SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

09:30-12:45

KC Sottern, Kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Conny Larsson (S) (ordförande) §§89-98
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande) §§89-98
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S) §§89-109, §§111-112
Ulf Ström (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jussi Rinne (SD)
Hans Palmqvist (S) ersätter Toni Blanksvärd (S)
Leif Hermansson (S) §§99-112 ersätter Conny
Larsson (S) (ordförande)
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Jimmy Olsson
(SD)
Birgitta Kumblad (S) (ordförande) §§99-112

Leif Hermansson (S) §§89-98
Conny Larsson (S) §§100-112

Övriga
Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Johanna Axelström (Bygglovsinspektör) §§89-99
Åsa Pettersson (Miljöchef) §§100-102
Mats Brengdahl (Energi- och klimatrådgivare) §103
Nina Ekelöf (Koststrateg) §104
Carita Prim (Måltidschef) §104
Hadil Asaad (Planeringsingenjör) §105

Protokollet innehåller paragraferna §§89-112
Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson
Birgitta Kumblad

Justerare

_________________________________________________________________
Hans Palmqvist

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Drift-och servicenämnden
2019-09-18

Datum för överklagan

2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-10-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

Ärendelista
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
– Beslut om åtgärdsföreläggande förenat med vite
ovårdad tomt – Beslut om genomförande på den försumliges
bekostnad
– Beslut om byggsanktionsavgift
– Beslut om rivningsföreläggande förenat med vite
tillbyggnad av en befintlig skolbyggnad
ombyggnad av flerbostadshus
Tillbyggnad av vårdboende
Byggsanktionsavgift, olovligt fönster och dörrbyte,
Föreläggande att åtgärda en slänt,
Taxa miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter,
strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer
Nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön
Åtgärder för att förbättra myndighetens tillsyn av rökfria miljöer
Presentation Energi- och klimatrådgivning
Riktlinjer för kostpolicyn
Dispens för att kunna ha kvar nya trädäcket året om,
Rapport sjukfrånvaron kvartal 2, 2019
Internkontrollplan 2019 uppföljning per den 31 augusti 2019
Delårsrapport per den 31 augusti 2019
Budget 2020 och flerårsplan 2021-2024
Delegationer och meddelanden
Övriga ärenden
Mötets avslutande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 89- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Anmälan om jäv
Ewa-Rosa Sliwinska (S) anmälde jäv under punkt 22.
4. Tjänstgörande ersättare
Hans Palmqvist (S) ersätter Toni Blanksvärd (S)
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Jimmy Olsson (SD)
5. Val av justerare
Hans Palmqvist (S) valdes att justera dagens protokoll

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 90 -

– Beslut om åtgärdsföreläggande förenat med vite

(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ärendet handlar om nedskräpat tomt på fastigheten
. Kommunikation med lagfaren fastighetsägare och hyresgäst har skett flertalet
gånger utan att något skett. Förslag till beslut om åtgärdsföreläggande förenat med vite.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att med stöd av 11 kap 19 § PBL och tjänsteskrivelsen i
bilaga, att förelägga fastighetsägaren, förenat med vite om 12 000 kr per månad om
föreläggandet inte följs att städa upp på fastigheten
genom att göra följande åtgärder:








Ta bort alla barncyklar, vuxencyklar och mopeder.
Ta bort traktor, gräsklippare, bilar och se till att dessa förvaras inomhus eller slängs.
Röja tomten genom att ta bort det överväxta på baksidan, se bilaga
Ta bort allt löst skräp, som soppåsar, plastbyttor, sopsäckar, glasskärvor,
Sätta in nya fönster där befintliga är trasiga på bostadshuset.
Forsla undan rivningsmaterial från det förfallna förrådet på baksidan.
Inkomma med en åtgärdsplan för åtgärda husets utvändiga skick med renovering av garage,
husfasad och dörrar.

Om åtgärderna inte är genomförda innan 30 januari 2020 kommer vitet att dömas ut den 1
februari 2020.

Beslutsunderlag


Åtgärdsföreläggande

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 91 ovårdad tomt – Beslut om genomförande på
den försumliges bekostnad
(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ärendet handlar om uppföljning av nedskräpat tomt på fastigheten
. Detta beslut föregås av ett åtgärdsföreläggande DOS § 77
/ 2019 på fastigheten
.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att med stöd av 11 kap 27 § 3 st. PBL och föregående
beslut DOS 77 § / 2019 genomföra åtgärdsföreläggande enligt beslut DOS § 77 /2019 på
fastighetsägarens bekostnad, se bilaga. Detta ska ske genom att Drift- och servicenämnden
ansöker om handräckning hos kronofogdemyndigheten.

Beslutsunderlag


- Genomförande av föreläggande

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 7 of 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 92 -

Beslut om byggsanktionsavgift

(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ärendet handlar om olovlig inglasning på fastigheten
. Lägenhetsinnehavarna har ännu inte gjort rättelse genom att ta bort den olovliga
åtgärden varpå ett nytt förslag till beslut om byggsanktionsavgift tas upp.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51 § PBL, tjänsteskrivelse i
bilaga och tidigare beslut DOS § 74 /2019 ta ut dubbel byggsanktionsavgift för överträdelsen
som gjordes utan bygglov och startbesked på fastigheten
Drift- och servicenämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift om sammanlagt 22 470
kronor av lägenhetsinnehavarna för
, som begick överträdelsen
med påbörjat byggnadsarbete utan beviljat bygglov och startbesked. Hälften var av avgiften
ska betalas av de två lägenhetsinnehavarna för
. Om rättelse är
gjord den dagen när Drift- och Servicenämnden fattar beslut ska ingen byggsanktionsavgift
dömas ut.
Om lägenhetsinnehavarna inte vidtar rättelse och tar bort det olovliga innan 2 oktober 2019,
får Drift- och servicenämnden besluta om ett rättelseföreläggande förenat med vite.

Beslutsunderlag



- byggsanktionsavgift
2018-M0820-10-§74 DOS Beslut om byggsanktionsavgift, fastigheten
inglasning av balkong(86627) (0)_TMP

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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olovlig

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 94 (19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har ansvar för att bedriva tillsyn om det finns anledning att tro att
någon inte följer plan- och bygglagen. Fastighetsägare ansvarar för att byggnader som står
på den egna fastigheten är i vårdat och underhållet skick. De tekniska egenskaperna som en
byggnad ska ha står i 8 kap 4§ PBL. Det kan handla om byggnadens bärförmåga, skydd mot
brand eller att byggnaden är säker i övrigt att använda. Skyldigheten att hålla sin byggnad i
vårdat skick beskrivs i 8 kap 14§ PBL, och detta gäller även om fastighetsägaren inte själv bor
på adressen. Fastighetsägare har även ansvar för hur tomten sköts.
Det finns ett givet lov på den aktuella fastigheten. Skrivelse har kommit in från ägaren för ca
3,5 veckor sedan. Nu ska arbetet dra igång igen. Ett lokalt träföretag ska göra iordning. Även
om fastighetsägaren har ett lov så kan det föreläggas om åtgärd, och åtgärd inom
viss tidsram kan krävas. Byggnadsinspektör ska ta kontakt med fastighetsägaren för att se
vad som kommer att hända framöver, även det som inte syns.
Ett förslag på vidare hantering av ärendet kommer att presenteras vid
beredningsutskottets nästa sammanträde

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 95 -

, tillbyggnad av en befintlig skolbyggnad

(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Information om
och bygglov som beviljats på delegation gällande
tillbyggnad av befintlig skolbyggnad för "Dansens hus"

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 96 -

ombyggnad av flerbostadshus

(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Information ges om den ombyggnad av flerbostadshus som

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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genomför, gällande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 97 -

Tillbyggnad av vårdboende

(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Information om tillbyggnad av vårdboende,
dagarna.

. Där etapp två drar igång nu i

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 98 - Byggsanktionsavgift, olovligt fönster och dörrbyte,
(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ärendet avser olovligt fönster och dörrbyte på fastigheten
, fastigheten är belägen
på
. Drift- och serviceförvaltningen gör bedömningen att drift- och
servicenämnden bör ta ut sanktionsavgift för överträdelsen i enlighet med PBL.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar, med stöd av tjänsteskrivelsen i bilaga, att ta ut en
byggsanktionsavgift om sammanlagt 133 688 kronor av fastighetsägaren till
som begick överträdelsen med påbörjat byggnadsarbete utan
beviljat bygglov och startbesked, .

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse byggsantionsavgift

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 99 - Föreläggande att åtgärda en slänt,
(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Då den anlagda slänten är utförd i direkt fastighetsgräns utan åtgärder för att fördröja
dagvatten anser Drift- och serviceförvaltningen att slänten inte uppfyller kraven enligt 8 kap
15 § PBL. Vid regn och snösmältning kommer dagvatten och jord mm att rinna över till den
asfalterade garageinfarten på grannfastigheten
vilket innebär en betydande
olägenhet på den fastigheten. Drift- och serviceförvaltningen föreslår att
åtgärdsföreläggandet ska förenas med ett vite var fortlöpande månad om 10 000:- kr per
månad som ska betalas av fastighetsägaren, om föreläggandet inte har följts senast 30
november 2019.

Yrkanden
Gösta Hedlund (C) yrkar att åtgärderna som utförts med att plana ut slänten kan anses
tillräckliga.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar att förvaltningens förslag till beslut följs.
Ordförande ajournerade mötet i fem minuter för överläggning i grupperna.
Efter att mötet återupptagits och ordningen godkänts ställer ordföranden proposition på
Gösta Hedlunds förslag mot förvaltningens förslag och hon finner då att majoriteten stödjer
Gösta Hedlunds förslag.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att åtgärden som genomförts med en flack slänt på
mot grannfastigheten
ska anses tillräcklig för att regnvatten inte ska
rinna in på grannfastigheten, varför ärendet om åtgärdsföreläggande avslås.

Beslutsunderlag


Justerare signatur

åtgärdsföreläggande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 100 - Taxa miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om foder och
animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lagen om
sprängämnesprekursorer
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att drift- och servicenämndens taxor inom miljö- och
livsmedelsområdet ska revideras för att anpassas till förändringar i lagstiftningen, ge
möjlighet till ökad avgiftsfinansiering och för att förenkla tillämpning och förståelse. För taxa
enligt miljöbalken föreslås en ny modell i enlighet med SKL:s nya behovsprioriterade taxa
och ny timavgift. För övriga taxor föreslås mindre ändringar och nya timavgifter.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna taxa enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen
om foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lagen om
sprängämnesprekursorer och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för vidare
behandling och beslut.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse_taxa_HBG_190917
Samlade_taxor_Hallsberg
Timavgift_miljöbalken_Hallsberg
Timavgift_livsmedel_Hallsberg

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 101 - Nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och
miljön
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön
beslutas för Hallsberg kommun. Enligt förslaget tas flera prövningspunkter bort, eftersom
förvaltningen bedömer att miljöbalken och övrig lagstiftning ger drift- och servicenämnden
tillräcklig möjlighet att agera för att skydda människors hälsa och miljön. Konsekvenserna för
förvaltningen bedöms som små eftersom nuvarande ärendemängd är liten och
föreskrifterna därmed tillämpas i låg utsträckning.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de nya Lokala föreskrifter för människors hälsa
och miljön, och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för vidare behandling och
beslut.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse_Hallsberg_DOS_Lokala föreskrifter
H - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön_arbetsmaterial
Karta+Hallsbergs+vattenskyddsområde
Karta+Sköllersta+vattenskyddsområde
Karta+Hjortkvarn_Björnhammar+vattenskyddsområde

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 102 - Åtgärder för att förbättra myndighetens tillsyn av rökfria
miljöer
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen genomförde den 23 april 2019 ett besök för att kontrollera hur nämnden
uppfyller sina krav att utföra tillsyn inom tobakslagens område rökfria miljöer. Länsstyrelsen
har därefter begärt att nämnden ska redovisa en åtgärdsplan för hur den ska komma till
rätta med de brister som framkom vid besöket.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att förvaltningens förslag på åtgärder i bifogad
tjänstekrivelse redovisas till länsstyrelsen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan_tobak_Hallsberg_till DOS

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 103 - Presentation Energi- och klimatrådgivning
(19/DOS/84)

Ärendebeskrivning
Kommunens energi- och klimatrådgivare ger en presentation av hur arbetet med energi- och
klimatrådgivning bedrivs avseende årets åtgärder planerade och genomförda.
Det är kostnadsfri opartisk rådgivning till privatpersoner, företag, och organisationer.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen

Beslutsunderlag



Gemensam VP 2019.pdf
Energi- och klimatrådgivning - vad har hänt 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 104 - Riktlinjer för kostpolicyn
(19/DOS/47)

Ärendebeskrivning
Uppdraget att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer för Hallsbergs kommun där
helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är utgångspunkter för samverkan med berörda
förvaltningar i processen. Policyn är ett långsiktigt inriktningsdokument för alla berörda
verksamheter i Hallsbergs kommun. Här presenteras riktlinjer tillhörande kostpolicy
Hallsbergs kommun 2019-2023 ärendenummer 19/KS/21 (bilaga 1). Riktlinjerna beslutas i
respektive nämnd enligt Hallsbergs riktlinjer för styrdokument.

Beredningsutskottets behandling av ärendet
Beredningsutskottet anser att det under hållbart bör ändras i skrivningen om andelen
ekologiska och närproducerade livsmedel till att man ska sträva efter att följa nationella
riktlinjer, det bör även strykas att man ska hålla nere köttkonsumtionen då det även finns
bra kött. Arbetsgruppen bör även stryka "med fördel" i punkt fem och flytta upp punkten om
matsvinn då den kan antas ha lägre prioritet om den står längst ned. I punkt tre under
hälsosam bör arbetsgruppen ändra skrivningen till "ska erbjudas" och under området säker
bör arbetsgruppen flytta ihop andra och sista punkten om specialkost så att de står efter
varandra.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar anta måltidsenhetens riktlinjer för kostpolicyn i sin
helhet enligt förslag i bilaga.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Hallsberg Riktlinjer till kostpolicy Drift- och servicnämnden
2019-09-10 Måltid Justerade riktlinjer

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 105 - Dispens för att kunna ha kvar nya trädäcket året om,
(19/DOS/4)

Ärendebeskrivning
Många platser utomhus i Hallsberg där allmänheten kan röra sig är offentlig plats, till
exempel trottoarer, torg och parker.
Uteserveringar tillåts under perioden 1 maj till 30 september med hänsyn till skötseln av
våra gator, torg och trottoarer. För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på och
kring uteserveringarna ställer kommunen krav på utformningen av uteserveringarna.
Serveringens utformning och möblemang ska i möjligaste mån anpassas till fastigheten och
platsens karaktär och formspråk. Dispens från tidsbegränsningen kan ges av drift- och
servicenämnden.
Drift- och servicenämnden beviljade
dispens i juni 2019, för att få ha kvar
det befintliga trädäcket även under vinterhalvåret.
Ny ansökan har kommit in från
runt på befintlig plats.

gällande att få ha kvar även det nya trädäcket året

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse

nya trädäcket 190925

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 106 - Rapport sjukfrånvaron kvartal 2, 2019
(19/DOS/25)

Ärendebeskrivning
Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen följs och redovisas. Sjuktalen har varit höga
inom en del avdelningar i förvaltningen och inom andra har sjuktalen sett bättre ut.
En friskvårdspeng infördes 2016 kommunövergripande bland annat för att försöka minska
den höga sjukfrånvaron.
På framför allt städavdelningen men även på måltidsavdelningen har olika hälsoprojekt
pågått under 2018, grupperna har bland annat fått prova på olika motionsaktiviteter vilket
har upplevts mycket positivt.
Det finns ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att försöka få
ner sjukfrånvaron.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag




Sjukfrånvaro DOS april 2019
Sjukfrånvaro DOS maj 2019
Sjukfrånvaro DOS juni 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 107 - Internkontrollplan 2019 uppföljning per den 31 augusti 2019
(18/DOS/111)

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.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplanen per den
31 augusti 2019

Beslutsunderlag




Internkontrollrapport 2 (Drift- och serviceforv
Grunduppgifter
Fördelning ärenden 190101-190831

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Drift-och servicenämnden

§ 108 - Delårsrapport per den 31 augusti 2019
(19/DOS/24)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 2019, i samarbete
med drift- och serviceförvaltningen. Förvaltningens ekonom redovisar delårsrapporten och
det prognostiserade resultatet.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2019

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2019

Beslutsunderlag


Delarsrapport till nämnd till beslut (Drift- och serviceforvaltninge

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 109 - Budget 2020 och flerårsplan 2021-2024
(19/DOS/63)

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tidigare redovisat identifierade behov av ramförstärkningar och satsningar
under 2020 – 2024. Tonvikten har legat på identifierade behov 2020.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den övergripande budgeten

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen om den övergripande
budgetramen som redan beslutats i kommunfullmäktige den 10 juni 2019.

Beslutsunderlag


Mal och budget 2020-2022 till nämnd 201909 (Drift- och servicef

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 110 - Delegationer och meddelanden
(19/DOS/17)

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden beslutade den 25 april 2018 om en reviderad delegationsordning
för nämndens verksamhet. Ny delegationsordning för bygglov beslutades om den 19
december 2018.
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 och meddelanden under perioden 2019-05-29 till 2019-08-29 redovisas
genom att listor delges nämnden.

Upplysning
Ewa-Rosa Sliwinska (S) anmälde jäv i ärendet.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Meddelanden till nämnden 190918

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 111 - Övriga ärenden
(19/DOS/33)

Ärendebeskrivning



Information om nämndens arbetsdag den 20 september, kl.08.00 i KC Sottern, kommunhuset
Information om att förvaltningen ordnar en föreläsning med Eric Thyrell den 30 oktober och
nämndledamöterna är välkomna att delta. Anmälan om deltagande och vid vilket av de två
passen görs till nämndsekreteraren.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-09-18

Drift-och servicenämnden

§ 112- Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 89

– Beslut om åtgärdsföreläggande
förenat med vite
§ 90
19/DOS/18

ovårdad tomt – Beslut om
genomförande på den försumliges bekostnad
§ 91
19/DOS/18

– Beslut om byggsanktionsavgift
§ 92
19/DOS/18

– Beslut om rivningsföreläggande
förenat med vite
§ 93
19/DOS/18

§ 94
19/DOS/18

tillbyggnad av en
befintlig skolbyggnad
§ 95
19/DOS/18

ombyggnad av flerbostadshus
§ 96
19/DOS/18

Tillbyggnad av vårdboende
§ 97
19/DOS/18

Byggsanktionsavgift, olovligt fönster och
dörrbyte,
§ 98
19/DOS/18

Föreläggande att åtgärda en slänt,
§ 99
19/DOS/18

Taxa miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om
foder och animaliska biprodukter,
strålskyddslagen och lagen om
sprängämnesprekursorer
§ 100
19/DOS/19

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 9

Dnr:

Taxa miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska
biprodukter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer
Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att drift- och servicenämndens taxor inom miljö- och livsmedelsområdet ska
revideras för att anpassas till förändringar i lagstiftningen, ge möjlighet till ökad avgiftsfinansiering
och för att förenkla tillämpning och förståelse. För taxa enligt miljöbalken föreslås en ny modell i
enlighet med SKL:s nya behovsprioriterade taxa och ny timavgift. För övriga taxor föreslås mindre
ändringar och nya timavgifter.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden överlämnar taxa enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om foder och
animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer till
kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrund

Förvaltningen ser ett behov av att revidera sina taxor inom miljö- och livsmedelsområdet för att
anpassa de till förändringar i lagstiftningen och för att ge möjlighet till högre avgiftsfinansiering.
Revideringen har även som syfte att förenkla tillämpningen av taxan och göra den lättare att förstå
för företag och medborgare. Här beskrivs de största förändringarna i det nya taxeförslaget. Önskas
mer information om förvaltningens arbete med tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet så kan man
läsa mer i behovsutredning för miljöenheten 2020-22 (Dnr 19/82) och 2019 års tillsynsplan för
miljöbalken samt kontrollplan livsmedel (Dnr 19/83).

