SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Conny Larsson (S) (ordförande)
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Ulf Ström (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jussi Rinne (SD)
Andreas Zakrisson (C) (Gösta Hedlund)
Oscar Lundqvist (SD) (Jimmy Olsson)

Hans Palmqvist (S)
Leif Hermansson (S)
Sven-Arne Johansson (V)

09:30-12:00

KC Sottern, kommunhuset Hallsberg

Övriga
Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Mats Jansson (Skogsförvaltare) §22
Johanna Axelström (Bygglovsinspektör) §§23-25
Åsa Pettersson (Miljöchef) §§26-34
Mikael Eriksson (Miljöinspektör) §§26-34
Fredrik Brenkle (Gatuingenjör) §§35-36
Roberth Huss (Fastighetschef) §37
Carita Prim (Måltidschef) §38

Protokollet innehåller paragraferna §§21-45
Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare

_________________________________________________________________
Ulf Ström

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

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

Drift-och servicenämnden
2019-03-06

Datum för överklagan

2019-03-12

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

Ärendelista
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28

Sammanträdets inledning
Redovisning justerad skogsbruksplan för Hallsbergs kommun
- byggsanktionsavgift
byggsanktionsavgift
Bygglov och lokaliseringsprövning för nybyggnad av garage,
Tillsynsplan för miljöbalken och kontrollplan för livsmedel 2019-21
Behovsutredning 2020-22 för tillsyn av miljöbalken, livsmedelslagen med flera
Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning på fastigheten

§ 29

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning på fastigheten

§ 30

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning på fastigheten

§ 31

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning på fastigheten

§ 32

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning på fastigheten

§ 33

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning på fastigheten

§ 34

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning på fastigheten

§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45

Taxa för Nyttoparkeringstillstånd, dispenser
Redovisning Rosy-inventering, beläggningsrapport
Strategiska investeringar 2019
Ny kostpolicy 2019-2023
Särredovisning VA 2018
DOS Årsbokslut 2018
Attestförteckning 2019
Månadsrapport ekonomi februari
Delegationer och meddelanden
Övriga ärenden
Mötets avslutande

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 21- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Anmälan om jäv
Ingen av ledamöterna anmäler jäv
4. Tjänstgörande ersättare
Andreas Zakrisson (C) ersätter Gösta Hedlund (C)
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Jimmy Olsson (SD)
5. Val av justerare
Ulf Ström (S) valdes att justera dagens protokoll

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 22 - Redovisning justerad skogsbruksplan för Hallsbergs kommun
(19/DOS/20)

Ärendebeskrivning
Kommunens kontaktperson från Skogssällskapet redovisar Hallsbergs kommuns
justerade skogsbruksplan och hur den förnyats samt till vilken kostnad.
Drift- och servicenämnden beslutade i februari 2018 att anta ett förslag som bestod i
upprätning av befintlig skogsbruksplan. Innehållande geometrirättningar mot
fastighetsdata, rättningar av avdelningsgeometri, inhämtning av laserdata för respektive
avdelning och justering av åtgärder utförda efter laserscanning. Även fältbesök vid omöjliga
fall och översyn av målklassindelning.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag


Revidering av skogsbruksplan Hallsberg 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 23 -

- byggsanktionsavgift

(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ärendet avser olovlig rivning på fastigheten
i form av rivning av
entrétak. Drift- och serviceförvaltningen gör bedömningen att drift- och servicenämnden bör
ta ut sanktionsavgift för överträdelsen i enlighet med PBL.

Beredningsutskottets behandling av ärendet
Fastighetsägarna har i sitt yttrande angett att de ställer sig positiva till att återställa
fastigheten men att det kan vara klart till hösten, varför en längre respittid bör anses
befogad.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift av lagfarna
fastighetsägarna som begick överträdelsen med påbörjat byggnadsarbete utan beviljat
bygglov och startbesked. Om fastighetsägare inte vidtar rättelse innan den 31 maj 2019 får
Drift- och servicenämnden besluta om en ny byggsanktionsavgift till det dubbla beloppet
enligt 9 kap 2 § PBF.

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att ge fastighetsägarna till
tid att
återställa entrétaket till ursprungligt utseende. Åtgärden ska vara utförd senast den 30
september 2019. Frågan om sanktionsavgift kommer att tas upp på nytt i nämnden som hålls
i oktober 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 24 -

- byggsanktionsavgift

(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ärendet avser olovligt bygge på fastigheten
i form av fasadändring av enbostadshus,
vilket är en bygglovspliktig åtgärd. Drift- och serviceförvaltningen gör bedömningen att driftoch servicenämnden bör ta ut byggsanktionsavgift för överträdelsen i enlighet med PBL.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande Situationsplan
Bild
Boverkets uträkning, BSA,
Orienterande karta,

