutande av anställning FC PC Efter samråd med personalavdelningen.
Delegerat från kommunstyrelsen

18.1.9 Beslut om entledigande av anställning Respektive chef FC Delegerat från kommunstyrelsen

Löne- och anställningsvillkor

18.1.10 Lönesättning vid nyanställning och 
ordinarie löneöversyn

Respektive chef FC Efter samråd med personalavdelningen
Delegerat från kommunstyrelsen.
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18.1.11 Beslut om löneförändringar som inte 
har samband med sedvanlig lönerevision

PC FC Delegerat från kommunstyrelsen

18.1.12 Arvoden till uppdragstagare FC PC Delegerat från kommunstyrelsen

18.1 Personalärenden Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

18.1.13 Lönetillägg FC PC Delegerat från kommunstyrelsen

18.1.14 Ändring av befattningsbenämning Respektive chef Efter godkännande från personalavdelningen
Delegerat från kommunstyrelsen

18.1.15 Nya befattningsbenämningar Respektive chef Efter godkännande från personalavdelningen
Delegerat från kommunstyrelsen

Övrigt

18.1.16 Förbud av bisyssla FC PC Delegerat från kommunstyrelsen
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19 Fastigheter och lokaler

19.1 Lokalförsörjning Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

19.1.1 Inhyrning av lokaler och fastigheter
för kommunens räkning samt fastställande 
av hyresavtal och
gränsdragningslista. 

AC

19.1.2 Uthyrning till interna kunder samt 
fastställande av hyresavtal och
gränsdragningslista.

AC EC

19.1 Lokalförsörjning Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

19.1.3 Besluta om uppsägning av externa
hyresavtal

FC

19.1.4 Besluta om uppsägning av interna
hyresavtal

AC EC

19.2 Lokalvård och underhåll Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

19.2.1 Fastställande av lokalvårdsavtal av
enskild fastighet eller lokal

EC

19.2.2 Fastställande av underhållsplan för 
enskild fastighet eller lokal inom
kommunens fastighetsbestånd

EC
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20 Trafikärenden

20.1 Trafiksäkerhet och vägar Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

20.1.1 Yttrande över tillståndsansökan för 
långa, breda eller tunga transporter

PI

20.1.2 Beslut om placering av tillfälliga 
farthinder

TRF 13 kap. 14
§

GTI AC

20.1.3 Avge yttrande enligt ordningslagen 
över ansökan om tillstånd för 
användande av offentlig plats.

Ordn.L PI Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun

20.1.4 Beslut om tillåtelse till torghandel Ordn.L PI Lokala ordningsföreskrifter för torghandel I Hallsbergs kommun

20.1.5 Återkalla beslut om upplåtelse för 
torghandlare som inte erlagt avgift eller 
efterföljer torghandelsstadgan

PI

20.1.6 Bevilja ansökan om bidrag till väg- 
föreningar, vägsamfälligheter och sam- 
fällighetsföreningar för enskilda vägar.

SFL AC

20.1.7 Beslut om tecknande av avtal om 
parkeringsövervakning

FC
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20.1 Trafiksäkerhet och vägar Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

20.1.8 Återkallande av kontrollavgift för 
olovlig parkering.

GTI

20.1.9 Beslut om förordnande av 
parkeringsvakt

AC

21 Vatten och avlopp

21.1 Avgift för vatten- och avlopp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

21.1.1 Beslut om avstängning eller ändring 
av abonnemang för VA vid utebliven 
betalning eller vid försummelse.

AC

21.1.2 Beslut om avskrivning av fordring 
upp till 0,25 pbb för abonnemang om VA.

EC

21.1.3 Beslut om anslutning till allmän 
Va-anläggning för fastighet utanför
verksamhetsområde

AC
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21.1 Avgift för vatten- och avlopp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

21.1.4 Beslut om anstånd avseende 
erläggande av tomtyteavgift.

Lag (2006:412)
om allmänna 
vattentjänster

VAI

22 Lagen om bostadsanpassningsbidrag

22.1 Bostadsanpassning Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

22.1.1 Beslut om beviljande av bostads-
anpassningsbidrag för ärenden upp till
70 000 kr

Lagen om 
bostads- 
anpassnings- 
bidrag § 5

HLB

22.1.2 Beslut om beviljande av bostads- 
anpassningsbidrag för ärenden mellan 
70 001 kr och ett värde av 10 
prisbasbelopp

Lagen om 
bostads- 
anpassnings- 
bidrag § 5

FC
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23 Ärenden om gaturenhållning och skyltning

23.1. Tillstånd/Dispens Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

23.1.1 Besluta i ärende om tillstånd att ha 
tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning för reklam, propaganda eller 
liknande ändamål varaktigt uppsatt 
utomhus.