Ärendet

Alla taxor följer principen att förorenaren betalar, ”polluter pay principle”. Det innebär att den som
driver en verksamhet eller utför en åtgärd ska betala för den tillsyn och kontroll som krävs för att
säkerställa lagefterlevnad, istället för att skattekollektivet står för den kostnaden. Taxorna är en
förutsättning för att nämnden ska få tillräckligt med resurser för sin verksamhet.
Taxorna baseras på kostnaden för en handläggningstimme. Ärenden som är mer komplexa behöver
fler handläggningstimmar och har därmed högre avgifter. Timavgiften beräknas utifrån
förvaltningens budget och ska täcka förvaltningens kostnader för bland annat kompetensutveckling,
IT-utrustning och system, lokaler och resor, arbetskläder och personalkostnader. Det förväntade
antalet restimmar och handläggningstimmar per årsarbetskraft påverkar också hur hög timavgiften
blir.
Det är viktigt att framhålla att lagen inte ger möjlighet att debitera för alla handläggningstimmar. Det
finns flera ärendetyper och arbetsuppgifter som inte får finansieras med avgifter, till exempel
handläggning av obefogade klagomål som inte kräver utredning, överklagade ärenden, svar på
remisser och rådgivning inom tillsynsområdet. Dessa uppgifter måste finansieras genom anslag. Det
gäller även viss typ av tillsyn, till exempel tillsyn enligt tobakslagen av rökfria miljöer och
livsmedelskontroller på marknader.
I förslaget föreslås följande timavgifter i Hallsberg:
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•

Miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer – 1015 kronor

•

Livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter
Planerad kontroll – 1095 kronor
Extra offentlig kontroll (restid ingår inte i timavgift) – 995 kronor

Läs mer i bifogade underlag till timavgift för livsmedelskontroll respektive miljöbalkens område.
Miljöbalken
Tillsyn enligt miljöbalken är förvaltningens största arbetsområde, och här föreslår förvaltningen en
helt omarbetad taxa baserad på Sveriges kommuner och landstings (SKLs) nya behovsstyrda modell
för taxa enligt miljöbalken. Läs gärna mer om den på SKL:s hemsida.
Förvaltningen ser ett behov av att förenkla och förbättra sin taxa så att den ger bättre förutsättning
för prövning och tillsyn där behoven är störst i Hallsberg. Taxan omfattar flera förändringar som ska
ge förvaltningen större möjlighet att debitera för nedlagd handläggningstid.
Här följer en redogörelse för förslagets viktigaste förändringar:
Fast årlig avgift för tillsyn av miljöfarlig verksamhet
SKL:s nya taxemodell utgår ifrån att tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter har fasta årliga
avgifter baserade på branschens behov i den aktuella kommunen. Variationer i tillsynstid mellan
branscher inom samma prövningsnivå (B, C eller U) minskar i jämförelse med tidigare taxa.
Förhoppningen är att det gör taxan enklare att förstå för handläggare och företag, förenklar
tillsynsplaneringen, samt att den tilldelade tillsynstiden på ett bättre sätt speglar tillsynsbehovet än
tidigare.






Tillståndspliktig B-verksamhet
Fast avgift enligt taxa baserad på den förordning som reglerar statens tillsyn på Bverksamheter för att få harmonisering av tillsynsinsats mellan staten och de kommuner som
har tillsyn på tillståndspliktiga verksamheter. Det betyder att tillståndspliktiga verksamheter
ska få samma tillsynstid oberoende av om det är länsstyrelse eller kommun som utför den.
Anmälningspliktig C-verksamhet
Fast avgift enligt den avgiftsnivå som är lämplig utifrån branschens behov i kommunen.
Avgiftsnivåernas timantal är bestämda i SKL:s modell. Förvaltningen föreslår avgiftsnivåer för
respektive bransch med utgångspunkt i tidigare erfarenhet av tillsyn på dessa verksamheter.
Branscher där förvaltningen saknar tillräcklig erfarenhet och kunskap för att göra en väl
avvägd bedömning av tillsynsbehovet placeras i kategori timavgift. Verksamheter med
beteckningen U debiteras timavgift efter utförd tillsyn. Avgiftsnivåerna är färre än i tidigare
taxa vilket förenklar för handläggare och företag.
 Högt behov – 18 timmar – En inspektion varje år
 Normalt behov – 9 timmar – En inspektion vartannat år
 Lågt behov – 6 timmar – En inspektion vart tredje år
 Timavgift – Tillsyn vid behov och debitering i efterskott
Övrig verksamhet med beteckning U - Fast årlig avgift eller timavgift:



Högt behov – 12 timmar – En inspektion varje år
Normalt behov – 6 timmar – En inspektion vartannat år

Tjänsteskrivelse
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Lågt behov – 3 timmar – En inspektion vartannat år
Timavgift – Tillsyn vid behov och debitering i efterskott

Fast årlig avgift för tillsyn av hälsoskyddsverksamheter
Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter, till exempel förskolor, skolor, bassängbad, fotvårdare
och tatueringsverksamheter, får betala fast årlig avgift för tillsyn. Övriga hälsoskyddsverksamheter
betalar timavgift efter utförd tillsyn. Taxan för hälsoskydd följer samma modell som för miljöfarliga
verksamheter. Förvaltningen föreslår vilken avgiftsnivå som är lämplig för respektive bransch.





Högt behov – 12 timmar – En inspektion varje år
Normalt behov – 6 timmar - En inspektion vartannat år
Lågt behov – 3 timmar – En inspektion vart tredje år
Timavgift – Tillsyn vid behov

Vad ingår i fast årlig avgift?
Förslaget omfattar en bestämmelse som gör det mer tydligt vad som ingår i den fasta årliga avgiften,
och vad som inte gör det. Det ger förvaltningen större möjlighet att debitera för faktiskt nedlagd
handläggningstid för verksamheter med fast årlig avgift, om den överstiger vad den årliga avgiften
omfattar. Det gör det också mer tydligt att tid för handläggning av till exempel klagomål på en
specifik verksamhet inte ska påverka innehåll och omfattning av den planerade tillsynen på den
verksamheten.
Fasta avgifter för prövning enligt avgiftsnivåer
Fasta avgifter för prövningsärenden är bra eftersom de är förutsägbara för sökande och för att
förvaltningen kan fakturera avgiften utan att fatta enskilda beslut om avgift vilket minskar tid för
administration.
Prövningsärenden med fasta avgifter ska enligt det nya förslaget följa fastställda prövningsnivåer,
istället för att som i nuläget ha en avgift per ärendetyp. Varje prövningsnivå omfattar ett visst antal
handläggningsmoment:





Avgiftsnivå 1 - 0 timmar - Bekräftelse mottagen handling och granskning.
Avgiftsnivå 2 - 1 timmar - Bekräftelse mottagen handling, granskning och bedömning.
Avgiftsnivå 3 - 2 timmar - Bekräftelse mottagen handling, granskning, bedömning och beslut.
Avgiftsnivå 4 - 6 timmar - Bekräftelse mottagen handling, granskning, bedömning, inspektion
och beslut.

Förslaget gör taxan mer förutsägbar och enklare att jämföra med andra kommuner. Modellen med
avgiftsnivåer är framtagen av SKL, men kommunerna beslutar själva om antalet nivåer och vilka
handläggningsmoment som nivåerna ska omfatta.
Möjlighet att omvandla fast prövningsavgift till timavgift
Avgiftsnivåerna för prövning är baserade på att förvaltningen får in kompletta handlingar, och att
ärendet i övrigt fortlöper utan att inlämnade uppgifter förändras. Om handlingarna inte är
kompletta, eller om inlämnade uppgifter förändras under ärendets gång förlängs
handläggningstiden. För att förvaltningen ska få avgiftstäckning för nedlagd tid även i dessa ärenden,
så innehåller taxan en bestämmelse som gör det möjligt att i det enskilda fallet omvandla en fast
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prövningsavgift till timavgift om den faktiska handläggningstiden överstiger avgiftsnivån med en
timme eller mer.
Fast avgift för handläggning av miljösanktionsavgift och expediering med delgivningsman
Förslaget innebär att handläggning av miljösanktionsavgift och expediering med delgivningsman, då
mottagaren inte hämtat ut beslut som skickats rekommenderat, kan debiteras fast avgift. Det här är
handläggning som tidigare inte debiterats alls, men som periodvis kan ta betydande mängd
handläggningstid i anspråk.
Timavgift för uppdragsverksamhet
Taxan ger möjlighet för förvaltningen att debitera för nedlagd tid vid utförda uppdrag som inte är
tillsyn, till exempel vattenprovtagning. Möjlighet skapas också för interndebitering i samband med
miljöenhetens deltagande i planarbete och lokaliseringsprövning enligt PBL.
Livsmedelslagen & lagen om foder och animaliska biprodukter
Taxan kompletteras med uppdragstaxa motsvarande timavgift för planerad kontroll. Timavgiften för
planerad kontroll och för extra offentlig kontroll justeras för att ge bättre kostnadstäckning för
livsmedels- och foderkontrollen.
Strålskyddslagen
Taxan justeras så att den motsvarar förändringarna i nya strålskyddslagen som nu omfattar
bestämmelser om radon i bostäder och allmänna utrymmen, och får ny timavgift. Förvaltningen
föreslår debitering av timavgift efter utförd tillsyn.
Lagen om sprängämnesprekursorer
Ny taxa för Hallsbergs kommun. Kommunen har haft tillsynsansvar för det här området sedan 2014,
men har inte haft någon taxa. Förvaltningen föreslår att timavgift debiteras i efterskott vid tillsyn.

Konsekvenser
Skillnader i tillsynstid för verksamheter med årlig avgift
Hallsbergs nuvarande taxa trädde i kraft 2018. Den är baserad på SKL:s modell för riskbaserad taxa.
Den nuvarande taxan har inte börjat tillämpas vad gäller årsavgifter. De miljöfarliga verksamheterna
betalade 2018 och 2019 fortfarande årsavgift enligt den gamla taxan från 2008. Det nya taxeförslaget
innebär följande förändringar:




Ett tiotal U-verksamheter som betalat årsavgift flyttas över till att betala timavgift vid tillsyn.
Av B- och C-verksamheterna får ett tiotal sänkt årsavgift motsvarande 1-4 timmar.
Övriga B- och C-verksamheter får höjda avgifter motsvarande 2-8 timmar.

Årsavgiften i den nya taxan omfattar även tid för uppföljningar, vilket inte ingått tidigare.
För lantbruk har varken den gamla eller den nuvarande taxan tillämpats i någon högre utsträckning,
även om båda taxorna gav möjlighet att debitera årlig avgift. Den nya taxan innebär en högre avgift
motsvarande 2-3 timmar på C-lantbruk, och samma avgift som nuvarande taxa på B-lantbruk.
Nuvarande taxa ger möjlighet att debitera årsavgifter för hälsoskyddsverksamheter, men det har inte
heller tillämpats tidigare. Den nya taxan omfattar årsavgifter i samma nivåer som nuvarande taxa.
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Gamla taxan
(2008)

Nuvarande taxa
(2018)

Nytt förslag taxa

Lantbruk C

4 timmar

4-6 timmar

6 timmar

Hälsoskydd C

-

4-6 timmar

6 timmar

Ekonomiska konsekvenser för andra kommunala förvaltningar och enheter
Tillsyn på andra kommunala verksamheter ska faktureras enligt samma taxa som för externa parter. I
nuläget är det främst årsavgifter för livsmedelskontroll som debiteras, samt några miljöfarliga
verksamheter. Fasta årliga avgifter föreslås på förskolor, skolor och bassängbad. Övriga
verksamheter, till exempel fritidsgårdar, omsorgsboenden och fritidsanläggningar, debiteras
timavgift vid tillsyn. Timavgift gäller även för tillsyn på kommunalägda bostäder, lokaler för
allmänheten och kommunala miljöfarliga U-verksamheter. Planerade tillsynsinsatser, och avgifter för
dessa, kan i viss utsträckning kommuniceras i förväg, medans tillsyn som orsakas av klagomål eller
andra händelser inte kan det. Det är därför viktigt att övriga förvaltningar skapar utrymme i sin
budget för oförutsedda tillsynsavgifter.
Det gör ingen betydande skillnad för övriga förvaltningar om det är den befintliga taxan som börjar
tillämpas fullt ut, eller om nämnden tar den nya taxan. Det som medför den stora skillnaden är just
att taxan tillämpas, och att enheten tar betalt för alla sina tillsynstimmar vilket inte gjorts tidigare.
Här följer en redogörelse för hur mycket avgifter som debiterades andra kommunala förvaltningar
och bolag 2018, samt hur årsavgifterna förväntas förändras för 2020 om den nya taxan antas.
2019

Ny taxa 2020

Kommentar

SOC

17 280

19 710

+ 2000

Bildning

33 600

184 485

+ 150 000

DOS

72 000

116 100

+ 44 000

Hur gör andra kommuner?
Här följer en jämförelse mellan några kommuner i närområdet och Stockholms Län. Först visas
gällande årsavgifter 2019 för Örebro läns kommuner/förbund och Stockholms Läns medelvärde, samt
timavgift som föreslagits för 2020 i Hallsberg.
Timavgift miljöbalken 2019

Timavgift livsmedel 2019

Nuvarande taxa Hallsberg

870

960

Nuvarande taxa Kumla

902

902

Örebro

1020

1070

Bergslagen

960

985

Sydnärke

920

1050

Stockholms Län medelvärde

1185

1296

24 kommuner
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10 000 (Nykvarn) – 1 000 000
(Stockholm stad) invånare

Hallsberg förslag ny taxa 2020

Timavgift miljöbalken 2020

Timavgift livsmedel 2020

1015

1095

Nedan redovisas också miljösamverkan Stockholms medel för självfinansieringsgrad för
miljöbalkstillsyn respektive livsmedelskontroll.
För tillsyn enligt miljöbalken är en självfinansiering mellan 40 och 50 % medel för Stockholms län, och
enligt förvaltningens erfarenheter är det nivån som de flesta svenska kommuner uppnår.
Livsmedelskontrollen når vanligtvis en högre självfinansiering på mellan 60-70 %.
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Hur förväntas förvaltningens intäkter att påverkas?
Förvaltningen arbetar intensivt med att öka tillämpningen av taxan och debitera för alla
tillsynstimmar där det är möjligt. Detta, tillsammans med det nya förslagets möjligheter att debitera
för sånt som saknas i nuvarande taxa, förväntas öka förvaltningens intäkter med mellan 50 och 60 %
2021 i jämförelse med 2018 års budget.
Självfinansieringen för miljöbalkstillsynen förväntas öka från c:a 30 till 50 %. För livsmedelskontrollen
förväntas den öka från 45 till 60 %. För miljöenheten totalt innebär det en självfinansieringsgrad på
50 %, vilket då kan jämföras med 2019 års budget där självfinansieringen var 33 %.

2019
Budget

Totala intäkter
Miljöbalken

668 879

2020 – Ny
taxa. Baserat
på 2019 års
budgeterade
antal
debiterade
timmar/åak
780 535

Ny taxa.
Prognos
2021/22

Självfinansiering MB

28 %

32 %

46 %

Totala intäkter
Livsmedel
Självfinansiering Livs

405 592

462 090

547 500

46 %

52 %

62%

Badvattenprovtagning

-

16 000

16 000

Totala intäkter
miljöenheten
Självfinansiering
(avgifter/total kostnad)

1 074 471

1 258 625

33 %

38 %

1 096 200

1 659 700
50 %

Med föreslagna förändringar ökar förvaltningens möjlighet att avgiftsfinansiera sin verksamhet. Det
innebär att de företag, kommuninnevånare och andra som är motpart i ärenden hos förvaltningen
får betala något högre avgifter än idag, framförallt vid bristande lagefterlevnad. Konsekvensen
bedöms som rimlig eftersom förvaltningens möjlighet att bedriva en effektiv, rättssäker och
ändamålsenlig tillsyn ökar när intäkterna motsvarar de faktiska kostnaderna. Att bristande
lagefterlevnad kostar mer går i linje med principen att förorenaren ska betala. Högre avgiftstäckning
ökar också möjligheten att utöka resurser och bemanning på förvaltningen för att på ett bättre sätt
möta lagstiftningens krav på kompetens och omfattning av tillsyn.
Om nämnden av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bedriva tillsyn kan det få negativa
konsekvenser på miljön och människors hälsa. Om tillsynen inte bedrivs likvärdigt finns även risk för
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att det blir en ojämn konkurrens där den som självmant gör rätt kan få högre kostnader än den som
inte får tillsyn och krav på sig.

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

1015 kronor

Avgiftsnivå 1

0 timmar

Bekräftelse mottagen handling och granskning

Avgiftsnivå 2

1 x timavgift

Bekräftelse mottagen handling, granskning och bedömning

Avgiftsnivå 3

2 x timavgift

Bekräftelse mottagen handling, granskning, bedömning och beslut.

Avgiftsnivå 4

6 x timavgift

Bekräftelse mottagen handling, granskning, bedömning, inspektion och beslut.

Om den faktiska handläggningstiden överskrider den för avgiftsnivån angivna
handläggningstiden med 1 timme eller mer, ska timavgift för den faktiska
handläggningstiden betalas.
Ärenden med timavgift debiteras för faktisk nedlagd handläggningstid. Avgiften
beslutas av nämnden och motsvarar antal handläggningstimmar x timavgift.
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Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG
VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Ansökan om tillstånd till inrättande av
en avloppsanordning som en eller flera
vattentoaletter ska anslutas till, och
som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

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

Ansökan om tillstånd till anslutande av
en vattentoalett till en befintlig
avloppsanordning, och som inte
omfattas av fast avgift enligt

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

taxebilaga 2.
Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten, eller
grundvatten enligt vad kommunen har
föreskrivit för att skydda människors
hälsa eller miljön och som inte omfattas
av fast avgift enligt

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

taxebilaga 2.
Ansökan om tillstånd till hållande av
vissa djur inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser enligt vad
kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors
hälsa.

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

Ansökan om tillstånd eller dispens i
andra frågor enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter
för människors hälsa.

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

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet
enligt miljöprövningsförordningen

9 kap 6 §, 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen
(2013:251)

Timavgift

Datum
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Anmälan om ändring av miljöfarlig
verksamhet, och som inte omfattas av
fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 §
miljöprövningsförordningen
(2013:251)

Timavgift

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

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

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

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

Anmälan om olje- eller fettavskiljare

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

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

17 § förordningen om Avgiftsnivå 3
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

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

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

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

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

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

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

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

12(43)

Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet med
bassängbad för allmänheten, eller som
annars används av många människor.

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

Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av
förskola, öppen förskola, fritidshem,
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola,
specialskola, sameskola eller
internationell skola.

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

Tillsyn
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2 eller timavgift enligt
taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar
som kräver särskild uppmärksamhet
och som inte omfattas av avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2 eller
taxebilaga 3;1. byggnader som
innehåller en eller flera bostäder och
tillhörande utrymmen,2. lokaler för
undervisning, vård eller annat
omhändertagande,3. samlingslokaler
där många människor brukar samlas,4.
hotell, pensionat och liknande lokaler
där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
tillfällig bostad,5. idrottsanläggningar,
campinganläggningar, badanläggningar,
strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för
allmänheten eller som annars utnyttjas
av många människor,6. lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling,7. lokaler för
förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st
Timavgift
miljöbalken, 45 §
förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Radon i bostäder och lokaler för
allmänna ändamål.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken

Timavgift

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

13(43)

Tillsyn av små avlopp i samband med
inventering. Avgift gäller per
anläggning. Avgiften omfattar
förarbete, utskick och granskning av
avloppsdeklaration samt beslut i
ärendet. Om inspektion på plats
behöver göras tillkommer en avgift
motsvarande en handläggningstimme.
Om faktisk handläggningstid överskrider
den i taxan angivna handläggningstiden
med en timme eller mer på grund av att
avloppsdeklarationen eller andra
handlingar inte besvaras, inkommer i
tid eller liknande, så debiteras timavgift
för den faktiska handläggningstiden.
Tillsyn av små avlopp i samband med
inventering, där en anläggning delas av
två eller flera hushåll.

Timavgift

Tillsyn av små avlopp i samband med
klagomål eller felanmälan från
slamtömning/renhållning.

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER
OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas
eller hantering inleds av brandfarliga
vätskor eller spillolja i cistern ovan eller
i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska
(inom vattenskyddsområde hantering
av mer än 250 liter brandfarliga vätskor
eller spillolja) med tillhörande
rörledningar.

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

Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD

Information om cistern som tagits ur
bruk.

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

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

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

Övrig tillsyn av hantering av
brandfarliga vätskor och spillolja, som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets
Timavgift
föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor
och spilloljor (NFS
2017:5), 26 kap 3 §
miljöbalken, 2 kap 31 §
p5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn

Sida

14(43)

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

15(43)

Underrättelse och samråd innan
installation eller konvertering sker av
sådan utrustning som innehåller 14 ton
koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning
Avgiftsnivå 2
(2016:1128) om
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32
§§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Rapport om det under någon del av ett
kalenderår finns minst 14 ton
koldioxidekvivalenter i en stationär
anläggning eller i en mobil utrustning
som omfattas av läckagekontroll enligt
11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket
och 4.1-4.3 i EU-förordningen om fgaser.

15 § förordning
Avgiftsnivå 2
(2016:1128) om
fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31
och 32 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§
som inte omfattas av fast avgift för
miljötillsynsförtillsyn enligt taxebilaga 2.
ordningen (2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg
som innehåller kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr
517/2014, förordning
(EG) nr 1005/2009,
2 kap 31 § p 6
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande
ämne används för laboratorie- och
analysarbeten som betraktas som
viktiga enligt bilagan till Kommissionens
förordning (EU) nr 291/2011 , som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

Förordning (EG)
Timavgift
1005/2009, förordning
(EG) nr 291/2011,
2 kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till
yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.

2 kap 40 §
förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 3

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

16(43)

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt
använda växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde som har inrättats
före den 1 januari 2018 eller där
föreskrifterna inte har ändrats efter den
1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§
Timavgift
Naturvårdsverkets
föreskrifter om
spridning och viss övrig
hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

Ansökan om dispens från förbudet att
använda växtskyddsmedel på ängs- eller
betesmark som inte är lämplig att plöja
men som kan användas till slåtter eller
bete.

2 kap 37 och 39 §§
förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Timavgift

2 kap 41 §
Förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 3

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning
av växtskyddsmedel.

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större
mängd växtskyddsmedel läckt ut eller
kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 §
Timavgift
Naturvårdsverkets
föreskrifter om
spridning och viss övrig
hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsynsförordningen
(2011:13) i lydelsen
som gäller fr o m 1 juli
2018.

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

17(43)

Underrättelse om vattentäkt,
grundvatten eller en sjö eller ett
vattendrag befaras bli förorenat av
växtskyddsmedel.

9 kap 3 §
Timavgift
Naturvårdsverkets
föreskrifter om
spridning och viss övrig
hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsynsförordningen
(2011:13) i lydelsen
som gäller fr o m 1 juli
2018.

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

4 kap 4 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3)

Timavgift

4 kap 2 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 1

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från
bestämmelserna om information och
underrättelse i
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter
(NFS2015:3).
Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning
av biocidprodukt på en plats som
allmänheten har tillträde till som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

18(43)

Naturvårdsverkets
föreskrifterom
spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3), 2 kap 31
§ p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

17 b § förordningen
(2007:19) om PCB
m.m.

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från kravet om
avlägsnande av PCB-produkt i
byggnader och anläggningar och som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.
Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa 18 § förordningen
eller halkskyddad golvmassa enligt 17, (2007:19) om PCB
17 a eller 17 b § förordning (2007:19)
m.m.
om PCB m.m. och som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCBprodukter som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen
(2007:19) om PCB
m.m., 26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter
som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5
första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i
förordning (EG) nr 1223/2009 ska
skötas av behörig myndighet, samt
rådgöra med Läkemedelsverket innan
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i
förordningen.

Förordning (EG) nr
Timavgift
1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

19(43)

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA
PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av
kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor som inte innebär
utsläppande på marknaden, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor i
andra verksamheter än miljöfarliga
verksamheter enligt 9 kap miljöbalken,
utom den tillsyn som
Kemikalieinspektionen utövar över
primärleverantörers utsläppande på
marknaden

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som 1 kap 19 och 20 §§, 2 Timavgift
inte omfattas av fast avgift för tillsyn
kap 32 § samt 2 kap 19
enligt taxebilaga 2.
§ p 7-9, p 11-14, p 16,
p 17, p 19 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 § 3
st miljöbalken
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA
HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP
MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt
2 kap 5 § samt 26 kap
användning av förnyelsebara
3 § 3 st miljöbalken
energikällor, i verksamhet eller vid
vidtagande av åtgärd som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga
2.

Timavgift

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

20(43)

I verksamhet eller vid vidtagande av
2 kap 5 § samt 26 kap
åtgärd som inte omfattas av fast avgift i 3 § 3 st miljöbalken
taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i
material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av
avfall, och
4. återvinna avfall.

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens
hänsynsregler efterlevs, i verksamhet
eller vid vidtagande av åtgärd som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§
miljöbalken 26 kap 3§
3 st miljöbalken

Timavgift

Gällande föreskrifter

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP
MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till verksamhet
eller åtgärd som inte får utföras utan
tillstånd enligt föreskrifter för natureller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är 7 kap 24 § miljöbalken Timavgift
förbjuden för att den strider mot syftet
med det tilltänkta skyddet av ett
område eller föremål som omfattas av
ett interimistiskt beslut meddelat av
kommunen enligt 7 kap 24 §.
Ansökan om dispens eller undantag från
föreskrifter för natur- eller
kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 Timavgift
kap 7 § miljöbalken, 9
§ förordning
(1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Ansökan om nya eller ändrade villkor i
ett beslut om tillstånd eller dispens
avseende natur- eller kulturreservat,
naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 Timavgift
kap 7 § miljöbalken, 9
§ förordning
(1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

Ansökan om dispens från förbudet att
bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd som kan skada naturmiljön i ett
biotopskyddsområde.

21(43)

7 kap 11 § 2 st
Timavgift
miljöbalken, 1 kap 19
och 20 §§ samt 2 kap 8
§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd Gällande föreskrifter
inom natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde som kräver
anmälan enligt föreskrifter meddelade
för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.
Anmälan för samråd av en åtgärd som
inte omfattas av tillstånds- eller
anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som
kan komma att väsentligt ändra
naturmiljön.

Timavgift

12 kap 6 § miljöbalken Timavgift

Tillsyn
Naturreservat, kulturreservat,
2 kap 9 § miljönaturminnen, biotopskyddsområden,
tillsynsförordningen
vattenskyddsområden som kommunen
har beslutat om, djur- och
växtskyddsområden som kommunen
har meddelat föreskrifter om, område
eller föremål som omfattas av ett
interimistiskt beslut meddelat av
kommunen enligt 7 kap 24 §
miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det
gäller väg- och järnvägsanläggningar.

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i
fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett
jordbruk,
2. försiktighetsmått för
gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

Timavgift

12 kap 10 § miljöbalken, 2 kap 32 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark
och annan markanvändning i
jordbruket och som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7 samt
1 kap 19 och 20 §§
miljötillsynsförordningen
(2011:13) eller 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

22(43)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM
ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP
MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa
föroreningsskador.

28 § förordningen
Timavgift
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en
förorening på en fastighet och
föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller
miljön.

10 kap 11 §
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en
överhängande fara för att en
verksamhet eller åtgärd medför en
allvarlig miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en
allvarlig miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som
inte omfattas av länsstyrelsens
tillsynsansvar och andra miljöskador om
skadorna har orsakats av en verksamhet
eller åtgärd som den kommunala
nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en
15 kap 25 § p 2
fastighetsinnehavare att på fastigheten miljöbalken
själv återvinna eller bortskaffa avfall
även om ett sådant tillstånd inte krävs.

Timavgift

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

23(43)

Ansökan om dispens från förbudet att
hantera avfall när kommunen ska
ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om förlängt tömningsintervall
för slamavskiljare, fosforfällor, slutna
tankar eller minireningsverk.

75 § avfallsTimavgift
förordningen
(2011:927) 46 §
renhållningsordning
för Hallsberg kommun

Ansökan om befrielse från hämtning av 75 § avfallsAvgiftsnivå 3
latrin, urin eller avvattnat slam från
förordningen
minireningsverk
(2011:927) 44 §
renhållningsordning
för Hallsberg kommun
Ansökan av ägare till jordbruksfastighet 75 § avfallsAvgiftsnivå 3
om befrielse från hämtning av slam och förordningen
filtermaterial från fosforfälla
(2011:927) 44 §
renhållningsordning
för Hallsberg kommun
Ansökan om total befrielse från
hämtning av avfall enligt kommunens
föreskrifter om avfallshantering

75 § avfallsTimavgift
förordningen
(2011:927) 49 §
renhållningsordning
för Hallsberg kommun

Övriga ansökningar

75 § avfallsTimavgift
förordningen
(2011:927)
renhållningsordning
för Hallsberg kommun

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på
fastigheten själv återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än
trädgårdsavfall

15 kap 19 och 24 §§
miljöbalken, 45 §
avfallsförordningen
(2011:927)

Timavgift

Anmälan från fastighetsägare att på
fastigheten själv kompostera annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall.

15 kap 19 och 24 §§
miljöbalken, 45 §
avfallsförordningen
(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av 26 kap 3 § 3 st
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. miljöbalken

Timavgift

Datum

Sida

ÅÅÅÅ-MM-DD

24(43)

AVGIFTER FÖR UPPDRAG
Vatten- luft- eller markprovtagning på
uppdrag (analys- och fraktkostnader
tillkommer)

Timavgift

Övriga tjänster som inte är
myndighetsutövning och utförs på
uppdrag, till exempel
lokaliseringsprövning enligt PBL eller
smittskyddsutredning.

Timavgift

ÖVRIGT
Avgift för handläggning av beslut om
miljösanktionsavgift. Avgift ska betalas
utöver avgift för prövning, anmälan,
fast årlig avgift eller annan avgift för
tillsyn enligt denna taxa.

Avgiftsnivå 3

Handläggning av expediering med
delgivningsman

1000 kronor

Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD

1.3 Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Verksamhetskod

Prövn.nivå

Timmar

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11

B

9

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

1.20

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING,
BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL,
BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och
andra jordarter

10.10

B

9

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

10.11

B

18

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

10.11

B

18

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 18 timmar om tillståndet
gäller för mer än 50 000 ton men högst
200 000 ton.

10.11

B

9

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar om tillståndet
gäller för mer än 10 000 ton men högst
50 000 ton.

Sida
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Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD

10.11

B

9

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

10.11

B

6

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

10.11

B

6

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

10.20

B

9

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

10.20

B

18

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

10.20

B

18

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

10.20

B

9

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

10.20

B

9

5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än
som avses i 1, om tillståndet gäller för
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
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Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD

10.20

B

6

6. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än
som avses i 1, om tillståndet gäller för
mer än 1 000 ton men högst
5 000 ton.

10.20

B

6

7. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än
som avses i 1, om tillståndet inte
omfattas av någon av 1-6.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH
FODER
Verksamhetsgrupp Livsmedel av
animaliska råvaror

15.40-i, 15.45

B

90

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser bearbetning av
animaliska biprodukter. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

15.40-i, 15.45

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser rökning. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.

15.40-i, 15.45

B

64

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.
För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av
kombinerade råvaror
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15.131-i, 15.141 B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar med en
produktion av mer än 10 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

15.131-i, 15.141 B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13
§ miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så
kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden)
så tillkommer ett generellt tillägg med
20 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.20

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för anläggning
för hantering av mer än 1 000 ton men
högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår.

17.20

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för anläggning
som inte omfattas av 1.

17.30

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.20

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för produktion
som omfattar mer än 200 000
kubikmeter per kalenderår.

20.20

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för produktion
som inte omfattas av 1.
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ÅÅÅÅ-MM-DD

20.80

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH
PLASTVAROR

25.11

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.

25.20

B

30

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för en
produktion av mer än 100 ton per
kalenderår.

25.20

B

13

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för en
produktion som inte omfattas av 1.

25.30

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.

25.50

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 12 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA
PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Cement, betong,
kalk, krita och gips

26.110

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska
produkter

26.150

C

18

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 18 timmar.
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26.160

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING
OCH FÄRGBORTTAGNING

28.20 och 28.30 B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för anläggning
som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten om mer än 10 000
kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för anläggning
som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten om mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B

13

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar för anläggning
som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten om mer än 100
kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B

6

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar för anläggning
som ger upphov till utsläpp av
avloppsvatten som inte omfattas av
någon av 1-3.

28.71

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

28.90

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

28.95

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
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Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD

VERKSAMHETSGRUPP
METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Maskinell
bearbetning
34.80

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING
AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

39.15

B

30

4. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar om
förbrukningen av organiska
lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton
men högst 50 ton per kalenderår.

39.15

B

13

5. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar om
förbrukningen av organiska
lösningsmedel uppgår till högst 25 ton
per kalenderår.

39.30

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.

39.50

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV
BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

39.90

C

6

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH
VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL,
VÄRME OCH KYLA
Verksamhetsgrupp Förbränning
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40.51

B

30

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar.

40.60

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.100

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP
FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

50.10

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

50.20

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP
TANKRENGÖRING

74.10

B

13

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar.

74.20

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV
AVLOPPSVATTEN

90.16

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra
verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
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90.405-i och
90.406-i

B

30

3. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller
66 § miljöprövningsförordningen
är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 12
500 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.430

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk
behandling

90.171

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering

90.341

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förberedelse för
återanvändning

90.29

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

90.230

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del
av att samla in avfall
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90.30 och 90.50 B

13

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller
50 § miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

90.40

C

9

90.60

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

90.70

B

30

90.70

B

30

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för verksamhet
med mer än 75 000 ton hanterad
avfallsmängd per kalenderår.
2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för verksamhet
som inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Mekanisk
bearbetning och sortering

90.100

B

64

1. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 64 timmar för verksamhet
med mer än 50 000 ton hanterad
avfallsmängd per kalenderår.

90.100

B

30

2. För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 30 timmar för verksamhet
som inte omfattas av 1.

90.110

C

6

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.120

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för
anläggningsändamål
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90.131

B

13

För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT,
SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

92.30

C

9

För en verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är
tillsynstiden 9 timmar.

Sida

35(43)

Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD

VERKSAMHETSGRUPP
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
38 § FMH, punkt H
1

3

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden 3
timmar.

38 § FMH, punkt H
1

3

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden 3
timmar.

38 § FMH, punkt H
1

3

För hygienisk behandling med risk för
blodsmitta, övriga, är tillsynstiden 3
timmar.

38 § FMH, punkt H
2

12

För bassängbad är tillsynstiden 12
timmar.

38 § FMH, punkt H
3

6

För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt H
3

6

För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt H
3

3

För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3
timmar.
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2 Livsmedelslagen och lagen om foder och
animaliska biprodukter
Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller avgifter för drift- och servicenämndens kostnader för
offentlig kontroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena,
livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter
(2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med
stöd av denna lagstiftning.
Taxan gäller även avgifter för uppdragsverksamhet
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1) registrering och godkännande av anläggning
2) årlig offentlig kontroll
3) avgift för bemanning
4) handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra
kontroll i övrigt samt utfärdande av exportintyg.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1) offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
2) handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa
lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.
4 § Drift- och servicenämnden gör årligen en uppräkning av taxan enligt relevant
index.
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och
18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om
avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av drift- och servicenämnden.
Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften);
1095 kronor per timme för normal kontroll.
995 kronor per timme för extra kontroll.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra
grunder som anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje inspektör för nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och

Sida

37(43)

Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift
ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med
1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgift för prövning
7 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EGförordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken
Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för
prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med
tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som
godkännandet avser och erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
Avgift för registrering
8 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus eller tuggtobak eller för
dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes normal kontrolltid.
Årlig kontrollavgift
9 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 §
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden tilldelar anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en
riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens
storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten
där avgiften successivt ökar för varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets
gällande vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrolltid”. Den årliga kontrolltiden för varje risk-klass, kontroll-tidstillägg och
erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med
timavgiften.
10 § För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig
kontrollavgift betalas.
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden beslutar för
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet,
produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering
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med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid fastställandet av
risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella
vägledningen från Jordbruksverket användas.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar)
multipliceras med timtaxan.
11 § Om en tillämpning av 9 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
12 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Av 9 §
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i
efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 15
§. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten vid anläggningen har upphört.
13 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår
att den årliga kontrolltiden ska betalas av livsmedelsföretagare vars verk-samhet
är föremål för kontroll och som äger eller innehar anläggningen vid årets början.
Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för
tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för
dricksvattenförsörjning.
Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar
14 § För nämndens personal vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga
kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 18 §
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 4 §
livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften
beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Avgiften ska
motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen. Avgiften ska betalas
kvartalsvis.
15 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går
utöver den normala kontrollverksamheten, så kallad extra offentlig kontroll, tas
avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna
för provtagning och analys av prover.
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Avgift för extra kontroll är 995 kronor per timme.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska
den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller för den
företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga
kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen
medför.
Nedsättning av avgift
16 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om
det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för
offentlig kontroll fattas av drift- och servicenämnden som fastställer avgiften
enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att
sätta ned eller efterskänka avgiften för registrering eller bemanning vid
styckningsanläggningar.
Avgiftens erläggande med mera
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till drift- och servicenämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor med mera
18 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter
framgår att drift- och servicenämnden får förordna att dess beslut om avgift ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
19 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter
får drift- och servicenämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen.
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3 Strålskyddslagen
Inledande bestämmelser
1 § Avgifter enligt denna taxa erläggs för drift- och servicenämndens verksamhet
enligt strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen
(2018:506) och 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om
solarier och artificiella solningsanläggningar.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig enligt denna taxa ska betalas för drift- och servicenämndens
tillsyn enligt strålskyddslagen.
Timavgift för tillsyn
3 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften densamma som gällande
timavgift för nämndens taxa enligt miljöbalken.
Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme
handläggningstid. Därmed avses att den sammanlagda handläggningstiden
avrundas till närmast högre halvtimme. Med handläggningstid avses den
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för inläsning
av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt
föredragning och beslut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller överinstans
beslut.
4 § Utöver timavgift i 2 § ska nämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för
provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp
vid kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 10 kap. 5 §
strålskyddslagen.
5 § Avgiftsskyldig är den som;
1) Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och
som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om
anmälningsplikt.
2) Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde
till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om
radon.
Prövning och anmälan
6 § Handläggning av anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift
(SSMFS 2012:5) att bedriva verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten.
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6 x timavgift
Nedsättning av avgift
7 § Om det finns särskilda skäl, får drift- och servicenämnden med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned
eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande med mera
8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till drift- och servicenämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor med mera
9 § Drift- och servicenämnden beslut om avgift kan överklagas till Länsstyrelsen.
Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen följer att beslut om avgift gäller omedelbart även
om det överklagas, om inte något annat följer av beslutet.
Denna taxa träder i kraft den 2020-01-01. I ärenden som rör anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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4 Lagen om sprängämnesprekursorer
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för drift- och servicenämndens verksamhet
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.
Timavgift
3 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften samma som för taxa enligt
miljöbalken. Timtaxa tas ut för varje påbörjad halv timme handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra
myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet,
föredragning och beslut samt administrativ hantering. I handläggningstiden skall
inte räknas in sådan restid som vid ett och samma tillfälle överstiger två timmar.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl får drift- och servicenämnden med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned
eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande m.m.
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till drift- och servicenämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor med mera
6 § Av 17 § andra stycket lagen (2004:799) om sprängämnesprekursorer följer att
nämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen.
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Nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön
Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön beslutas
för Hallsberg kommun. Enligt förslaget tas flera prövningspunkter bort, eftersom förvaltningen
bedömer att miljöbalken och övrig lagstiftning ger drift- och servicenämnden tillräcklig möjlighet att
agera för att skydda människors hälsa och miljön. Konsekvenserna för förvaltningen bedöms som
små eftersom nuvarande ärendemängd är liten och föreskrifterna därmed tillämpas i låg
utsträckning.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att förslaget lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