LGS § 6

Förordn. 
(1998:929)
2-6 §§

AC Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov.

23.1.2 Besluta i ärende om tillstånd att 
sätta upp anordning som informerar om 
affärsrörelse eller annan verksamhet på 
platsen eller anslagstavla för 
meddelanden om kommunala 
angelägenheter.

LGS 7 §

Förordn. 
(1998:929)
2-6 §§

AC Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov.

23.1.3 Medgivande att inte ta bort affisch 
eller annan tillfällig anordning utomhus för 
reklam, propaganda eller liknande ändamål 
inom fyra veckor.

LGS 9 §

Förordn. 
(1998:929)
2-6 §§

AC Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov.
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23.1. Tillstånd/Dispens Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

23.1.4 Besluta att sätta ned eller 
efterskänka avgift för prövning.

Förordning om 
avgifter för
prövning enligt
lagen med
särskilda
Bestämmelser 
om gaturen- 
hållning och 
skyltning, 4 §

AC

23.2 Tillsyn Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

23.2.1 Besluta om föreläggande eller 
förbud i tillsynsärende.

12 §§ 1998:814 FC AC Gäller för åtgärder som inte kräver bygglov.

23.3 Yttrande Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

23.3.1 Avge yttrande till länsstyrelsen eller 
annan myndighet som prövar ärende om 
tillstånd/dispens/ medgivande till 
skyltning m.m.

FC AC
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24 Trafikärenden

24.1 Trafikfrågor Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

24.1.1 Utfärda och förnya generella eller 
lokala parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade.

TrF (1998:
1276) 13 kap
8 §

FC TGI

24.1.2 Utfärda dispens (tillfälliga 
föreskrifter) från lokala 
trafikföreskrifter i högst ett år.

TGI AC

24.1.3 Avge yttrande till Trafikverket över 
remiss av lokal trafikföreskrift

FC  TGI

24.1.4 Beslut om flytt av fordon. Lag om 
flyttning av 
fordon, 1982:
129, och 
förordning 
om flyttning 
av fordon i 
vissa fall, 
1982 :198

TGI

24.1.5 Besluta om ansökan om 
trafikanordningsplan (TA-plan)

TGI
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24.1 Trafikfrågor Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

24.1.6 Besluta om ansökan om 
grävningstillstånd

PI  AC Efter hörande med GTI och andra remissinstanser

25 Livsmedelshantering
25.1 Livsmedelshantering Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

25.1.1 Ansökan om godkännande av 
livsmedelsanläggning

8 § 
Livsmedels-
verkets före-
skrifter om 
livs-
medelshygien

AC

25.1.2 Anmäla registrering av 
livsmedelsanläggning

11 § 
Livsmedels-
verkets före-
skrifter om 
livs-
medelshygien

AC
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25.1 Livsmedelshantering Lagrum Delegat Ersättare Kommentar

25.1.3 Ta emot delgivning för drift- och 
servicenämnden

FC

25.1.4 Beslut att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör frågor om 
godkännande av livsmedelsanläggning

31 §-32 § LL FC

25.1.5 Beslut att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör frågor om 
registrering av livsmedelsanläggning

31 §-32 § LL FC

25.1.6 Beslut att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör kontrollavgifter 
enligt förordning (2006:1166) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel

31 §-32 § LL FC

25.1.7 Beslut att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör frågor om 
sanktioner enligt artikel 54 EG-förordning 
882/2004 och/eller 22-23 §§ 
livsmedelslagen

31 §-32 § LL FC
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Bilagor

Bilaga 1 – Delegationsordning DOS Bygglov

Bilaga 2 – Delegationsordning DOS Miljö
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun

1.1 Styrande dokument

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation 
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens 
rapporteringsskyldighet.

Av riktlinjerna framgår följande:

 Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
 Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta 

om sådana.
 Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.
 Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och 

kommunstyrelsen.
 Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda 

interna kontrollplanen.
 Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års 

granskning/uppföljning av den interna kontrollen.