Miljöbalken ger kommuner möjlighet att föreskriva lokala regler för att vid behov skydda människors
hälsa och miljön. Hallsbergs nuvarande föreskrifter trädde i kraft i januari 2008. Föreskrifternas
innehåll är delvis utdaterat och behöver förändras så att det motsvarar dagens lokala behov. Enligt
förslaget tas vissa bestämmelser bort då behov av prövning inte bedöms behövas för att ge
tillräckligt skydd mot olägenheter.
Föreslagna ändringar
1. Nuvarande bestämmelse:
Det krävs tillstånd av drift- och servicenämnden även för att inrätta annan avloppsanordning
än vad som avses i 13 § första stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättvatten inom följande
områden med avgränsningar enligt kartbilagor 1-7:
Tisarstrand, Tisarbaden, Tunbo, Långviken, Hultsjön, Hällebosjön samt Sotterns södra strand.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd
enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
eller om avloppsanordningen är avsedd att föra vattnet till enbart en allmän anläggning.
Förslag till ny bestämmelse:
Bestämmelsen tas bort.
Området Långviken ligger inom vattenskyddsområde och har redan tillståndsplikt för bad-,
disk-, och tvättvatten reglerat i skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet.
Områdena Tisarstrand, Tisarbaden och Tunbohässle ska inom kort anslutas till kommunalt
vatten och avlopp och bestämmelsen blir då inaktuell. Förvaltningen bedömer att
miljöbalkens anmälningsplikt är tillräcklig för skydda människors hälsa och miljön i
resterande områden.
2. Nuvarande bestämmelse:
Det krävs anmälan till drift- och servicenämnden för att inrätta förmultningstoalett,
separerande toalett, eltoalett och torrtoalett med latrinkompostering.
Förslag ny bestämmelse:
Bestämmelsen tas bort.
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Torra toalettlösningar innebär mycket små risker för människors hälsa och miljön och
förvaltningen bedömer att anmälningsplikt inte krävs för att skydda människors hälsa och
miljön.
Eget omhändertagande av latrin prövas enligt renhållningsordningen.
3. Nuvarande bestämmelse:
Det krävs tillstånd av drift- och servicenämnden för att hålla nötkreatur, häst, get får eller
svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur och orm inom område med detaljplan.
Förslag ny bestämmelse:
Det krävs tillstånd av nämnden för att hålla tupp inom område med detaljplan.
Det är mycket ovanligt att tillstånd söks för djurhållning inom detaljplan, eller att klagomål på
annan djurhållning än tuppar inom detaljplan inkommer till förvaltningen. Det bedöms därför
inte skäligt att behålla tillståndsplikten för alla djur. Miljöbalken ger tillräckligt med utrymme
att agera mot djurhållning då den faktiskt orsakar olägenhet. Tillståndsplikt för tupp behålls
eftersom det är mer vanligt förekommande som klagomål.
4. Nuvarande bestämmelse:
Inom Hallsbergs kommun får förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas
igång utomhus under högst 1 minut. Detta gäller inte om trafikförhållandena föranlett
fordonet att stanna, till exempel trafikkö och nedfällda bommar om motorn hålls igång för
att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning (på
fordonet) än sådan som avser uppvärmning.
Förslag ny bestämmelse:
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång i högst 1 minut.
Detta gäller inte:
1. Om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,
2. Om motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande, driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning och
järnvägsövergång.
5. Nuvarande bestämmelse:
Den som avser sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område
med detaljplan ska anmäla detta till drift- och servicenämnden innan spridning sker. Utan
tillstånd av drift- och servicenämnden får spridning ej ske av naturlig gödsel, slam eller annan
orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område. Tillstånd behövs ej för
spridning i ringa omfattning av väl brunnen gödsel, till exempel på villatomt och om
nedmyllning sker i medelbar anslutning till spridningen.
Kravet på tillstånd enligt denna paragraf omfattar ej sådana verksamheter där spridning
regleras i tillstånd enligt miljöbalken.
Förslag ny bestämmelse:
Bestämmelsen tas bort.
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Den olägenhet som kan uppstå vid gödselspridning nära bostäder är besvär med lukt och
flugor. Frågan om lämpliga skyddsåtgärder bedöms kunna hanteras i tillräcklig omfattning vid
ordinarie tillsyn hos kommunens lantbrukare. Förvaltningen tas mycket sällan emot klagomål
om störningar på grund av gödselspridning och bedömer därför att tillståndsprövning inte är
skäligt.
6. Nuvarande bestämmelse:
Det krävs tillstånd av drift- och servicenämnden att inrätta en värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark eller grundvatten inom följande vattenskyddsområden
(kartbilagor 8-11): Björnhammars vattentäkt, Hallsbergs reservvattentäkt, Hjortkvarns
vattentäkt, Sköllersta reservvattentäkt.
Vretstorps- och Tisarens vattenskyddsområden regleras enligt respektive skyddsföreskrift.
Tillstånd enligt denna paragraf krävs in för värmepumpar som kräver tillstånd enligt 5 § eller
anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förslag ny bestämmelse:
Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får inte
inrättas utan anmälan till nämnden. Inom följande vattenskyddsområden krävs tillstånd från
nämnden för att inrätta en sådan anläggning:
1. Björnhammars vattentäkt
2. Hallsbergs reservvattentäkt
3. Hjortkvarns vattentäkt
4. Sköllersta reservvattentäkt
Områdena har märkts ut på kartbilaga 1.
7. Nuvarande bestämmelse:
För skötsel och tillsyn av eldningsanordningar för fasta bränslen gäller att lufttillförseln skall
vara god och att bränslet skall förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller
tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. Dokumentation över
genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen skall finnas hos ägaren av
anläggningen under minst 5 år.
Förslag ny bestämmelse:
För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska
vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får eldas med det bränsle som pannan
enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä
som inte är förorenat.
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen skall finnas
hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.
8. Nuvarande bestämmelse:
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får inte ske på ett sådant sätt att olägenhet
för omgivningen uppstår.
Eldning får inte ske i strid mot gällande brandföreskrifter.
Förslag ny bestämmelse:
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Eldning av torra löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är
tillåtet endast vecka 17 och vecka 40. Valborgsmässoeld omfattas inte av denna
bestämmelse. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i
kommunens avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.
Förvaltningen gör bedömningen att bestämmelsen behöver kompletteras med ett
övergripande förbud att elda trädgårdsavfall, med undantag för en vecka på våren och en
vecka på hösten. Trädgårdsavfall bör ur miljösynpunkt i första hand tas om hand genom
kompostering vilket kan göras på den egna fastigheten eller genom att lämna trädgårdsavfall
till kommunens återvinningscentral. Eldning innebär alltid utsläpp av miljöfarliga ämnen och
partiklar till omgivningen. Många människor upplever stora besvär av brandrök, och det finns
därför skäl att begränsa möjligheten att använda den metoden för att göra sig kvitt
trädgårdsavfall inom detaljplan. Det finns möjlighet att söka dispens från eldningsförbudet.
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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Hallsberg kommun
meddelade av kommunfullmäktige den …§ xx ...
Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10–13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 - 40 och 42–44
§§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön.

Tomgångskörning
2§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst 1 minut. Detta
gäller inte;
1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning och
järnvägsövergång.

Djurhållning
3§
Det krävs tillstånd av nämnden för att hålla
1. Tupp
inom område med detaljplan.

Värmepumpar
4§
Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får inte
inrättas utan anmälan till nämnden.
Inom följande vattenskyddsområden krävs tillstånd från nämnden för att inrätta en sådan
anläggning.
1. Björnhammars vattentäkt
2. Hallsbergs reservvattentäkt

3. Hjortkvarns vattentäkt
4. Sköllersta reservvattentäkt
Områdena har märkts ut på kartbilaga till dessa föreskrifter.

Eldning
5§
För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara
god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får eldas med det bränsle som pannan enligt
tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är
förorenat.
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen skall finnas hos
ägaren av anläggningen under minst 5 år.

6§
Eldning av torra löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är
tillåtet endast v. 17 och v. 40. Valborgsmässoeld omfattas inte av denna bestämmelse.
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens
avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Ansökan
7§
En ansökan till nämnden ska vara skriftlig och uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.)

Sanktioner
8§
I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser varav det bl.a. framgår att den som med uppsåt
eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift eller beslut i enskilt fall om tomgångskörning, kan
dömas till böter. Detsamma gäller den som bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt
dessa föreskrifter.
I 30 kap. miljöbalken samt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns
bestämmelser om miljösanktionsavgifter.

Dispens
9§
Nämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § 6 i dessa föreskrifter, om det är
uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte föreligger.

Avgifter
10 §

Nämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, för handläggning
av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
11 §
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas
på ärenden som har inletts dessförinnan.

Åtgärder för att förbättra myndighetens tillsyn
av rökfria miljöer
§ 102
19/DOS/19

Tjänsteskrivelse
Datum:

Sida 1 av 2

Dnr:

Åtgärder för att förbättra myndighetens tillsyn av rökfria miljöer
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen genomförde den 23 april 2019 ett besök för att kontrollera hur nämnden uppfyller sina
krav att utföra tillsyn inom tobakslagens område rökfria miljöer. Länsstyrelsen har därefter begärt att
nämnden ska redovisa en åtgärdsplan för hur den ska komma till rätta med de brister som framkom
vid besöket.

Förslag till beslut

Att förvaltningens förslag på åtgärder redovisas till länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen genomförde den 23 april 2019 ett besök för att kontrollera hur Hallsbergs och Kumla
kommuner uppfyller sina krav att utföra tillsyn inom tobakslagens område rökfria miljöer. Vid
besöket deltog förvaltningschef i Hallsberg, miljöchef, miljöinspektör och politiker från respektive
nämnder. Länsstyrelsen har därefter kritiserat kommunerna för att tillsyn av rökfria miljöer skett i för
liten omfattning i både Hallsberg och Kumla, och beslutat att nämnderna ska redovisa de åtgärder
som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna. Samma kritik riktades till nämnderna vid
länsstyrelsens föregående tillsynsbesök 2017. De brister som länsstyrelsen pekat på är följande:
1. Nämnden har inte säkerställt lagens efterlevnad genom beslut om föreläggande eller förbud,
trots att avvikelser från lagen konstaterats vid tillsynsbesök på skolgårdar.
Åtgärd:
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att förändra sitt arbetssätt. Det innebär bland
annat att brister i högre utsträckning än tidigare ska följas upp genom beslut till
verksamhetsutövaren. All tillsyn av rökfria miljöer, även iakttagelser som görs i samband med
tillsynsbesök enligt livsmedelslagen eller miljöbalken, kommer att dokumenteras.
2. Länsstyrelsen anser att det är fördelaktigt att ha en plan och rutiner för tillsynen.
Åtgärd:
Tillsynsområdet rökfria miljöer finns med i förvaltningens behovsutredning, och uppgår då till
c:a 6 % av en årsarbetskraft per kommun. Nästa behovsutredning kommer att upprättas för
perioden 2021-23. Förvaltningen kommer sannolikt att bedöma behovet av personal för
tillsyn av rökfria miljöer som högre än tidigare på grund av tobakslagens ändring som innebär
fler typer av rökfria områden än vad föregående behovsutredning baserats på.
Förvaltningen kommer att upprätta register över rökfria områden, samt en plan för lämplig
tillsynsfrekvens av dessa områden. En dokumenterad handläggningsrutin för tillsynen
kommer också att upprättas.
3. Ingen tillsyn gjordes 2018.
Åtgärd: Tillsynsområdet rökfria miljöer saknar möjlighet till avgiftsfinansiering, och är
därmed helt beroende av att skattemedel avsätts för att bekosta tillsynen. Med nuvarande
personalresurser kommer enligt plan 5 % av en årsarbetskraft att kunna avsättas för tillsyn av
rökfria miljöer per kommun, totalt c:a 10 % av en årsarbetskraft på förvaltningen, under
2020. Tillsyn av rökfria skolgårdar kommer om möjligt att samköras med tillsyn av hälsoskydd
enligt miljöbalken, och tillsyn av serveringsställen i samband med tillsyn enligt
Version 1.3

Tjänsteskrivelse
Datum:

Sida 2 av 2

Dnr:

livsmedelslagen för att öka tillsynsfrekvensen. Förvaltningens målsättning med nuvarande
personal är att årligen utföra tillsyn av rökfria skolgårdar och serveringsställen.
Inför 2020 har förvaltningen äskat om att utöka personalen med 1,5 årsarbetskraft per
kommun, totalt tre årsarbetskrafter på förvaltningen, för att arbeta med tillsyn. En utökning
av personalen innebär möjlighet att avsätta mer tid för tillsyn av rökfria områden.
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§ 103
19/DOS/84

1

VP 2019 Energi- och klimatrådgivning, Örebro län

Verksamhetsplan för den regionala samordnade
energi- och klimatrådgivningen i Örebro län 2019
Inledning
Energi- och klimatrådgivarna i Örebroregionens kommuner har många års erfarenhet av att arbeta
tillsammans utifrån en gemensam verksamhetsplan. Från 2007 till 2011 samarbetade rådgivarna
tillsammans med Regionförbundet Örebro kring Energicentrum, som var ett regionalt
rådgivningscentrum för företag, hushåll och organisationer. När Energicentrum stängde 2011 var
det naturligt att fortsätta arbeta tillsammans.
Energi- och klimatrådgivarna tar nu årligen fram en gemensam verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen antas gemensamt av rådgivarna, länets kommuner och Energikontoret på
Region Örebro län. Vissa delar är obligatoriska att delta i och andra är frivilliga utifrån behov och
intresse i den egna kommunen.
Den gemensamma planen är ett komplement och ett verktyg för att stärka den lokalt anpassade
rådgivningen i varje kommun. Den gemensamma verksamhetsplanen utformas och följs också upp
gentemot Örebro läns energi- och klimatprogram som samtliga regionens kommuner har varit med
och tagit fram. I programmet har energi- och klimatrådgivare har en roll som utförare av åtgärder
för att nå programmets mål.

Örebro läns energi- och klimatrådgivare
Energi- och klimatrådgivningen i Örebro län utförs via fyra rådgivare:


Thomas Giege, Örebro kommun.



Mats Brengdahl, Kumla, Hallsberg, Laxå, Askersund och Lekebergs kommuner:



Magnus Reiden, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors kommuner.



Timo Kuru, Karlskoga och Degerfors kommuner.

Fokus 2019
De kommunala energi- och klimatrådgivarna har under året fokus på uppsökande aktiviteter och
kommunikation. Ett mål är att göra EKR mer känd och erkänd. Detta är ett mål som även
kommunicerats från Energimyndigheten i önskan att utveckla rådgivningen runt om i landet.
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I Örebro län arbetar rådgivarna i ett tätt samarbete med Energikontoret på Region Örebro län och
med Länsstyrelsen i Örebro län. Detta för att öka spridningen och synligheten av rådgivningen runt
om i länet.
Rådgivningen bedrivs både kommunspecifikt av respektive EKR, och i ett länsövergripande
samarbete. Samarbetet innebär att rådgivarnas kompetenser tas väl tillvara och att arbetet för att
nå uppsatta mål bedrivs kostnadseffektivt och utan kommungeografiska begräsningar.
Under 2018 ökade även samverkan med närliggande län för större erfarenhetsutbyte och
utvidgande av kontaktnät. Detta arbete fortsätter under 2019 och 2020. Det ger även kommunerna
möjlighet att utbyta kunskap med fler kommuner av liknande storlek.

Insatsprojekt solel
I det uppdrag som Energimyndigheten ger energi- och klimatrådgivarna i landet ingår även arbetet
med ett insatsprojekt under 2018-2019. I Örebro län har alla fyra rådgivare valt att arbeta med
insatsprojektet Solel.
Syftet med insatsprojektet är att rådgivarna utför uppsökande aktiviteter inom ett visst
ämnesområde under en avgränsad tidsperiod. Insatsprojektet solel handlar om
solcellsanläggningar, och rådgivarnas aktiviteter går ut på att öka målgruppernas kunskaper så att
de kan göra mer informerade beslut om solcellsinstallationer. Målgruppen är villaägare, små och
medelstora företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.
Energimyndighetens mål med insatsprojektet:





att göra EKR mer känd och erkänd.
att skapa en struktur/plattform för ökad synlighet i samhället genom samverkan med
andra aktörer.
att samverkan mellan EK och EM karaktäriseras av sam-handling, sam-ansvar och samresultat.
att det regionala sammanhanget samt fokus på kommunikation förstärks.

Rådgivarnas arbete i insatsprojekt beräknas utifrån ett poängssystem där olika insatser värderas
och poängsätts.
Örebro läns rådgivares fokus i insatsprojektet:
Mål: Att på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt kommunicera ut relevant information om nyttan
med solel till de personer och företag som verkar inom Örebro med syftet att detta ska bidra till att
minska den framtida klimatpåverkan.
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Målgrupp: Privatpersoner i villor, i första hand nätanslutna permanentbostäder,
bostadsrättsföreningar, flerbostadshus, endast de med privata fastighetsägare, samt
småföretagare, ska i första hand äga sina fastigheter.

Kommunikation
Under 2019 sker samordning av gemensamma marknadsförings- och kommunikationsinsatser för
energi och klimatrådgivningen i hela länet. Det kommer bland annat vara pressutskick, annonsering
i tryckta och digitala medier och info på webbplatser vid aktiviteter.
Energi- och klimatrådgivningen i Örebro län har en gemensam Facebook-sida, sidan hålls levande
av samtliga rådgivare. Viss kommunikation samordnas även från Energikontoret och sprids bland
annat via denna sida.
Kommunikation om rådgivarnas aktiviteter och arbete sker även via kommunernas och
Energikontorets hemsidor. Riktade utskick kommer även att ske brevledes till utvalda målgrupper.

Uppföljning
Energi- och klimatrådgivarna skriver under året verksamhetsberättelser som delas med respektive
ansvarig chef. Berättelsen är en kvalitativ beskrivning av varje rådgivares arbete för en löpande
delgivning och uppföljning av arbetet som sker i respektive kommun.
Året avslutas med ett gemensamt möte med rådgivare och ansvarig i respektive kommun. Under
mötet ger rådgivare en samlad presentation av det arbete som pågått under året.
Utöver detta skickas rapportering in till Energimyndigheten, både löpande för insatsprojektet samt
årlig lägesrapport och budgetuppföljning för ordinarie rådgivning.
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Webbinarium för företag
23 maj.

Ylva startar med ett för företag.

Ylva

Sedan kan EKR lägga till fler webbinarium där fokus
är på privatpersoner eller specifika frågor.
Detta görs om vilja och behöv finns. Dra då lärdom
av Ylvas webbinarium.

Ev EKR i
fortsättning.

Gemensam konferens
tillsammans med
Energikontoret.
27 maj

På konferensen kommer flera delar finnas. Bland
annat föreläsning om solel:
1. Elavtal för solel. Anordnas via
Fastighetsnätverket.
2. Solel – olika affärsmodeller.

Anordnas av
Roland.
Solel anordnas
av Ylva.

Träff – Veosols parkering,
Aspholmen
Datum 21 maj kl. 16-18.

Anordna aktivitet, bjud in företag.
Målgrupp: bred.
Thomas och Magnus tar kontakt och bokar
utställare. Skriver inbjudan och beställer BRFregister.

Magnus och
Thomas.

Klimatsmart Vardag
Pågår under längre period.

Aktivitet riktad till solel under maj. Fokus Örebro
kommun.

Thomas.

Planering för EKR under 2019
Vad
Studiebesök

Behöver ordnas
Det kommer att anordnas inom
Fastighetsnätverket till
Änglandaskolan. Kan vi följa
med där? Fler studiebesök kan
planeras in.

Ansvarig
Niklas/Ylva.

När
Första ev
under maj.
Löpande
under året.

Småhusägarkvällar

Turné med besök.
Besöken kan planeras
tillsammans av EKR, men de
genomförs sedan separat i de
olika kommunerna.

Mats anordnar i:
- Örebro,
Sörby/Almby.
- Askersunds
villaförening.
- Ev i Laxå.
Timo anordnar i:
- Degerfors
(även för
Karlskoga).
Thomas anordnar i:

Våren 2019.
Kan även
fortsätta
löpande
under året.
Förslag på
datum i
Örebro 22,23
maj.
Kopplas till
soldagarna i
maj!

De tillfällen som är öppna för
alla kan marknadsföras via Ylva
om det är under soldagarna.
Meddela i så fall detta till Ylva.
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Företagsmässa i
Kumla

Ev kommer Mats stå här. Han
kollar upp det.

Öppet hus i Kumla
på gatukontoret

Rådhuset,
Örebro.

Mats.

April

Mats

Motorsportveckan i
Karlskoga

Detta pågår under hela veckan
och EKR behöver dela upp så att
ni står under olika dagar.

Timo

Solturné i
september – fokus
lantbruk

Samarbete med LRF. Har fått ett Samtliga.
exempel på bra studiebesök från
Lst.
Behövs fler bra förslag på
platser att besöka.
Här kan Länsstyrelsen plocka
fram bra exempel från
Klimatklivet och solelstödet.

11-16 juni

Höst 2019.

Ingång via LRF.
Earth hour
Studiebesök –
Niklas Scott: Off-grid
hus i Marieberg.

Karlskoga och Örebro
Vill vi inleda med att EKR själva
får åka på
studiebesök/utbildning.

Thomas och Timo.
Thomas inleder
kontakt.

30 mars.
Höst

Inleder kontakt och se möjlighet
till att utveckla till studiebesök
framöver.

Förslag på kommande aktiviteter
Vad

Behöver ordnas

Guidad tur – Katrineholm
”solel på kullen”.

Boka buss, boka guidad tur, marknadsför besök.

Ansvarig

När

Återkommer med planering och tid för denna
aktivitet.
Samarbete med turism i
Laxå/Tiveden.

Kontakta Laxå, samarbete med deras satsning på
klimat. Marknadsför solel.

Mats,
Ylva?

6 (7)

7

VP 2019 Energi- och klimatrådgivning, Örebro län

Utställning Marieberg/IKEA

Utställning en lördag.
Förslag:
- Solel kopplat till IKEAs försäljning av
solpaneler.
- Belysning på IKEAs belysningsavdelning.

Mässor/Marknader
Vad
Kumlamässan
Lindesbergs näringslivsmässa
Motorveckan i Karlskoga
Noramarknad
Lindedagen
Sannamarken
Vulkanmarken i Degerfors
Fastighetsmässan

När
Vår-19
28 februari
11-16 juni
Augusti
8 Maj kl. 16-20
Första tisdag i okt.
augusti/sept.
13 mars

Ansvarig
Mats
Magnus
Timo
Mats
Mats
Timo
Alla, gemensam mässplats.

Bevaka
-

Askersundsmässan. När kommer nästa att genomföras?
Bomässa i november.
Conventum - löpande bevakning om det finns aktivitet där som vi kan koppla in oss på.
Samordna gärna aktiviteter med Fastighetsnätverket, eller håll i föreläsning för dem. Bjuds
då in via Bryan på Energikontoret.

Utbildningar
Vad

När och var

Utbildning Energieffektivisering och byggnaden
som system. Leds av RISE.

15-16 maj
RISE lokaler i Borås, Brinellgatan 4
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Energi- och klimatrådgivning
Mats Brengdahl
Verksamhetsberättelse 2019 första halvåret

Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå och Lekebergs
kommun
Energi- och klimatrådgivningen för Örebro läns södra fem kommuner fortsätter som tidigare
under 2019. Hallsbergs kommun fortsätter att sköta den största delen av södra länets
administration runt EKR.
Energimyndigheten finansierar fortsatt energi- och klimatrådgivningen utifrån antalet hushåll
i respektive kommun. Det nuvarande bidraget från Energimyndigheten räcker idag till
cirka en 0,9 % rådgivartjänst för de fem södra kommunerna tillsammans. Enligt avtal så köps
energi- och klimatrådgivningstjänsterna för södra länet in från Samhällsbyggnad Bergslagen,
Lindesberg.
Rådgivningen i de södra kommunerna fortsätter med rådgivning till privatpersoner,
organisationer och små samt medelstora företag. Energi- och klimatrådgivningen förmedlar
lokalt och regionalt anpassad kostnadsfri, opartisk kunskap om energieffektivisering,
energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen informerar även om förutsättningar att
förändra energianvändningen i fastigheter, lokaler och bostäder samt om transporter.
Rådgivningen sker genom telefonrådgivning, mailkontakter, platsbesök, mässor,
föreläsningar, samt samarbete med miljöinspektörer, energikontoret på region Örebro län och
Länsstyrelsen i länet.
De flesta besök, samtal och mail under våren har varit från privatpersoner och
bostadsrättsföreningar men också organisationer samt några företag. Ett ganska stort antal
besök har gjort ute hos bostadsrättsföreningar med både besök och föreläsningar.
Många av de frågor som berörs handlar om energieffektivisering, byte av värmekälla, el från
solceller samt hur det fungerar med teknik och försäljning av egen el. Andra frågor handlar
om isolering, fönster, fuktproblem, belysning, ventilation, radon, elavtal, miljöpolicy med
mera.
Det börjar också bli vanligare med frågor som berör transporter. Frågor som smarta
motorvärmare, elbilar, laddstolpar till elbilar, batterilagring, gasbilar, andra bränslen som t.ex.
HVO.
I uppdraget Energi- och klimatrådgivningen har från Energimyndigheten ingår:
 Rådgivning till privatpersoner, organisationer och företag.




Obligatoriskt insatsprojekt, i vårt fall ett solelprojekt. Detta projekt är riktat till alla
våra kommuner.
EPBD2-projekt, (ett energieffektiviseringsprojekt riktat till företag med
fastbränslepanna, större kylning av lokaler m.m.)

Det insatsprojekt med tema solceller som startades 2018 fortsätter. Detta projekt genomförs
under 2018–2019. Insatsprojektet är riktat mot våra tre målgrupper och insatsprojektet ingår
som tidigare nämnts i grundstödet för energi- och klimatrådgivningen.
Ett flertal nätverksmöten har genomförts under våren tillsammans med övriga energi- och
klimatrådgivare samt den regionala utvecklingsledaren från Region Örebro län. Dessa möten
har primärt syftet att samordna rådgivningen för att nå bästa effekt.
Många av länets aktiviteter kräver att vi har en flexibilitet att hjälpas åt då vi är färre med de
nya villkoren än för några år sedan. Nu är vi i länet 4st rådgivare sedan den 6 september 2018.
Rådgivningen kräver ett tätt samarbete mellan rådgivarna speciellt nu för stötta vår relativt
nya kollega.
Några aktiviteter under första halvåret är:











Värmekamerautbildning 7/3
Fastighetsmässa BRF 13/3
Småhusägarkväll, solceller, villaföreningen Askersund 21/3
Småhusägarkväll, solceller Almby 24/3
Möte med kommuner och länsstyrelse 2/4
Utbildning av politiker 4/4
Lindesbergs Arena seminarium föreläsning 4/5
Lindedagen mässa 8/5
Utbildning RISE Borås Fukt- och innemiljöfrågor 14-16/5
Utöver detta har mailsvar, telefonsvar, platsbesök, företagsbesök och ett flertal
informationsbesök/ föreläsningar hos bostadsrättsföreningar m.fl. genomförts under
våren.
Efter mässor har uppföljning av intresserade gjorts och besök gjorts ute på plats.
Övriga planerade aktiviteter längre fram är t.ex. Sannamarken, motordagarna Karlskoga,
öppet hus Kumla, och Nora marknad. Möjlighet finns att ge stöd till miljöinspektörer i deras
energitillsyn hos företag.

Mats Brengdahl
Energi- och klimatrådgivare Örebro läns södra kommuner
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Reviderad kostpolicy
Ärendebeskrivning

Uppdraget att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer för Hallsbergs kommun där helhetssyn, dialog
och kritiskt tänkande är utgångspunkter för samverkan med berörda förvaltningar i processen. Policyn är ett
långsiktigt inriktningsdokument för alla berörda verksamheter i Hallsbergs kommun. Här presenteras riktlinjer
tillhörande kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023 ärendenummer 19/KS/21 (bilaga 1). Riktlinjerna beslutas
i respektive nämnd enligt Hallsbergs riktlinjer för styrdokument.
I Hallsbergs kommun serveras årligen cirka 1 000 000 måltider inom kommunens verksamheter till en
budgeterad kostnad av cirka 10 400 000 kronor per år. De offentliga måltiderna i Hallsbergs kommun är ett
konkret verktyg för att arbeta för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och
en mer jämlik hälsa. Förutsättningar för en hållbar utveckling handlar om faktorer som god ekonomi, god
folkhälsa och livskraftig miljö.

Förslag till beslut

Drift- och serviceförvaltningen föreslår Drift- och servicenämnden att besluta riktlinjerna för
kostpolicyn i sin helhet enligt förslag;
- Måltidsenheten (bilaga 2)

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2019-04-29 en kostpolicy för Hallsbergs kommun. Policyn ska revideras
vart fjärde år. Måltidsavdelningen har tillsammans med representanter från Sydnärke folkhälsoteam,
Örebro läns idrottsförbund och Region Örebro län genomfört en process där riktlinjer för respektive
verksamheter finns framtagna.
Uppdraget syftade till styrande dokument till Hallsbergs kommuns måltidsservice som har en god
legitimitet, förankring och relevans inom alla förvaltningar och berörda verksamheter. I uppdraget
ingick att;
- att ta fram ny kostpolicy presenteras för kommunfullmäktige under år 2019.
- berörda verksamheter konkretiserar kostpolicyn genom att ta fram tillhörande riktlinjer.
- framtagandet sker med bred förankring och delaktighet inom berörda förvaltningar.
- kostpolicyn är känd för medarbetare och brukare.
- kostpolicy och tillhörande riktlinjer är kopplade till befintliga mål och indikatorer.
Delaktighetsprocessen
Arbetsgruppen har arbetat efter en av kommunledningsgruppen tagen aktivitetsplan (bilaga 3).

Tjänsteskrivelse
2019-09-18

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Nina Ekelöf

Förvaltningschef

Koststrateg

Bilagor
1. Kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023
2. Förslag riktlinjer Måltidsenheten
3. Aktivitetsplan 2018-19
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Riktlinjer tillhörande kostpolicy: Måltidsavdelningen
Hallsbergs kommun 2019-2023

Policytext: Hållbar
Vi arbetar för att mat och måltider i Hallsbergs kommun ska vara hållbara för människor, djur och miljö.


I upphandlingar och inköp strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan från transporter och kemikalier.



Vi ökar ständigt andelen livsmedel som är producerade enligt svenska regelverk.



Vi strävar efter att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel.



Vi erbjuder vegetariska måltider i hög utsträckning.



Vi minskar matsvinnet i alla led.

Riktlinjer hållbar
- Alla kök strävar efter att välja livsmedel som har så lite miljöpåverkan som möjligt samt att
minimera energianvändningen i köket
- Svinnmätningar genomförs på alla verksamheter två gånger per år i tvåveckorsperioder.
Matsvinnet beräknas genom att väga och dokumentera tallriks- och tillagningssvinn.
- Alla kök arbetar på ett sätt som gör att matsvinnet i kök och vid servering blir så litet som
möjligt.
- Kockar och måltidsbiträden bör erbjudas kontinuerlig fortbildning inom hållbar mat
- Grunden är att menyer och salladsbufféer är klimat- och säsongsanpassade
- Hallsbergs kommun strävar efter att öka sina inköp av ekologiska livsmedel. Detta för att bidra
till att 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska
livsmedel år 2030, enligt regeringens livsmedelsstrategi.
- En vegetarisk måltid eller ett mellanmål bör erbjudas varje dag
- Alla kök strävar efter att främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål.
- De grönsaker och rotfrukter som serveras i salladsbuffén anpassas efter säsong

Policytext: Hälsosam
Genom att erbjuda hälsosam mat bidrar vi till att främja goda matvanor och en jämlik hälsa.


Maten ska vara vällagad, varierad och god samt tillgodose gästens behov av energi och näring.



Till varje måltid serveras varierande grönsaker och rotfrukter.



Vår personal har kunskap och kompetens kring hållbara och hälsosamma matvanor.

Riktlinjer hälsosam
- Alla ordinarie matsedlar näringsberäknas och anpassas efter målgrupp
- Måltiderna presenteras enligt tallriksmodellen på skolorna.
- Kockar och måltidsbiträden ska erbjudas kontinuerlig fortbildning.

Policytext: Måltidsupplevelse
Måltiden ska vara en upplevelse av syn, smak, doft, matglädje, gott bemötande och gemenskap.


Ett naturligt resultat av detta blir att våra matgäster prioriterar vår mat.



Vi sätter gästen i fokus och arbetar med inflytande och delaktighet.



Vi arbetar för att mat och måltider serveras i en lugn och trevlig miljö.

Riktlinjer måltidsupplevelse
- Det ska finnas ett respektfullt bemötande bland matgäster och personal i matsal/restaurang.
- För matsal/restaurang ska det finnas tydliga trivselregler – gärna utarbetade tillsammans med
gästerna/brukaren

Policytext: Säker
Våra utgångspunkter för att servera säker mat är råvaror av hög kvalitet och noggrant kontrollerade leverantörer.


Det ska vara möjligt att få information om vad maten innehåller.



Egenkontroller genomförs regelbundet i kommunens alla verksamheter som hanterar livsmedel.



Vi genomför regelbundet kompetenshöjande åtgärder och livsmedelsutbildning för alla som ansvarar för mat och
måltider.

Riktlinjer säker
- Personal i servering ska kunna ge information om matens innehåll.
- Köket särskiljer produktion av specialkost från övrig produktion.
- För rutiner kring specialkost och anpassad kost se kommunens hemsida hallsberg.se (under
uppbyggnad)
- Personalen i köket har kompetens inom livsmedelssäkerhet och rutin för egenkontroll. All
nyanställd personal utbildas i systemet för egenkontroll.
Genomförande
Alla verksamheter i Hallsbergs kommun har ett gemensamt ansvar för att policyn blir verklighet.
Det ställer höga krav på dialog och samverkan mellan samtliga förvaltningar.
Kommunen ska följa de gällande nationella riktlinjerna från Livsmedelsverket:
 Bra måltider i förskolan, förslag lägg in länkar..
 Bra måltider i skolan
 Bra måltider i äldreomsorgen
Utbildning och fortbildning
 Personalen i skolköken bör ha restaurang eller storköksutbildning på lägst gymnasienivå.
 Kockar och måltidsbiträden erbjuds kontinuerligt fortbildning

Rutiner för måltider
Förskola och fritidshem
Tillsammans bör frukost, lunch och mellanmål i förskolan stå för ca 70 % av dagsbehovet. Vid
val av livsmedel väljs företrädelsevis nyckelhålsmärkta produkter. Mejeriprodukter bör också
vara magra, osötade och D-vitaminberikade. En bra måltid består av mycket grönsaker, frukt,
bär, frön, fullkorn och mindre rött kött, charkprodukter, salt och socker.
Frukost
Frukostbasen består av:
 mjölk, naturell fil/naturell yoghurt
 havrefras/rågfras/cornflakes/müsli
 färsk frukt och grönsaker
 mjukt bröd,
 knäckebröd
 pålägg,
 smörgåsfett.
 gröt
Tillbehör för att variera frukosten t.ex.
 bär/frukt efter säsong
 torkad frukt
 ägg
 kanel, kardemumma
Mellanmål
Grunden är att mellanmålet inte ska ersätta eller störa aptiten inför nästa måltid. Ett exempel
på bra mellanmål är en till två smörgåsar med pålägg, ett glas mjölk och en frukt.
Mellanmålsbasen består av:
 mjölk,
 färsk frukt och grönsaker,
 mjukt bröd,
 knäckebröd,
 två sorters pålägg,
 smörgåsfett.
Mellanmålet kan varieras med:
 naturell fil/naturell yoghurt
 havrefras/rågfras/cornflakes/müsli
 smoothie (gjord på mjölk eller naturell fil/naturell yoghurt + bär/frukt/grönsaker)
 fruktsallad
 grönsaksdipp

Lunch
Tallriksmodellen är utgångspunkt vid servering av lunch.
Alla förskolor och skolor följer en matsedel där samtliga recept och maträtter är näringsberäknade. Maten lagas på råvaror av god kvalitet.
 En lagad rätt, med fördel en vegetariskt rätt
 Salladsbord med minst två olika komponenter
 Bröd och smörgåsfett
 Mjölk och vatten
Grundskolan
Måltidsordning
- Skolmåltiden ska ge 25 – 35 % av dagsbehovet. Salladsbuffén vid skolorna ska innehålla minst
fem olika sorters grönsaker/grönsaksblandningar eller frukt, två med inriktning på C-vitamin
och två med inriktning på kostfiber, samt vara årstidsanpassad. Hallsbergs kommun strävar
efter att öka sina inköp av ekologiska livsmedel. Detta för att bidra till att 60 % av den offentliga
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska livsmedel år 2030, enligt
regeringens livsmedelsstrategi.
De grönsaker och rotfrukter som serveras anpassas efter säsong. En vegetarisk måltid eller mellanmål
erbjuds med fördel varje dag.



Svinnmätningar genomförs av måltidsenheten på alla verksamheter två gånger per år i
tvåveckorsperioder. Matsvinnet beräknas genom att väga och dokumentera tallriks- och
tillagningssvinn.
Tallriksräkning sker under svinnmätningar för att få en bild över antalet ätande.

Bildningsförvaltningen
Är livsmedelsföretagare för skolor med mottagningskök och fritidshem.
Rektor
Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan (Prop.2009/10:165, sid 872) där i enlighet men
läroplanen ska verksamheten utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I begreppet ”omsorg” ingår även att barnen serveras
måltider. Måltiderna kan utformas så att de på många olika sätt bidrar till läroplanens mål. Barn som äter
bra har bättre förutsättningar att lära. Genom att integrera måltiderna i verksamheten kan den också
användas som ett pedagogiskt verktyg. Rektor ansvarar även för att det finns en rutin för egenkontroll
inom verksamheten.
Måltidsavdelningen
Avdelningen ansvarar för kommunens strategi gällande kostverksamheten och är livsmedelsföretagare i
livsmedelslagens mening för tillagningskök och mottagningskök. Kostchef tillsammans med koststrateg
ansvarar för planering av måltiderna, livsmedelsupphandling, matsedlar, matproduktion, tillagningskök
och mottagningskök inom måltidsavdelningen. Kostchefen ansvarar också för att produktionen
överensstämmer med produktansvarslagen och tillsammans med mottagande enheter, att uppföljning
och utvärdering sker, samt att ge vägledning vid val av mat.
Lunchen bör motsvara 25–35 % av dagsbehovet av energi och näringsämnen. Tallriksmodellen är
utgångspunkt vid servering av lunch.

Alla skolor följer en matsedel där samtliga recept och maträtter är näringsberäknade. Maten lagas på
råvaror av god kvalitet.
Lunch
- En eller gärna flera lagade rätter, med fördel en vegetariskt rätt som alla får ta del av
- Salladsbord med minst fem olika komponenter
- Varm grönsak serveras minst två gånger i veckan.
- Bröd och smörgåsfett
- Mjölk och vatten
- Söta drycker (saft, måltidsdryck, läsk, energidryck) erbjuds inte av måltidsenheten
- Bakverk, glass eller godis erbjuds inte av måltidsenheten

Dispens för att kunna ha kvar nya trädäcket
året om,
§ 105
19/DOS/4

Rapport sjukfrånvaron kvartal 2, 2019
§ 106
19/DOS/25

Internkontrollplan 2019 uppföljning per den
31 augusti 2019
§ 107
18/DOS/111
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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.
Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport
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Område
Ekonomi

Administration

Verksamhetsspecifik

1

Risk
Att syftet och deltagare vid representation inte
anges

Sannolikhet
3. Möjlig

Konsekvens
2. Lindrig

Riskvärde
6

2

Att syfte och deltagare vid resor inte anges

3. Möjlig

2. Lindrig

6

3

Att debitering av tjänst dröjer

3. Möjlig

3. Kännbar

9

4

Att varan eller tjänsten inte är beställd

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

5

Att registrering av allmänna handlingar inte sker
enligt lag.

3. Möjlig

3. Kännbar

9

6

Att dokumenthantering/arkivering inte sker
enligt planen

3. Möjlig

3. Kännbar

9

7

Att handlingsplanerna från ortsbesöken inte följs
upp eller att tidsplanen inte hålls.

3. Möjlig

2. Lindrig

6

8

Att SKLs riktlinjer angående mutor och
bestickning inte följs

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

9

Att anmälningar till DoS-förvaltningens
felhanteringssystem inte följs upp eller att
åtgärder inte sker

2. Mindre sannolik

3. Kännbar

6

10

Att verksamhetsplaner inte finns för alla
avdelningar

3. Möjlig

3. Kännbar

9

11

Att avdelningarnas verksamhetsplaner inte följs

3. Möjlig

3. Kännbar

9

12

Att underhållsplanen för kommunens gator och
vägar inte följs

3. Möjlig

2. Lindrig

6

13

Låga vattennivåer i råvattentäkter

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

14

Att rapportering till snödagboken inte sker

3. Möjlig

1. Försumbar

3
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Område

Risk
Att underhållsplanen för kommunens fastigheter
inte följs

Sannolikhet
3. Möjlig

Konsekvens
2. Lindrig

Riskvärde
6

16

Att avvikelser i livsmedelshanteringen inte
åtgärdas

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

17

Att anmälningsärenden inom
bygglovsverksamheten inte följs upp

2. Mindre sannolik

2. Lindrig

4

18

Att anmälningsärenden inom
miljötillsynsverksamheten inte följs upp

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

15
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2 Uppföljning
Område:

2.1 Ekonomi
Risk:

2.1.1 Att syftet och deltagare vid representation inte anges
Kontrollmoment
Att syfte och deltagare anges vid representation
Vad ska kontrolleras och hur?
Att det finns bilagor till fakturor med syfte och deltagare. Allkontroll.

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Registrator/Attestant

Uppföljning
Allkontroll 1

Allkontroll 2

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2019-08-31

Ej kontrollerad

2019-12-31

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Fastighetsavdelningen utför kontroller enligt
riktlinjer. Avvikelse har förekommit vilket följts
upp och åtgärdats.
Måltidsavdelningen har underlag med deltagare
vid alla utbildningar och möten med
representation.
Städavdelningen har underlag med alla
deltagare vid alla möten.
Tekniska avdelningen tillämpar kontroller och
följer riktlinjerna.

7(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.1.2 Att syfte och deltagare vid resor inte anges
Kontrollmoment
Att syfte och deltagare anges vid resor
Vad ska kontrolleras och hur?
Att det finns bilagor till fakturor med syfte och deltagare. Allkontroll

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I stratsys
Ansvarig funktion?
Registrator/attestant

Uppföljning
Allkontroll 1

Status
Mindre avvikelser

Slutdatum
2019-08-31

Ej kontrollerad

2019-12-31

Kommentar
Fastighetsavdelningen kontrollerar alla
reseräkningar. Den mest förekommande typen
registreras i Personec där personen alltid måste
ange syfte samt eventuella tillägg. Inga
avvikelser har rapporterats.
Måltidsavdelningen avser att skriva namn och
syfte på alla resor och utbildningar.
Städavdelningen har vid ett tillfälle saknat
underlag för syftet med en resa.
Tekniska avdelningen har mycket få
reseutbetalningar. När detta sker så
kontrolleras exempelvis körjournal eller att det
rapporteras via Personec.
.