1.2 Organisation

Enligt riktlinjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta 
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.

Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:

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

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 
god intern kontroll kan upprätthållas.
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Område Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
1 Att syftet och deltagare vid representation inte 

anges. 
3. Möjlig 2. Lindrig 6

2 Att syfte och deltagare vid resor inte anges. 3. Möjlig 2. Lindrig 6

3 Att samtliga tjänster inte blir debiterade senast 
månaden efter leverans. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9

4 Att samtliga kundfordringar inte blir betalda. 3. Möjlig 3. Kännbar 9

5 Att varan eller tjänsten inte är beställd. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

6 Att inte använda leverantörer där ramavtal 
tecknats.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Ekonomi

7 Att använda leverantörer utan föregående 
upphandling enligt LOU

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

8 Att registrering av allmänna handlingar inte sker 
enligt lag.  

3. Möjlig 3. Kännbar 9

9 Att dokumenthantering/arkivering inte sker 
enligt planen.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

10 Att kommunens riktlinjer angående mutor och 
bestickning inte tas upp på varje avdelning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Administration

11 Att inte redovisa utvalda anmälningar och 
tillhörande åtgärder ur DOS-förvaltningens 
felhanteringssystem till nämnden. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6

12 Att verksamhetsplaner inte följs upp. 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

13 Att inte avtal och gränsdragningslistor upprättas 
med köpande verksamheter.

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

Verksamhetsspecifik

14 Att inte redovisa uppföljning av underhållsplanen 
på kommunens gator och vägar.

3. Möjlig 2. Lindrig 6
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Område Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
15 Att rapportering till sociala medier inte sker. 3. Möjlig 2. Lindrig 6

16 Att anmälningsärenden inom 
bygglovsverksamheten inte redovisas till 
nämnden. 

3. Möjlig 1. Försumbar 3

17 Att anmälningsärenden inom 
miljötillsynsverksamheten inte redovisas till 
nämnden. 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8
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2 Uppföljning

Område:
2.1 Ekonomi

Risk:
2.1.1 Att syftet och deltagare vid representation inte anges.

Kontrollmoment Enhet
Att syfte och deltagare anges vid representation. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att det finns bilagor till fakturor med syfte och deltagare. 

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Attestant/Avdelningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:
2.1.2 Att syfte och deltagare vid resor inte anges.

Kontrollmoment Enhet
Att syfte och deltagare anges vid resor. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att det finns bilagor till fakturor med syfte och deltagare. 

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Attestant/Avdelningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:

2.1.3 Att samtliga tjänster inte blir debiterade senast månaden efter leverans.

Kontrollmoment Enhet
Att samtliga tjänster har blivit debiterade senast månaden efter leverans. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla utförda tjänster som ska debiteras internt eller externt blir fakturerade senast månaden efter utfört arbete.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 1 och 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Administratör/Avdelningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll 1  Ej kontrollerad 2020-08-31  

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:

2.1.4 Att samtliga kundfordringar inte blir betalda.

Kontrollmoment Enhet
Att samtliga kundfordringar har blivit betalda. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att rapportera avvikelser på icke betalda kundfakturor, eventuella avbetalningsplaner och kundförluster.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 1 och 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Ekonomiavdelningen/Avdelningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll 1  Ej kontrollerad 2020-08-31  

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:

2.1.5 Att varan eller tjänsten inte är beställd. 

Kontrollmoment Enhet
Kontrollera att varan eller tjänsten beställts innan mottagning, signering och betalning. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
En beställning ska finnas tillgänglig innan mottagning och signering av varan får ske.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 1 och 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll 1  Ej kontrollerad 2020-08-31  

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:

2.1.6 Att inte använda leverantörer där ramavtal tecknats.

Kontrollmoment Enhet
Att använda leverantörer där ramavtal tecknats. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att vi köper varor och tjänster hos leverantörer där ramavtal finns om de kan leverera dessa.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:

2.1.7 Att inte upphandlingar genomförs enligt LOU

Kontrollmoment Enhet
Att använda leverantörer där föregående upphandling enligt LOU genomförts Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att vi ingår avtal med leverantörer där föregående upphandling enligt LOU genomförts.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Område:
2.2 Administration

Risk:
2.2.1 Att registrering av allmänna handlingar inte sker enligt lag.