Allkontroll 2
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Risk:

2.1.3 Att debitering av tjänst dröjer
Kontrollmoment
Att samtliga tjänster har blivit debiterade senast månaden efter leverans.
Vad ska kontrolleras och hur?
Allkontroll

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I stratsys
Ansvarig funktion?
Assistent/arbetsledare

Uppföljning
Allkontroll 1

Status
Mindre avvikelser

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Slutdatum
2019-08-31

Kommentar
Fastighetsavdelningen sköter de debiteringar
man har inom en månad. En avvikelse har skett
med en interndebitering som släpat något
längre än en månad.
Måltid fakturerar aktiviteter inom en månad.
Städ fakturerar varje månad på återkommande
städ och på extra beställningar är ibland avtalat
kvartalsvis fakturering.
Tekniska avdelningen använder
debiteringssystemet Tid och projekt och följer
upp det regelbundet. Vid grävarbeten i
kommunal mark används tjänsten Geomatik.
Kostnader för asfaltsåterställning debiteras
regelbundet.
Inom miljö- och bygglov har debiteringen inte
skötts enligt plan då kopplingen mellan
verksamhetssystem och ekonomisystem inte
fungerat. Manuell fakturering har genomförts
vilket dock resulterat i en viss fördröjning.

9(26)

Datum 2019-09-10
Uppföljning
Allkontroll 2

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum

Kommentar

2019-12-31

Risk:

2.1.4 Att varan eller tjänsten inte är beställd
Kontrollmoment
Kontrollera att varan eller tjänsten beställts innan mottagning, signering och betalning.
Vad ska kontrolleras och hur?
Allkontroll

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Tvår gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I stratsys
Ansvarig funktion?
Avdelningschef/arbetsledare
Resultat av kontroll
Tekniska avdelningen kontrollerar alltid att varan är beställd innan den mottas och leveransen signeras.
Uppföljning
Allkontroll 1

Allkontroll 2

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2019-08-31

Ej kontrollerad

2019-12-31

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Fastighetsavdelningen matchar alltid faktura
mot undertecknad rekvisition alternativt
skriftlig beställningsblankett.
Måltidsavdelningen kontrollerar alltid
leveranser som kommer ifrån okända
leverantörer innan påskrift.
Städ kontrollerar alltid sina beställningar.
Tekniska avdelningen kontrollerar alltid
leveranser som kommer ifrån okända
leverantörer innan påskrift.

10(26)

Datum 2019-09-10

Område:

2.2 Administration
Risk:

2.2.1 Att registrering av allmänna handlingar inte sker enligt lag.
Kontrollmoment
Att registrering sker enligt lag
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att registrering av allmänna handlingar sker enligt lag. Stickprovskontroll

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Handläggare

Uppföljning
Stickprov 1

Status
Mindre avvikelser

Slutdatum
2019-01-31

Stickprov 2

Mindre avvikelser

2019-02-28

Stickprov 3

Mindre avvikelser

2019-03-31

Stickprov 4

Mindre avvikelser

2019-04-30

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Enstaka inkomna och upprättade handlingar
registreras inte enligt plan. Handlingar
registreras ofta inte samma dag och inte heller
dagen efter.
Enstaka inkomna och upprättade handlingar
registreras inte enligt plan. Handlingar
registreras ofta inte samma dag och inte heller
dagen efter.
Enstaka inkomna och upprättade handlingar
registreras inte enligt plan. Handlingar
registreras ofta inte samma dag och inte heller
dagen efter.
Enstaka inkomna och upprättade handlingar
registreras inte enligt plan. Handlingar

11(26)

Datum 2019-09-10
Uppföljning

Status

Slutdatum

Stickprov 5

Mindre avvikelser

2019-05-31

Stickprov 6

Mindre avvikelser

2019-06-30

Stickprov 7

Mindre avvikelser

2019-07-31

Stickprov 8

Mindre avvikelser

2019-08-31

Stickprov 9

Ej kontrollerad

2019-09-30

Stickprov 10

Ej kontrollerad

2019-10-31

Stickprov 11

Ej kontrollerad

2019-11-30

Stickprov 12

Ej kontrollerad

2019-12-31

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
registreras ofta inte samma dag och inte heller
dagen efter.
Enstaka inkomna och upprättade handlingar
registreras inte enligt plan. Handlingar
registreras ofta inte samma dag och inte heller
dagen efter.
Enstaka inkomna och upprättade handlingar
registreras inte enligt plan. Handlingar
registreras ofta inte samma dag och inte heller
dagen efter.
Enstaka inkomna och upprättade handlingar
registreras inte enligt plan. Handlingar
registreras ofta inte samma dag och inte heller
dagen efter.
Enstaka inkomna och upprättade handlingar
registreras inte enligt plan. . Handlingar
registreras ofta inte samma dag och inte heller
dagen efter.

12(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.2.2 Att dokumenthantering/arkivering inte sker enligt planen
Kontrollmoment
Att dokumenthantering/arkivering sker enligt planen
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att planen efterlevs. Sker med hjälp av stickprovskontroll

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
en gång per år?
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratys
Ansvarig funktion?
Handläggare

Uppföljning
Stickprov

Status
Ej kontrollerad

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Slutdatum
2019-12-31

Kommentar

13(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.2.3 Att handlingsplanerna från ortsbesöken inte följs upp eller att tidsplanen inte hålls.
Kontrollmoment
Enhet
Att handlingsplanen från besöken i tätorterna följs upp och att tidsplanen hålls
Drift- och serviceförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att handlingsplan från samtliga ortsbesök följs och enligt tidsplan. Allkontroll.
Kontrollfrekvens?
en gång per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Planeringsingenjör

Uppföljning
Allkontroll

Status
Inga avvikelser

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Slutdatum
2019-12-31

Kommentar
Handlingsplanerna för ortsbesöken följs upp i
samband med respektive ortsbesök. Kommande
års handlingsplaner med prioriteringar
presenteras för nämnden för beslut en gång per
under hösten.

14(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.2.4 Att SKLs riktlinjer angående mutor och bestickning inte följs
Kontrollmoment
Säkerställa att SKLs riktlinjer angående mutor och bestickning tas upp på varje avdelning
minst en gång per år.
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontroller att varje avdelning har behandlat ämnet.

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
En gång per år.
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Avdelningschef

Uppföljning
Allkontroll

Status
Inga avvikelser

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Slutdatum
2019-12-31

Kommentar
Fastighetsavdelningen går igenom vad som
gäller utifrån SKLs riktlinjer för mutor och
bestickning en gång per år vid avdelningens
planeringsdag.
Måltidsavdelningen har tagit upp riktlinjen
angående mutor och bestickning, 2019.
Städavdelningen har haft genomgång med
personalen under 2019.
Tekniska avdelningen har haft genomgång på
APT under 2019.
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Datum 2019-09-10

Risk:

2.2.5 Att anmälningar till DoS-förvaltningens felhanteringssystem inte följs upp eller att åtgärder inte sker
Kontrollmoment
Redovisa utvalda anmälningar och tillhörande åtgärder till nämnden
Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprovskontroll av anmälningar

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Uppföljning
Stickprov 1
Stickprov 2

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-08-31

Ej kontrollerad

2019-12-31

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Redovisning till nämnden planeras den 18
september

16(26)

Datum 2019-09-10

Område:

2.3 Verksamhetsspecifik
Risk:

2.3.1 Att verksamhetsplaner inte finns för alla avdelningar
Kontrollmoment
Att det finns upprättad verksamhetsplan
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att verksamhet har en upprättad verksamhetsplan för innevarande år.

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
En gång per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Avdelningschef

Uppföljning
Kontroll

Status
Inga avvikelser

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Slutdatum
2019-08-31

Kommentar
Fastighetsavdelningen har en verksamhetsplan
som följs upp kontinuerligt. Det finns även
enhetsplaner som bygger vidare på
verksamhetsplanen.
Måltidsavdelningen har tagit fram en
verksamhetsplan i början av året. Avdelningen
har även enhetsplaner för respektive område.
Städavdelningen har en verksamhetsplan som
följs upp.
Tekniska avdelningen har tagit fram en
verksamhetsplan i början av året. Verksamhetsplanen följs upp regelbundet under året.

17(26)

Datum 2019-09-10
Uppföljning

Status

Slutdatum

Kommentar
Förvaltningsstaben har upprättat en
verksamhetsplan. Uppföljning vid delår har
skett.

Risk:

2.3.2 Att avdelningarnas verksamhetsplaner inte följs
Kontrollmoment
Att uppföljning sker mot verksamhetsplan
Kontrollfrekvens?
en gång per år

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Avdelningschef

Uppföljning
Kontroll

Status
Inga avvikelser

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Slutdatum
2019-12-31

Kommentar
Fastighetsavdelningen har inte registrerat
några avvikelser mot verksamhetsplan som inte
varit planerade.
Uppföljning av verksamhetsplan och enhetsplan
sker kvartalsvis inom Måltidsavdelningen.
Verksamhetsplanen på Städavdelningen följs
upp under arbetsplatsträffarna.
Uppföljning av verksamhetsplanen sker flera
gånger under året inom Tekniska avdelningen.
Förvaltningsstabens verksamhetsplan har följts
upp och de åtgärder som planerats har utförts.

18(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.3.3 Att underhållsplanen för kommunens gator och vägar inte följs
Kontrollmoment
Redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens gator och vägar till nämnden
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontroller att underhållsplanen följs och redovisa till nämnd.

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Avdelningschef

Uppföljning
Kontroll 1
Kontroll 2

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2019-08-31

Ej kontrollerad

2019-08-31

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Tekniska avdelning redovisade
underhållsplanen till nämnden 190306.

19(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.3.4 Låga vattennivåer i råvattentäkter
Kontrollmoment
Mät och analysera nivån i våra råvattentäkter
Vad ska kontrolleras och hur?
Alla råvattentäkter

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef/handläggare

Uppföljning
Mätning 1
Mätning 2

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2019-08-31

Ej kontrollerad

2019-12-31

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Grundvattennivåer, bäcknivåer, sjönivåer följs
och mäts samt dokumenteras regelbundet av
VA-drift.

20(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.3.5 Att rapportering till snödagboken inte sker
Kontrollmoment
Kontroller att jourarbetsledaren rapporterat i snödagboken dagligen
Kontrollfrekvens?
Två gånger per år

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratys
Ansvarig funktion?
Avdelningschef

Uppföljning
Kontroll 1

Kontroll 2

Status
Mindre avvikelser

Slutdatum
2019-04-30

Ej kontrollerad

2019-12-31

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Rapportering har skett när förändring eller
behov uppstått. Ingen avvikelse eller klagomål
under säsong 2018 - 2019. Få besöker
snödagboken och ett bättre och enklare system
behövs för framtiden.

21(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.3.6 Att underhållsplanen för kommunens fastigheter inte följs
Kontrollmoment
Uppföljning av underhållsplanen på kommunens fastigheter
Vad ska kontrolleras och hur?
Att underhållsplanen följs

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Avdelningschef

Uppföljning
Uppföljning 1
Uppföljning 2

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2019-08-31

Ej kontrollerad

2019-12-31

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Redovisning av planerat underhåll kontra
genomfört 2018 till nämnden 2019-05-22.

22(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.3.7 Att avvikelser i livsmedelshanteringen inte åtgärdas
Kontrollmoment
Kontroller antal avvikelser kontra åtgärder avseende livsmedel
Kontrollfrekvens?
Två gånger per år

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Avdelningschef

Uppföljning
Kontroll 1

Kontroll 2

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2019-08-31

Ej kontrollerad

2019-12-31

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Livsmedels- och hygienprover har skickats till
Eurofin-lab. för kontroll 2019-05-08. Inga
avvikelser på livsmedelskontrollen. Några
enklare avvikelser på hygienproverna. Dessa
avvikelser har åtgärdats.
Höstens kontroll sker den 2019-11-20.

23(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.3.8 Att anmälningsärenden inom bygglovsverksamheten inte följs upp
Kontrollmoment
Uppföljning av anmälningsärenden till nämnd
Vad ska kontrolleras och hur?
Allkontroll

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Handläggare

Uppföljning
Uppföljning 1
Uppföljning 2

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2019-08-31

Ej kontrollerad

2019-12-31

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Redovisning till nämnden 2019-06-19 av
anmälningsärenden inom Plan- och bygglagen.

24(26)

Datum 2019-09-10

Risk:

2.3.9 Att anmälningsärenden inom miljötillsynsverksamheten inte följs upp
Kontrollmoment
Uppföljning av anmälningsärenden till nämnd
Vad ska kontrolleras och hur?
Allkontroll

Enhet
Drift- och serviceförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Handläggare

Uppföljning
Uppföljning 1
Uppföljning 2

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-08-31

Ej kontrollerad

2019-12-31

Kommentar

2.4 Slutsatser av uppföljning
Internkontrollen löper i stort på det sätt som planerats. Mindre avvikelser har noterats när det gäller att ange syfte och deltagare vid
resor, registrering av allmänna handlingar och när det gäller att systematisk föra noteringar i den så kallade Snödagboken som är utlagd
på kommunens hemsida.

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport

25(26)

Datum 2019-09-10

2.5 Åtgärder
Kontroller har ännu inte utförts avseende dokumenthantering och arkivering och när det gäller uppföljning av åtgärder i förvaltningens
felhanteringssystem och inom miljötillsynsområdet.
Internkontrollplanen för 2020 är under framtagande. Förvaltningens ledningsgrupp tar fram förslag på revidering som sedan kommer
att behandlas på DoS-nämndens arbetsdag den 20 september.

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollrapport
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System för synpunkter och felanmälan
Sammanställning ärenden 2019-01-01 - 2019-08-31
Antal ärenden vid periodens ingång
Antal inkomna ärenden
Antal hanterade ärenden
Antal avslutade ärenden

Fritidsanläggningar
Gata/väg
Gatubelysning
Klotter
Måltid
Park och offentliga platser
Trafik
VA drift
VA nät
Övrigt
Summa

Antal ärenden 190831, 75 st varav 66 st kvitterade
antal
Fritid
Gata
Gatubelysn
Klotter
Måltid
Park
Trafik
VA drift
VA nät
Övrigt

3
51
0
1
3
3
4
0
5
5
75

kvitterade
3
48
0
1
2
2
4
0
1
5
66

174
456
630
561

st
st
st
st

Antal per område Andel % 25 ärenden
29
5
1
291
46
12
88
14
4
1
0
0
22
3
1
53
9
2
55
9
2
8
1
0
31
5
1
52
8
2
630
100
25

Specifikation uttagen 190831

Registrerat

Kvitterades

Avslutat

Ledtid dygn

Återkoppling

Meddelande

Från app

Från formulär

Inlagt av personal

Kommentar

Fritidsanläggningar
1392911 Vretstorp Nedfallet träd och knäckt lyktstolpe elljusspår

190106

190108

190514

127

Tagits bort

X

Kvitterades snabbt anmälaren troligen kontaktad via tele lång ledtid saknar anteckningar i ärendet

190823

336

önskar ej

X

Ganska lång tid till kvittering lång ledtid. Anteckning finns i ärendet om åtgärd

45

X

X

Ganska kort tid till kvittering sedan ingen anteckning i ärendet

27

X

480

X

Gata/väg
1275835 Östansjö Brunnslock låter

180920

181115

1648336 Hjortkvarn dåligt med grus

190716

190806

1422147 Sköllersta Bra att ni plogat men saknar sand och grus glashalt

190130

190226

1123317 Hallsberg stor vattensamling i Hässlebergsskogen över gc väg ledning behöver rensas

180508

180914

190226

X

X

Ganska lång tid till kvittering trevligt meddelande i svar men inget besked om åtgärd
X

1426309 Hallsberg helt oplogat i hela centrala Hallsberg

190202

190204

190204

2

X

X

1408677 Vretstorp otillräcklig sandning och plogning dåligt utförd spårig hal vägbana

190117

190118

190118

1

X

X

1704917 Östansjö träd fallit över vägen och en elskåpsstolpe har också fallit och ligger bredvid

190830

1678207 Östansjö häckhöjd i korsning

190812

190813

190813

1632567 Pålsboda hög och yvig häck som skymmer sikten i korsning

190704

190806

Hjortkvarn behov av asfaltering anmäldes för ett par år sedan men nu sms om att det är lagat vilket inte
1611747 stämmer

190619

190806

Vretstorp gatan har ändrat sig efter större åtgärd så att brunnarna inte fungerar även ändrad nivå på privat
1603534 parkeringsyta

190613

190618

1573002 Östansjö Det har blivit ras när ni spolade vattenledningarna risk för skador om någon kör i hålet

190522

1627891 Hallsberg Stolpen vid parken vid tennisbanan är påkörd och sned
Hjortkvarn lyktstolpe som blivit nedkörd och trasigt glas stålvajer vass metall samt stolpmaterial ligger på
1479482 marken ledningen hänger i träden.

X

Lång tid till kvittering väldigt lång ledtid inga anteckningar finns i ärendet inte heller någon återkoppling till
anmälaren
Kort tid till kvittering och kort ledtid. Återkoppling med meddelande om åtgärder.

X

Kort tid till kvittering och kort ledtid. Återkoppling med meddelande om åtgärder.

1

X

1

anonym anmälan

X

Nytt ärende som inte hanterats ännu varken kvittering eller åtgärd endast ändrad utförare

58

X

190830

72

X

190826

74

X

190806

190806

76

X

190701

190701

190701

1

önskar ej

190317

190515

190515

59

Tagits bort

1412699 Pålsboda helt kvarter mörklagt efter strömavbrott

190122

190122

190122

0

önskar ej

1398105 Hallsberg gatubelysning som inte lyser på garvaregatan

190109

190110

190110

1

önskar ej

190206

190206

190206

0

endast internt

7

X

X

X

Ganska kort tid till kvittering och åtgärd bra återkoppling. Ärendet aktiverat igen med ytterligare åtgärd och
återkoppling som följd

X

X

Ganska kort tid till kvittering kort ledtid meddelande om åtgärd finns i återkopplingsmeddelandet.

X

Kort tid till kvittering och kort ledtid. Anonym anmälare kanske intern personal anteckning i ärendet om
åtgärd

X

Kort tid till kvittering. Anmälaren anonym. Anteckning om åtgärd i ärendet.

X

Lång tid till kvittering ingen anteckning i ärendet om planerad åtgärd

X

X

Lång tid till kvittering ganska lång ledtid. Meddelande om åtgärd i återkoppling

X

X

Kort tid till kvittering ganska lång ledtid. Meddelande om åtgärd i trevligt återkopplingsmeddelande
Lång tid till kvittering ganska lång ledtid. Inga åtgärder noterade i ärendet endast automatsvar som
återkoppling

X

Gatubelysning
X

Kort tid till kvittering kort ledtid och notering om åtgärd i ärendet
Ganska lång tid till kvittering ganska lång ledtid. Notering om åtgärd i ärendet men återkopplingskravet
borttaget. Kanske är anmälaren kontaktad via telefon.

X
X
X

Kort tid till kvittering kort ledtid och information noterad i ärendet
Kort tid till kvittering kort ledtid och information noterad i ärendet inga kontaktuppgifter i ärendet

Måltid
1433043 Hallsberg Råttor i köket på Stocksätter har gnagt av en kabel till diskmaskingen den är reparerad nu.

X

Kort tid till kvittering kort ledtid och bra information noterad i ärendet

Park och offentliga platser
1556654 Hallsberg Trasigt staket i lekparken bakom ängvägen vassa spikar och trasig bräda
1525400 Sköllersta Det finns nedfallna träd och ett flertal som riskerar att falla i dungarna kring stationsplan

190513/190801 190520/190801 90520/19080
190418

190425

190425

7

X

1570237 Hallsberg mittemot garageplats 23 står en felparkerad husvagn så man inte får ut bilen från plats 23

190521

190521

190521

0

önskar ej

1670060 Pålsboda Vegetation skymmer sikten norrut när man ska köra ut på rv 51

190805

190806

190806

1

X

X

190523

190806

190820

97

X

X

Trafik

Kort tid till kvittering och kort ledtid. Information om åtgärd i återkopplingsmeddelandet. Inte meddelat
vidare felet till Trafikverket trots att det var kännt att det var deras ansvar.

X

VA drift
VA nät
Hallsberg Vid Gränsgatan och Skolgatan rinner inte vattnet undan. Stora vattensamlingar efter regnet i går.
1574071 Säkert 10 cm.

X

Lång tid till kvittering och lång ledtid meddelande om kontroll ua i återkopplingsmeddelandet.

Övrigt
1537129 Östansjö Grannen har satt upp taggtråd vid vår gemensamma tomtgräns risk att våra barn skadar sig.

190428

190430

190430

2

X

X

1463546 Vretstorp Vi har sett flera granar som dött under vintern och funderar på vad det kan vara

190302

190304

190502

61

X

X

X

Kort tid till kvittering kort ledtid och bra information noterad i ärendet och i återkoppling
X

Kort tid till kvittering godtagbar ledtid bra information i återkopplingsmeddelande flera gånger.
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1 Väsentliga händelser
Övergripande och gemensamma projekt
Drift- och servicenämnden har fått flera nya ledamöter. Genom inplanerade
studiebesök i verksamheten och föredragningar informeras nämnden om
förvaltningens breda verksamhetsområde utöver den utbildning som anordnas
centralt inom kommunen. Nämndens presidium har också genomgått en
heldagsutbildning gällande myndighetsutövning avseende bygglov och miljötillsyn.
En ny huvudvattenledning från Kumlas vattenverk till Hallsbergs tätort planeras
att byggas under hösten. För att säkerställa ledningens nya läge öster om
järnvägen har geotekniska undersökningar gjorts i fält. En säkerhetsbedömning
kring den befintliga ledningen genom området där Train Alliance byggt den nya
svarvverkstaden har genomförts. Säkerhetsmarginalerna bedöms som godtagbara
under tiden som den nya ledningen färdigställs. Det nya läget är fastställt och
ledningsrätt har beviljats av Lantmäteriet. Ärendet har överklagats men Mark- och
miljödomstolen har nu fastställt förrättningen. Underlag för upphandling håller på
att färdigställas för utskick under september.
I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har en ansökan till
Länsstyrelsen om ett så kallat Lona-bidrag för anläggande av våtmarker beviljats.
Det handlar dels om utredningsarbeten för att klarlägga var i kommunen
våtmarker är lämpliga att anläggas, dels om bidrag till ett konkret projekt. Tanken
är att en våtmark dels kan utgöra en buffert vid kraftiga regn, dels att
vattenspeglar i anslutning till tätorten skulle kunna utgör ett tillskott när det gäller
både natur- och stadsmiljö. Förutsättningar för olika dammar har utretts och ett
par alternativa placeringar diskuteras.
Förvaltningens system för felanmälan arbetas fortlöpande in i verksamheten och
Drift- och servicenämnden får kvartalsvis rapporter om antal inkomna och
avslutade ärenden. Syftet med systemet är att öka servicegraden gentemot
medborgarna och att införa ett systematiskt arbetssätt när det gäller klagomål och
synpunkter. Felanmälan kan nu också ske via kommunens Kontaktcenter.
Drift- och serviceförvaltningens årliga ortsbesök genomförs för fjärde året i rad.
Vid ortsbesöken träffar politiker och tjänstemän lokala företrädare. Vid de
gemensamma promenaderna framförs olika synpunkter kring de behov som hör
till drift- och servicenämndens ansvarsområde. Flera åtgärder har vidtagits och vi
börjar nu få alltfler positiva återkopplingar från de lokala representanter som
deltar i besöken.
Arbetet med planeringen inför flytten av de verksamheter som idag finns i
Gatukontoret, till kvarteret Skördetröskan 4, tidigare en del av Volvos lokaler,
pågår. Arbetet drivs som ett projekt gemensamt med
kommunstyrelseförvaltningen och de andra hyresgästerna Sydnärkes
kommunalförbund, Hallbo och Volvo. Anpassningsåtgärder planeras att utföras
under hösten så att inflyttning kan ske strax efter årsskiftet. Bland annat ska en
verkstad inredas och en tvätthall anläggas. Allt kommer dock inte att vara helt
klart utan till exempel tvätthallen kommer att färdigställas senare. Även en
tankstation för biobränslen planeras.
Sjukfrånvaron för Drift- och serviceförvaltningen låg under årets första sex
månader på 5,7 % inklusive långtidssjukskrivningar. Föregående år var
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motsvarande siffra 4,6 %. Andelen korttidssjukskrivningar har dock minskat
jämfört med föregående år.
Fastighetsavdelningen
Under årets första åtta månader har fastighetsavdelningen både påbörjat och
avslutat projekt. Till de större bör nämnas att vi påbörjat renoveringen av
kommunhusets fasad och tak, både påbörjat och avslutat takbyte på
Sydnärkehallen samt renovering av omklädningsrum och duschar. Spånbytet och
renoveringen av Kånsta Kvarn är även det så gott som avslutat. Sista etappen på
renoveringen av förskolan Gläntan i Pålsboda är avslutad, nu har hela förskolan
fått nya ytskikt samt kök. Sista etappen av fönsterbyte på Sköllersta skola är
avslutad.
Förskolan på norr, Äppellunden, är slutbesiktad och godkänd, invigning är
planerad till den 12 september. Sista etappen av Långängskolan är pågående, i
denna renoveras omklädningsrum och duschutrymmen i sporthallen.
Rekryteringen av en ny drifttekniker har varit lyckad, avdelningen ser stor nytta i
att ha ytterligare kompetens inom detta område. Avdelningens
fastighetsadministratör var i maj åter från föräldraledighet men kommer under
oktober att återgå i föräldraledighet. Vikariat för detta är tillsatt. Under perioden
har man arbetat om budgetfördelningen och givit enhetscheferna eget
budgetansvar. Förändringen ska leda till att budget ligger hos den som ansvarar
för respektive projekt varvid kontroll och uppföljning ska förbättras ytterligare.
Måltidsavdelningen
Möte med köpande förvaltningar har genomförts vid två tillfällen under första
halvåret där mål, syfte och resultat belystes.
Måltidsavdelningen har under 2018 utbildat handledare som ansvarar för
praktikanter och feriearbetare. Under första halvåret 2019 har vi haft 20
praktikanter.
Räknesnurran, det vill säga kostnaderna, för 2019 är fastställd och
bokföringsordrarna är påskrivna av köpande förvaltningar. Även
gränsdragningslistorna för 2019 är fastställda och påskrivna av köpande
förvaltningar.
Långängsskolans mottagningskök är ombyggt och klart och tas i bruk till
skolstarten i augusti.
Kommunstyrelsen har beslutat om medel för ombyggnation av Alléskolans kök i
olika etapper. Under sommaren 2019 har renseriet för grönsaker och rotfrukter
byggts om. Den har tagits i bruk i samband med skolstart.
Lean som arbetsverktyg är infört i tre av fyra tillagningskök. Inför hösten startar
Leanutbildning och implementering i det sista köket.
Kostchef har vart på utbildning inom klimatanpassning, bland annat en grundkurs
och en workshop i dricksvattenförsörjning.
För att tydliggöra de ökade kostnader som avdelningen antas få nästkommande år
har möte genomförts med köpande förvaltningar under februari och mars 2019.
Kommundirektör har delgivits underlag ifrån avdelningens möte med de köpande
förvaltningarna.
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Matsvinnsmätning har genomförts under veckorna 14 och 15 (2019). Även ett
samarbete mellan måltidsavdelningen, SAF och BIF angående matsvinnsarbetet
har genomförts.
Måltidsavdelningens maskinpark är gammal och sliten. Under första halvåret har
måltidsavdelningen använt 117 % av investeringsbudgeten, eftersom många gamla
maskiner har gått sönder som inte längre går att laga samt att delar av utrustning
till Långängsskolans kök vid ombyggnation har bekostats av avdelningen.
Kostpolicyn godkändes och beslut togs i kommunfullmäktige den 29 april 2019.
Riktlinjer tillhörande kostpolicy har arbetats fram med delaktighet och har under
sommaren skickats till respektive nämnd för vidare behandling och beslut.
Planering av ombyggnation av Knutens mottagningskök till ett tillagningskök har
startat under andra kvartalet.
Livsmedelspriserna har ökat mer än beräknat vid budgetplanering för 2019. Detta
medför att måltidsavdelningen kommer att ha en stor utmaning att få budget i
balans till årets slut.
Städavdelningen
Ett hälsoprojekt pågår med anledning av avdelningens höga sjukfrånvaro där en
del av innehållet är att få personalen att ta promenader oftare.
Från hösten kommer det finnas en pooltjänst för att förbättra arbetssituationen
vid planerad frånvaro. Ett arbete pågår med att utveckla teamledare och
enhetschef.
Upprättande av nya städavtal pågår och en utvärdering om ett nytt städsystem för
att förenkla arbetet med detta ses över.
Avdelningen jobbar också med så kallat "Rent vatten" för att få en så kemikaliefri
rengöring som möjligt. Detta bidrar också till en hållbar miljö där personalen
slipper hantera så mycket farliga kemikalier. Resultatet från förra året då
Alléskolan använde "Rent vatten" blev så bra att under året har ytterligare fem nya
tappställen med "Rent vatten" installerats. En av dessa är nya förskolan
Äppellunden där vi även ska städa golven med "Rent vatten".
Under våren har ett arbete startat med att försöka plocka bort städmaterial av
plast och ersätta med annat material, om ersättningsartiklar finns och till ett
rimligt pris. Mätning av plastanvändningen är gjord under vecka 21 och ska även
göras under vecka 42 för att under nästa år kunna se om förbrukning går ner.
Under hösten kommer en "Nöjd kundenkät" skickas ut till köpande förvaltningar
och en arbetsmiljöenkät till medarbetarna.
Tekniska avdelningen
Skattefinansierat
Årets första halvår har varit normala utan större driftstörningar.
Snö- och halkbekämpning har genomförts efter de riktlinjer som fastslagits med
bra resultat. Under slutet av säsongen kördes mindre mängder snö till
Hässlebergsdammen där snöupplag anordnats på den stora grönyta som finns
intill området. Sandupptagning har genomförts med ett bra resultat.
Ingenjörsstaben arbetar på med bland annat fordonsflytt av övergivna fordon och
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beläggningsåtgärder samt de trafiksäkerhetsobjekt som ska genomföras under
året.
På Gatukontoret har 2019 års fordonsinvestering genomförts som omfattar ny
huggarvagn, ny gräsklippare samt ny städmaskin.
Fordonsförvaltningen arbetar vidare och under perioden har bland annat besök
hos köpande förvaltningar genomförts under maj månad.
Tekniska avdelningen är även i full gång med projekteringsarbete av nytt
bostadsområde i Samsala inklusive gång och cykelväg samt projektering av nytt
bostadsområde i Hässleberg. Utöver dessa projekteras även standardhöjning av
Hyttvägen samt nybyggnation av Överste von Rosens gata. Även arbetet med att
bygga om Västra skolans skolgård planeras.
Grönyteskötseln går även den bra, men det växer mycket kraftigt detta år och alla
grönytor kräver mycket skötsel och det är precis så att bemanningen räcker till
trots många sommarjobbare.
Under juli fattades beslut att stänga av plaskdammarna vid spontanlekplatsen i
Hallsberg. Detta då säkerheten på vattenkvalitén inte kan garanteras på grund av
byggdamm från de nya flerfamiljshusen som byggs i närheten. Under hösten 2019
kommer ett projekt startas för att se om det är möjligt att bygga om
plaskdammarna till en mer anpassad anläggning under 2020.
Beläggningsunderhåll genomförs enligt planering. Full fart råder i Vibytorp där de
flesta tomter är sålda och enfamiljshus byggs i hög takt. Även ett flerfamiljshus
uppförs. Mycket resurser har lagts på detta område och det är tidskrävande att ta
hand om bland annat de cirka 70 nyplanterade träden i området. En del kritik har
riktats mot kommunen från nybyggarna som tycker grönyteskötseln är
undermålig. Tekniska avdelningen har dock skött området utifrån de riktlinjer som
givits för denna typ av grönyta.
Under sommaren har flera invånare hört av sig och berömt de otroligt fina
blomsterarrangemang som kommunen har utsmyckat tätorterna med.
Under nästan hela sommaren har olika anläggningsarbeten utförts och
semesterperioden har klarats mycket bra denna sommar utan större driftproblem.
Avgiftsfinansierat
Under januari inträffade en dricksvattenläcka i Pålsboda på Köpmangatan 7 som
reparerades under mellandagarna. Ytterligare en dricksvattenläcka ägde rum i
januari på överföringsledningen mellan Pålsboda och Svennevad. Då Svennevad
saknar dricksvattenreservoar var vattnet helt avstängt under reparationsarbetet
och under tiden kunde boende i området hämta vatten från utplacerade
dricksvattentankar. Detta medförde även att eventuellt brandvatten inte fanns att
tillgå på orten. Räddningstjänsten informerades om detta i god tid innan
dricksvattnet stängdes av. Efter reparationen fick abonnenterna koka sitt
dricksvatten under ett par dygn tills att godkända dricksvattenprover bekräftats.
Även i Hallsberg och i Sköllersta har mindre dricksvattenläckor uppstått som
reparerats omgående. Läckan i Hallsberg var på Lingongatan och i Sköllersta på
Egebyvägen samt i GC-väg vid vattentornet.
Under sommaren har vi också haft ett par vattenläckor som krävt relativt stora
insatser och som delvis påverkat trafiken, genom bland annat avstängda körfält.
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Det handlar dels om en vattenläcka i samband med grävarbeten och renovering av
körytorna vid Västra skolan, dels om två på varandra följande vattenläckor på
Allégatan beroende på frätskador. Där boende påverkats har ambitionen varit att
så snabbt som möjligt få fram dricksvatten via tankar och att ge snabb och
fortlöpande information om reparationsarbetet.
VA-ingenjörerna har förberett det stora VA-arbetet med utbyte av ledningar i
Södra promenaden, Pålsboda. En VA-ingenjör har haft tjänstledigt över sommaren
för att prova annat arbete och valde under denna period att avsluta sin anställning
i Hallsbergs kommun. En teknisk administratör har rekryterats för att avlasta VAingenjören samt i huvudsak arbeta med databasen VABAS. VA-drift har haft
mindre störningar under första kvartalet i kväveringsprocessen vid Hallsbergs
avloppsreningsverk. VA-drift är även i full gång med årets planerade investeringar
samt underhållsåtgärder som bland annat innefattar nytt slamförtjockningsgaller
vid Sköllersta avloppsreningsverk samt installation av nytt brunnslamgaller vid
Hallsbergs avloppsreningsverk. Under början av sommaren har arbetet med att
byta ut utslitet VA på Södra promenaden påbörjats med bra resultat.
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3.4 Arbetsskador och tillbud
Under första halvåret 2019 har 12 arbetsskador på grund av olycksfall anmälts.
Det är en ökning i jämförelse med föregående år då sex arbetsskador anmälts.
Under första halvåret 2019 hade också fyra tillbud anmälts. Det är också en ökning
då bara ett tillbud anmälts under första halvåret 2018. Av årets tillbud är ett "på
grund av hot och våld, men som ej inneburit skada" och tre hör till kategorin
"övrigt".
Av erfarenhet vet vi att statistiken kring arbetsskador stämmer ganska väl med
vad som inträffat, men att antalet tillbudsrapporter är betydligt fler än de som
anmäls och lämnas in. Särskilda anmälningslappar har tagits fram som lätt kan
fyllas i och lämnas till sin chef, men de används inte i den omfattning som det var
tänkt. Frågan har varit uppe i förvaltningens ledningsgrupp.
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är planerade under hösten.
Kånsta kvarn: Saknas budget men kommunen kommer få bidrag och eventuell
mellanskillnad kommer bli en driftkostnad.
Måltidsavdelningen: Måltidsavdelningen har under första halvåret köpt in
storköksmaskiner såsom diskmaskiner, ugnar, blandningsmaskiner och
värmevagnar för ca 950 tkr. Investeringsbudget ligger på 800 tkr.
Måltidsavdelningen har överskridit investeringsbudget med ca 150 tkr.
Anledningen är att måltidsavdelningens storköksmaskiner är gamla, slitna och går
därmed sönder. Det finns i flera fall inga reservdelar att köpa in. Eftersom vi inte
kan producera och leverera mat om vi saknar maskiner och vagnar så har vi varit
tvungna att ersätta de maskiner och vagnar som har förbrukats under första delen
av året.
Städavdelningen: Två olika arbetsställen behöver byta ut sina tvättmaskiner
under året och investeringsmedlen kommer användas till slutet av året.
Inköp maskiner och fordon: Gata/Park har under våren köpt in en ny huggarvagn,
ny gräsklippare samt en ny städmaskin.
Upprustning gator och vägar: Kompletteringar av GC-väg Sköllersta. Eventuellt
inköp av trafiksäkerhetshöjande utrustning. De åtgärder som låg med i
tertialrapporten är flyttade till längre fram, bland annat utbyte av vägräcke.
Tillgänglighetsanpassning: Anpassningar är gjorda i Pålsboda men det kommer
inte belasta investeringsramen då vi kommer få bidrag för detta. Anpassning mot
ny busshållplats i Vretstorp kommer göras under hösten.
Gatubelysning: Åtgärder planeras vid gång- och cykelväg i Samsala, vid Hyttvägen
och Södra promenaden i Pålsboda, investeringsmedlen beräknas nyttjas under
året.
Lekplatser: Montering av ny utrustning till lekplats i Vretstorp och inköp av ny
utrustning till lekplats Sköllersta.
Manskapsbodar: Under året kommer en bod att inhandlas till Östansjö.
Anslagstavlor: Ny tavla till Ekoparken vid "Hälsans stig".
Inventarier Skördetröskan: Under senare delen av året kommer inköp göras av
inventarier till de nya lokalerna.
Rala III: Ingen budget då kostnaderna bekostas av Train Alliance.
Trafiksäkerhetsprojekt: Under året kommer en ny hiss till Pylonbron, arbete med
busshållplatser i Pålsboda och en G-C väg i Samsala.
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7 Framtiden
Här nedan redovisas några av de viktigare kvarstående utmaningarna och
projekten för Drift och serviceförvaltningen 2019-2021:
Övergripande


Administrationen inom Drift- och serviceförvaltningen behöver förstärkas.
Flera olika verksamhetssystem kräver stora resurser samtidigt som
regelverken gör att allt mer resurser behövs för uppföljning, kontroll och
redovisning. En ökad ambition när det gäller kommunikation och dialog
med kommunens invånare kräver också administrativa resurser.
Pensionsavgångar kommer också att innebära att ny personal behöver
anställas.

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet


















Genomförd inventering visar att årets anslag för beläggningsunderhåll
behöver fördubblas för att gatu- och vägnätet inte ska försämras ytterligare.
Förberedelser för gatukontorets flytt till kvarteret Stenen och anpassning
inför flytt 2020.
Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. Underlag för budget 20192021 tas fram.
Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms,
åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet.
Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i
verksamheten och används som underlag för budget 2019-21.
En ytterligare parkarbetare/fordonsförare behövs för att klara den
skötselnivå som krävs framöver.
Förslag på åtgärder för att möta den klimatförändring som pågår genom att
en klimatanpassningsplan tas fram för Hallsberg och Kumla kommun.
Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom
budgetram. Underlag för budget 2019-2021 tas fram.
Gatuingenjörens arbetsuppgifter är omfattande. Stora insatser behövs inom
beläggnings- och brounderhåll, belysning, trafikanordningar och
vägmärken. En ny tjänst i form av en trafikingenjör behöver inrättas.
Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat när
det gäller belysning och vägunderhåll.
Eko-parken behöver ett ökat anslag för att kunna hålla en hög standard när
det gäller tillgänglighetsanpassning och underhåll av äventyrslekplats,
hinderbana och den nya Hälsans stig. Eko-parken behöver få högre
standard på gångvägar, gångbroar behöver bytas ut och nya bryggor och
grillplatser behöver anläggas.
Elektroniska körjournaler skulle skapa bättre förutsättningar för att ha
kontroll på resandet samtidigt som kostnaderna begränsas.
Inköp av maskiner och fordon behöver ske kontinuerligt. Trafikanordningar
och trafikskyltar behöver bytas ut.
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över.
Spontanlekplatsen behöver rustas upp och kompletteras. Förutom nya
lekredskap och bänkar behövs även en ny toalett.
Nya poolcyklar planeras och två poolbilar behöver bytas ut.
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Bränsletankstation för bland annat biologisk diesel på Skördetröskan
planeras. Till verkstaden behövs en mobil fordonsflytt och ett
diagnosverktyg.
Tillgänglighetsanpassning inklusive upprustning av norra trapphuset i
Pylonbron.
Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver repareras eller bytas ut.
Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver
genomföras årligen på samma nivå som tidigare.
Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas
ut.
Exploateringsmedel för Samsala, Hässleberg med flera områden behöver
tillskapas.

Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet












Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla). Upphandling
och byggnation av ny ledning och avställning av nuvarande eternitledning.
Genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och
verksamhetsförutsättningar..
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät.
En plan för spolning av kommunens avloppsledningar tas fram och
implementeras i verksamheten.
Genomförd inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar
att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet
behöver fortlöpande ligga på en relativt hög nivå.
VA-avdelningen har årligen återkommande investeringsbehov rörande
maskiner och utrustning enligt en särskild plan.
Personalbyggnad vid avloppsverket behöver tillskapas. Befintliga lokaler är
inte ändamålsenliga och helt uttjänta. Nuvarande placering är också
olämplig.
Avtappning av dricksvatten till tankbilar på Skördetröskan, för
privatpersoner och egen förbrukning.
Exploateringsmedel behövs för Samsala, Hässleberg med flera områden.
Tisaren distributionsnät VA byggs enligt plan kommande år.
Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats.
Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp att
beaktas.