Kontrollmoment Enhet
Att registrering sker enligt lag. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att registrering av allmänna handlingar sker enligt lag. Stickprovskontroll.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Registrator/Avdelningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Stickprov 1  Ej kontrollerad 2020-01-31

Stickprov 2  Ej kontrollerad 2020-02-28

Stickprov 3  Ej kontrollerad 2020-03-31

Stickprov 4  Ej kontrollerad 2020-04-30

Stickprov 5  Ej kontrollerad 2020-05-31

Stickprov 6  Ej kontrollerad 2020-06-30

Stickprov 7  Ej kontrollerad 2020-07-31

Stickprov 8  Ej kontrollerad 2020-08-31
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Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollplan 15(24)

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Stickprov 9  Ej kontrollerad 2020-09-30

Stickprov 10  Ej kontrollerad 2020-10-31

Stickprov 11  Ej kontrollerad 2020-11-30

Stickprov 12  Ej kontrollerad 2020-12-31

Risk:
2.2.2 Att dokumenthantering/arkivering inte sker enligt planen.

Kontrollmoment Enhet
Att dokumenthantering/arkivering sker enligt planen. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att planen efterlevs. 

Kontrollfrekvens?
Stickprovskontroll

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratys

Ansvarig funktion? 
Registrator/Avdelningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Stickprov  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollplan 16(24)

Risk:

2.2.3 Att kommunens riktlinjer angående mutor och bestickning inte tas upp på varje avdelning.

Kontrollmoment Enhet
Säkerställa att kommunens riktlinjer angående mutor och bestickning tas upp på varje 
avdelning minst en gång per år.

Drift- och serviceförvaltningen

Vad ska kontrolleras och hur?
Kontroller på att varje avdelning har behandlat ämnet.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Avdelningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollplan 17(24)

Risk:
2.2.4 Att inte redovisa utvalda anmälningar och tillhörande åtgärder ur DOS-förvaltningens felhanteringssystem 

till nämnden.

Kontrollmoment Enhet
Redovisa utvalda anmälningar och tillhörande åtgärder till nämnden. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontroll av anmälningar i felhanteringssystem och åtgärder av dessa.

Kontrollfrekvens?
Stickprovskontroll 2 gånger per år 

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare/Förvaltningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Stickprov 1  Ej kontrollerad 2020-08-31

Stickprov 2  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Område:
2.3 Verksamhetsspecifik

Risk:
2.3.1 Att verksamhetsplaner inte följs upp.

Kontrollmoment Enhet
Att uppföljning sker mot verksamhetsplan. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att arbete med att följa upp verksamhetsplanen sker under året.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:

2.3.2  Att inte avtal och gränsdragningslistor upprättats med köpande verksamheter.

Kontrollmoment Enhet
Att avtal och gränsdragningslistor upprättas med köpande verksamheter. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att vi tecknar avtal och gränsdragningslistor med köpande verksamheter, och att de uppdateras.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:
2.3.3 Att inte redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens gator och vägar.

Kontrollmoment Enhet
Redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens gator och vägar till nämnden. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att underhållsplanen följs och redovisa till nämnd.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Avdelningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Kontroll 2  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:
2.3.4 Att rapportering om snöröjning och halkbekämpning till sociala medier inte sker.

Kontrollmoment Enhet
Kontrollera att jourarbetsledaren rapporterat i sociala medier dagligen vid vintersäsong. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att väderförhållanden och åtgärder rapporteras.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 1 och 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratys

Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Avdelningschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll 1  Ej kontrollerad 2020-04-30

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:
2.3.5 Att anmälningsärenden inom bygglovsverksamheten inte redovisas till nämnden. 

Kontrollmoment Enhet
Uppföljning av anmälningsärenden till nämnd. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att anmälningsärenden redovisas till nämnden

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 1 och 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Handläggare/Bygglovschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll 1  Ej kontrollerad 2020-08-31

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2020-12-31
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Risk:
2.3.6 Att anmälningsärenden inom miljötillsynsverksamheten inte redovisas till nämnden.

Kontrollmoment Enhet
Uppföljning av anmälningsärenden till nämnd. Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att anmälningsärenden redovisas till nämnden.

Kontrollfrekvens?
Allkontroll 1 och 2

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Handläggare/Miljöchef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Allkontroll 1  Ej kontrollerad 2020-08-31

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2020-12-31
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2.4 Slutsatser av uppföljning

2.5 Åtgärder
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