Måltidsavdelningen






Ett nytt produktionskök behöver tillskapas under 2020 enligt plan.
Alléskolans kök behöver byggas om och ett gemensamt tillagningskök för
Pålsboda behöver tillskapas.
Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. Så även en
klimatmodul för uträkning av klimatpåverkan på menyerna.
Ta fram och en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen.
För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så
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krävs det ett tydligt politiskt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för
att kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och
goda måltider. Det är angeläget att förstå att måltiderna är en viktig del för
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat.
Måltiderna påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa.
Måltidsavdelningens behov även framöver är att få en rimlig intäkt för de
kostnader som genereras av den nivå som de köpande förvaltningarna
förväntar sig att få.
Genom att jobba fram en ny kostpolicy tillsammans, där delaktighet är en
viktig del, gör att alla våra gäster, medborgare, medarbetare och köpande
förvaltningar har möjlighet att påverka innehållet. Det gör att kostpolicyn
får en tyngre genomslagskraft efter beslut och blir ett framtida verktyg för
fortsatt arbete för kommunens måltider.
Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror.
Fortsatt diskussion om målet, ekologiska livsmedel 50 % till 2020 kvarstår,
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget.
Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och
för vikarier finns nu och framöver inom måltidsavdelningen.
Personalkostnader för Äppellunden tillkommer 2020.

Städavdelningen






Införa en ny organisation med delegerat chefsansvar inom Städavdelningen.
Arbete pågår och nya teamledare är på plats.
Fortsatt arbete med att använda och implementera så kallat Rent vatten i
städverksamheten.
Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen
inom städavdelningen.
Städavdelningen behöver två leasingbilar för att köra ut städmaskiner. Nu
används personalens egna bilar, vilket inte är acceptabelt.
Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande. För Skördetröskan behövs nya
tvättmaskiner och torktumlare.

Fastighetsavdelningen






Tillskapa de resurser och rutiner som krävs för förvaltningen av
kommunens nya bostadsbolag.
Ta fram underlag och få till beslut om nya internhyror enligt den modell
som utarbetats.
För ökade fjärrvärmekostnader krävs också ett utökat anslag som fördelas
på kommunens hyresgäster. Även kommunhusets hyreskostnader behöver
ses över eftersom den är snedfördelad, och planerad renovering och
ombyggnad kommer att ge ökade kapitalkostnader.
För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att
hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande
dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där
skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering kvarstår att
göras komplett.
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Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt
gör.
Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens skolfastigheter.
Brandskydd och larm i skolor behöver tillskapas. Asfaltering av fastighetsytor inklusive belysning och servisledningar behövs. Folkasboskolans
fasader behöver renoveras inklusive fönster i en sista etapp. Skolgårdars
lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över. Fredriksbergs
skola, fasadrenovering puts ligger inom perioden. Underhåll skolor
generellt ligger också i slutet av perioden. Västra skolan, ventilation, tak,
fasad och fönster behöver åtgärdas. Sköllersta skola, ventilation B-huset,
behöver bytas ut. Åtgärder gällande Transtensskolan avvaktas i väntan på
utredning kring F1-9 skolor.
En ny förskola på söder i Hallsberg, förskola i Vretstorp och i Pålsboda
behövs.
Åtgärder i Sydnärkehallen och kompletteringar i Allébadet behövs även
nästa år.
Åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation behöver
genomföras, men fjärrvärmecentralen bör bytas redan nästa år som en
första åtgärd.
Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor
omfattning. Sammanlagt 29 miljörum planeras, fyra har redan byggts, men
utbyggnadstakten behöver ökas.
En avsättning av medel till rivningsfastigheter bör också ske.

Myndighetsutövning







Genom de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen är de
ekonomiska förutsättningarna bättre än tidigare. Stora variationer mellan
åren beroende på enskilda objekt kan dock förekomma.
Förutsättningar för att ytterligare integrera den administrativa hanteringen
av bygglovverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan
kommun har ökat.
Resurser behöver tillskapas för att vi ska kunna leva upp till de krav som
ställs när det gäller tillsyn. Även den revision av livsmedelskontrollen och
tobakstillsynen som nu genomförts av länsstyrelsen i Örebro, pekar på att
organisationen är för liten för att klara av de åtaganden som ligger på
inspektörerna. Miljö- och livsmedelstillsynen i Hallsberg behöver
kompletteras med 1,5 tjänst under 2020. Merparten av de ökade
kostnaderna ska kunna finansieras med ökade intäkter.
Stödsystemet för myndighetsutövning, Bygg- och miljöreda, behöver
ersättas då utveckling och support kommer att upphöra. Ett gemensamt
system tillsammans med Kumla kommun planeras. Kostnaderna för
Hallsbergs del när det gäller licenser, konvertering och utbildning
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uppskattas handla om cirka en halv miljon kronor.
Avslutande kommentar
Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar
för en fortsatt god utveckling.
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Verksamhet och uppdrag

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

Här nedan redovisas några av de viktigare genomförandemålen för Drift och
serviceförvaltningen 2020-2022:
Övergripande


Administrationen inom Drift- och serviceförvaltningen behöver förstärkas.
Flera olika verksamhetssystem kräver stora resurser samtidigt som
regelverken gör att allt mer resurser behövs för uppföljning, kontroll och
redovisning. En ökad ambition när det gäller kommunikation och dialog
med kommunens invånare kräver också administrativa resurser.
Pensionsavgångar kommer också att innebära att ny personal behöver
anställas.

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet


















Genomförd inventering visar att årets anslag för beläggningsunderhåll
behöver fördubblas för att gatu- och vägnätet inte ska försämras ytterligare.
Förberedelser för gatukontorets flytt till kvarteret Stenen och anpassning
inför flytt 2020.
Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. Underlag för budget 20192021 tas fram.
Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms,
åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet.
Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i
verksamheten och används som underlag för budget 2019-21.
En ytterligare parkarbetare/fordonsförare behövs för att klara den
skötselnivå som krävs framöver.
Förslag på åtgärder för att möta den klimatförändring som pågår genom att
en klimatanpassningsplan tas fram för Hallsberg och Kumla kommun.
Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom
budgetram. Underlag för budget 2019-2021 tas fram.
Gatuingenjörens arbetsuppgifter är omfattande. Stora insatser behövs inom
beläggnings- och brounderhåll, belysning, trafikanordningar och
vägmärken. En ny tjänst i form av en trafikingenjör behöver inrättas.
Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat när
det gäller belysning och vägunderhåll.
Eko-parken behöver ett ökat anslag för att kunna hålla en hög standard när
det gäller tillgänglighetsanpassning och underhåll av äventyrslekplats,
hinderbana och den nya Hälsans stig. Eko-parken behöver få högre
standard på gångvägar, gångbroar som behöver bytas ut och nya bryggor
och grillplatser behöver anläggas.
Elektroniska körjournaler skulle skapa bättre förutsättningar för att ha
kontroll på resandet samtidigt som kostnaderna begränsas.
Inköp av maskiner och fordon behöver ske kontinuerligt. Trafikanordningar
och trafikskyltar behöver bytas ut.
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över.
Spontanlekplatsen behöver rustas upp och kompletteras. Förutom nya
lekredskap och bänkar behövs även en ny toalett.
Nya poolcyklar planeras och två poolbilar behöver bytas ut.
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Bränsletankstation för bland annat biologisk diesel på Skördetröskan
planeras. Till verkstaden behövs en mobil fordonsflytt och ett
diagnosverktyg.
Tillgänglighetsanpassning inklusive upprustning av norra trapphuset i
Pylonbron.
Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver repareras eller bytas ut.
Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver
genomföras årligen på samma nivå som tidigare.
Samzeliiviadukten behöver repareras, körytor och räcken behöver bytas ut.
Exploateringsmedel för Samsala, Hässleberg med flera områden behöver
tillskapas.

Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet












Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla). Upphandling
och byggnation av ny ledning och avställning av nuvarande eternitledning.
Genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och
verksamhetsförutsättningar..
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät.
En plan för spolning av kommunens avloppsledningar tas fram och
implementeras i verksamheten.
Genomförd inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar
att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet
behöver fortlöpande ligga på en relativt hög nivå.
VA-avdelningen har årligen återkommande investeringsbehov rörande
maskiner och utrustning enligt en särskild plan.
Personalbyggnad vid avloppsverket behöver tillskapas. Befintliga lokaler är
inte ändamålsenliga och helt uttjänta. Nuvarande placering är också
olämplig.
Avtappning av dricksvatten till tankbilar på Skördetröskan, för
privatpersoner och egen förbrukning.
Exploateringsmedel behövs för Samsala, Hässleberg med flera områden.
Tisaren distributionsnät VA byggs enligt plan kommande år.
Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats.
Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp att
beaktas.

Måltidsavdelningen






Ett nytt produktionskök behöver tillskapas under 2020 enligt plan.
Alléskolans kök behöver byggas om och ett gemensamt tillagningskök för
Pålsboda behöver tillskapas.
Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. Så även en
klimatmodul för uträkning av klimatpåverkan på menyerna.
Ta fram och en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen.
För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så
krävs det ett tydligt politiskt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för
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att kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och
goda måltider. Det är angeläget att förstå att måltiderna är en viktig del för
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat.
Måltiderna påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa.
Måltidsavdelningens behov även framöver är att få en rimlig intäkt för de
kostnader som genereras av den nivå som de köpande förvaltningarna
förväntar sig att få.
Genom att jobba fram en ny kostpolicy tillsammans, där delaktighet är en
viktig del, gör att alla våra gäster, medborgare, medarbetare och köpande
förvaltningar har möjlighet att påverka innehållet. Det gör att kostpolicyn
får en tyngre genomslagskraft efter beslut och blir ett framtida verktyg för
fortsatt arbete för kommunens måltider.
Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror.
Fortsatt diskussion om målet, ekologiska livsmedel 50 % till 2020 kvarstår,
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget.
Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och
för vikarier finns nu och framöver inom måltidsavdelningen.
Personalkostnader för Äppellunden tillkommer 2020.

Städavdelningen






Införa en ny organisation med delegerat chefsansvar inom Städavdelningen.
Arbete pågår och nya teamledare är på plats.
Fortsatt arbete med att använda och implementera så kallat Rent vatten i
städverksamheten.
Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen
inom städavdelningen.
Städavdelningen behöver två leasingbilar för att köra ut städmaskiner. Nu
används personalens egna bilar, vilket inte är acceptabelt.
Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande. För Skördetröskan behövs nya
tvättmaskiner och torktumlare.

Fastighetsavdelningen








Tillskapa de resurser och rutiner som krävs för förvaltningen av
kommunens nya bostadsbolag.
Ta fram underlag och få till beslut om nya internhyror enligt den modell
som utarbetats.
För ökade fjärrvärmekostnader krävs också ett utökat anslag som fördelas
på kommunens hyresgäster. Även kommunhusets hyreskostnader behöver
ses över eftersom den är snedfördelad, och planerad renovering och
ombyggnad kommer att ge ökade kapitalkostnader.
För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att
hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande
dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där
skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering kvarstår att
göras komplett.
Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med
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energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt
gör.
Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens skolfastigheter.
Brandskydd och larm i skolor behöver tillskapas. Asfaltering av
fastighetsytor inklusive belysning och servisledningar behövs.
Folkasboskolans fasader behöver renoveras inklusive fönster i en sista
etapp. Skolgårdars lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses
över. Fredriksbergs skola, fasadrenovering puts ligger inom perioden.
Underhåll skolor generellt ligger också i slutet av perioden. Västra skolan,
ventilation, tak, fasad och fönster behöver åtgärdas. Sköllersta skola,
ventilation B-huset, behöver bytas ut. Åtgärder gällande Transtensskolan
avvaktas i väntan på utredning kring F1-9 skolor.
En ny förskola på söder i Hallsberg, förskola i Vretstorp och i Pålsboda
behövs.
Åtgärder i Sydnärkehallen och kompletteringar i Allébadet behövs även
nästa år.
Åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation behöver
genomföras, men fjärrvärmecentralen bör bytas redan nästa år som en
första åtgärd.
Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor
omfattning. Sammanlagt 29 miljörum planeras, fyra har redan byggts, men
utbyggnadstakten behöver ökas.
En avsättning av medel till rivningsfastigheter bör också ske.

Myndighetsutövning







Genom de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen är de
ekonomiska förutsättningarna bättre än tidigare. Stora variationer mellan
åren beroende på enskilda objekt kan dock förekomma.
Förutsättningar för att ytterligare integrera den administrativa hanteringen
av bygglovverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan
kommun har ökat.
Resurser behöver tillskapas för att vi ska kunna leva upp till de krav som
ställs när det gäller tillsyn. Även den revision av livsmedelskontrollen och
tobakstillsynen som nu genomförts av länsstyrelsen i Örebro, pekar på att
organisationen är för liten för att klara av de åtaganden som ligger på
inspektörerna. Miljö- och livsmedelstillsynen i Hallsberg behöver
kompletteras med 1,5 tjänst under 2020. Merparten av de ökade
kostnaderna ska kunna finansieras med ökade intäkter.
Stödsystemet för myndighetsutövning, Bygg- och miljöreda, behöver
ersättas då utveckling och support kommer att upphöra. Ett gemensamt
system tillsammans med Kumla kommun planeras. Kostnaderna för
Hallsbergs del när det gäller licenser, konvertering och utbildning
uppskattas handla om cirka en halv miljon kronor.
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Avslutande kommentar
Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringars. Det
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar
för en fortsatt god utveckling.

3

Planering av effektiviseringsåtgärder från 2020 och framåt

Arbete pågår med att ta fram effektivitetsåtgärder.
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Mål
3.1 HÅLLBAR KOMMUN
Strategiskt mål:

3.1.1 Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.
Nämndmål
Klimat- och miljöpåverkan från
nämndens verksamheter ska
årligen minska.

Förvaltningen ska verka för att
sjukfrånvaron ska ligga på en låg
nivå.

Indikatorer
Användningen av fossila
fordonsbränslen ska
minska med 5 % per år.
Energianvändningen ska
minska med 2 % per år.
Energianvändningen ska
normalårskorrigeras.
Antalet bräddningar inom
VA ska inte vara fler än
fem stycken per år.
Matsvinnet ska minska
med 5 % per år.
Korttidssjukfrånvaron ska
ligga på högst 4 %.

Mål 2020

Mål 2021

Mål 2022

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
Strategiskt mål:

3.2.1 Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett
samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska
verka för ett lärande genom hela livet.
Nämndmål
Medverka till att fler ungdomar
och vuxna kommer i
sysselsättning och därmed når
egen försörjning.
Förvaltningens verksamheter ska
verka för att lärandet fortsätter
genom hela arbetslivet.

Indikatorer
Antalet praktik- och
ferieplatser som erbjuds
ska vara minst 65 stycken
per år.

Mål 2020

Mål 2021

Mål 2022

3.3 ALLAS INFLYTANDE
Strategiskt mål:

3.3.1 Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med
kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.
Nämndmål
Möjliggöra att invånarnas
synpunkter, förslag, frågor,
ansökningar och felanmälningar
tas tillvara på ett effektivt och
flexibelt sätt.

Indikatorer

Mål 2020

Mål 2021

Mål 2022
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Nämndmål
Där så är lämpligt ska e-tjänster
erbjudas kommunens invånare
och abonnenter.

Indikatorer

Mål 2020

Mål 2021

Mål 2022

3.4 GOD SERVICE
Strategiskt mål:

3.4.1 Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett
professionellt bemötande och god service.
Nämndmål
Säkerställa en långsiktig
produktion och leverans av ett
tjänligt dricksvatten med så få
anmärkningar som möjligt.
Samarbetet mellan avdelningarna
i förvaltningen och mellan
förvaltningarna i kommunen ska
utvecklas.

Indikatorer

Mål 2020

Mål 2021

Mål 2022
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4

Driftbudget

Driftbudget
Antaganden och ramtilldelning skatt
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för
perioden 2020-2022. Den beslutade ramtilldelningen för Drift- och
servicenämnden är:
2020: 32 502 tkr
2021: 31 615 tkr
2022: 32 563 tkr
Personalkostnader
Personalkostnader bygger på 2019 års lönenivå och är uppräknade med 2,7 %
2020-2022.
Hyror
Internhyror utgår från 2019 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under
budgetperioden 2020-2022. Ingen hänsyn är tagen till nybyggnationer eller andra
förändringar som kan påverka.
Kapitalkostnader och driftkonsekvenser
Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar
på nu pågående projekt.
Elkostnader har ökat på grund av ett nytt avtal som innebär en höjning av det fasta
elpriset. De ökade kostnaderna finns med i 2020 års budget med 1,2 mkr på den
skattefinansierade delen och 305 tkr på den avgiftsfinansierade delen.
Fördelningen är uträknad med en prognos av förväntad volym som grund.
Internräntan är 2,5 %
Behov/satsningar
En ramförstärkning fördelades med 1 mkr 2019 på bostadsanpassningen och den
ligger även kvar 2020. Det innebär att utrymmet för bostadsanpassningen är
2,7 mkr 2020.
En deltidstjänst är medräknad i budget med 300 tkr för att delvis täcka ett stort
behov av en trafikingenjör.
Delar av tekniska förvaltningen kommer flytta in i nyförvärvade "Skördetröskan"
som beräknas kosta 300 tkr under 2020 för ökade hyreskostnader.
VA-verksamheten
VA-taxan föreslås oförändrad jämfört med 2019 på grund av överskott på
resultatutjämningsfonden. Ett beslut om att slopa indexhöjningen krävs och
beslutas i samband med budget. När det gäller kapitalkostnader är de beräknade
för samtliga föreslagna investeringar inom Drift- och servicenämndens ram.
Internräntan är 2,5 %
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Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Budget per
avdelning.
(Belopp i tkr)
Nämnd- och
styrelseverksamhet
Förvaltningschef
Fordonsverkstad
Fordonsförvaltare
Teknisk chef
Gatuingenjör
Gata/Park
Fastighet
Bostadsanpassning
Städ
Måltid
Miljö
Bygglov
Totalt

Budget 2019
147 751
-180 001
-62 890
-24 745
-31 050
-61 316
-32250

Budget 2020
155 385
-187 887
-69 757
-25 007
-32 342
-60 781
-32502

Budget 2019

Budget 2020

-271
-2 186
-137
0
-2 374
-8 485
-12 636
-935
-2 714
0
0
-2 169
-343
-32 250

-302
-2 398
0
0
-2 258
-7 300
-14 134
-935
-2 660
0
0
-2 171
-344
-32 502

Flerårsplan 2021
158 324
-189 939
-71 637
-25 248
-32 666
-60 388
-31615

Flerårsplan 2022
160 491
-193 054
-73 566
-25 492
-32 992
-61 004
-32563

Budget 2021

Budget 2022

-309
-2 466
0
0
-2 311
-7 368
-13 967
-953
-1 693
0
0
-2 197
-351
-31 615

-317
-2 535
0
0
-2 366
-7 437
-14 623
-977
-1 726
0
0
-2 223
-359
-32 563

Flerårsplan 2021

Flerårsplan 2022

34 903
-34 903
-7 882
-7 721
-4 870
-14 430
0

35 252
-35 252
-8 095
-7 799
-4 919
-14 439
0

Avgiftsfinansierad VA-verksamhet
Belopp i
tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Budget per
avdelning
Belopp i tkr
Inventering VArörnät
VA-rörnät
VA-avg, hushåll och
industri
Vattenförsörjning,
anskaffning
Avloppsreningsverk,
pumpstationer m.m
Teknsik chef VA
Totalt

Budget 2019
34 263
-34 263
-7 272
-7 570
-4 881
-14 540
0

Budget 2019

Budget 2020
34 557
-34 557
-7 675
-7 645
-4 822
-14 415
0

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

-266
-8 115

-271
-8 315

-274
-8 398

-276
-8 482

32 851

33 146

33 477

33 812

-6 714

-6 500

-6 445

-6 386

-13 965
-3 791
0

-14 377
-3 683
0

-14 578
-3 782
0

-14 784
-3 884
0

Datum 2019-09-10

Sida

13(13)

Drift- och servicenämnden 2019

5

Investeringsbudget

Nedan är driftbudget per avdelning på verksamhetsnivå fördelad på två olika
avsnitt, skattefinansierad verksamhet och avgiftsfinansierad VA-verksamhet.

5.1 Skattefinansierad
Reinvestering (tkr)
Investeringsprojekt
Arbete pågår med
fördelning av ram
Totalt DOS Skatt
Beslutad budgetram
Avvikelse

Budget 2020

Budget 2021

-8 200
-8 200
0

Budget 2022

-8 200
-8 200
0

-8 200
-8 200
0

5.2 Avgiftsfinansierad VA
Investeringsprojekt
Arbete pågår med
fördelning av ram
Totalt DOS Avgift
Beslutad budgetram
Avvikelse

6

Budget 2020

Budget 2021

-21 195
-21 195
0

Budget 2022

-29 600
-29 600
0

-18 000
-18 000
0

Personalplan

I nuläget har förvaltningen 156 anställda varav 94 kvinnor och 56 män.
Beräknade pensionsavgångar under åren 2020 - 2021:
ÅR
Fastighetsavdening
Måltidsavdelning
Städavdelning
Teknisk avdelning gata/park
Teknisk avdelning VA
Summa

2020

2021
3

1
2
1
4

2
5
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