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 25 - Bygglov och lokaliseringsprövning för nybyggnad av garage,
(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Sökande vill bygga ett nytt garage på fastigheten
Fastigheten är sedan tidigare
obebyggd men gränsar till en bebyggd fastighet. Fastigheten är taxerad som småhusenhet
och gränsar till detaljplanelagt område. Berörda grannar är tillfrågade i ärendet och en
synpunkt har inkommit.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag






sit.plan
plan och sektion
fasad
ansökan

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 26 - Tillsynsplan för miljöbalken och kontrollplan för livsmedel 201921
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Den operativa tillsynsmyndigheten är skyldig att varje år upprätta en plan för sin tillsyn och
kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Planen ska gälla för tre år. Detta är
förvaltningens förslag till planer för 2019-21 för drift- och servicenämnden.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HALLSBERG_planer2019
Styrdokument - Plan miljö
Bilaga_tillsynsplan Miljöbalken
Styrdokument - livsmedel klar
Bilaga_kontrollplan livsmedel

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 27 - Behovsutredning 2020-22 för tillsyn av miljöbalken,
livsmedelslagen med flera
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden är skyldig att varje år göra en utredning om tillsynsbehovet för
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse_behovsutredning
BEHOVSUTREDNING_HALLSBERG_2020
Bilaga behovsutredning

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 28 - Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning
på fastigheten
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Enligt de bestämmelser som finns måste avloppsanläggningar uppfylla vissa miljökrav.
Hallsbergs kommun har därför inventerat enskilda avlopp inom kommunen. Det har
konstaterats att avloppsvatten från fastigheten
inte genomgår tillräcklig
rening.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


vitesförbud avlopp

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 29 - Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning
på fastigheten
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Enligt de bestämmelser som finns måste avloppsanläggningar uppfylla vissa miljökrav.
Hallsbergs kommun har därför inventerat enskilda avlopp inom kommunen. Det har
konstaterats att avloppsvatten från fastigheten
inte genomgår tillräcklig
rening.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


vitesförbud avlopp

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 30 - Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning
på fastigheten
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Enligt de bestämmelser som finns måste avloppsanläggningar uppfylla vissa miljökrav.
Hallsbergs kommun har därför inventerat enskilda avlopp inom kommunen. Det har
konstaterats att avloppsvatten från fastigheten
inte genomgår tillräcklig rening.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


vitesförbud avlopp

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 31 - Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning
på fastigheten
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Enligt de bestämmelser som finns måste avloppsanläggningar uppfylla vissa miljökrav.
Hallsbergs kommun har därför inventerat enskilda avlopp inom kommunen. Det har
konstaterats att avloppsvatten från fastigheten
inte genomgår tillräcklig
rening.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


vitesförbud avlopp

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 32 - Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning
på fastigheten
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Enligt de bestämmelser som finns måste avloppsanläggningar uppfylla vissa miljökrav.
Hallsbergs kommun har därför inventerat enskilda avlopp inom kommunen. Det har
konstaterats att avloppsvatten från fastigheten
inte genomgår tillräcklig
rening.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


vitesförbud avlopp

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 33 - Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning
på fastigheten
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Enligt de bestämmelser som finns måste avloppsanläggningar uppfylla vissa miljökrav.
Hallsbergs kommun har därför inventerat enskilda avlopp inom kommunen. Det har
konstaterats att avloppsvatten från fastigheten
inte genomgår tillräcklig
rening.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


vitesförbud avlopp

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 34 - Förbud att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning
på fastigheten
(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Enligt de bestämmelser som finns måste avloppsanläggningar uppfylla vissa miljökrav.
Hallsbergs kommun har därför inventerat enskilda avlopp inom kommunen. Det har
konstaterats att avloppsvatten från fastigheten
inte genomgår tillräcklig rening.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


vitesförbud avlopp

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 35 - Taxa för Nyttoparkeringstillstånd, dispenser
(19/DOS/2)

Ärendebeskrivning
Den som har verksamhet inom Hallsbergs kommun kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd.
Serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service av olika
slag och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få tillstånd för nyttoparkering.
Idag finns ca 235 så kallade dispenser för parkering i Hallsbergs kommun. Dispenserna är
utfärdade till offentliga sektorn samt privata aktörer. En mängd dispenser för t.ex.
väghållningsfordon finns utfärdade som egentligen inte behövs då dessa är undantagna i
gällande trafikförordning. Ingen avgift tas ut för utfärdande av dispenser i dag.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att förtydliga de villkor som avser
nyttoparkeringstillstånd tidigare kallad dispenser samt förändringar i nuvarande hantering
och även att det införs en kostnad för utfärdande av tillstånden.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de föreslagna villkoren gällande
nyttoparkering att börja gälla från den 1 juni 2019 och att en kostnad införs på 250 kr per
tillstånd och år samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling och
beslut.

Beslutsunderlag


Nyttoparkeringstillstånd(79654) (0)_FB

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 36 - Redovisning Rosy-inventering, beläggningsrapport
(19/DOS/48)

Ärendebeskrivning
En inventering av gatu- och GC-nätet i Hallsbergs kommun har genomförts. Rapporten visar
att Hallsbergs kommun i dagsläget håller en ganska dålig nivå. Av det totala gatunätet är det
21 % som i någon form borde ha varit åtgärdat enligt grundberäkningen senast under 2018,
alltså före 2019.
Diagrammet i bilaga beskriver hur vägkapitalet, d.v.s. standarden, på gatu- och GC-nätet
kommer att utveckla sig vid olika årliga budgetnivåer.
Det som kan utläsas ur diagrammet är att en årlig budget på 2,8 miljoner under 2019 och 3,3
miljoner de efterföljande nio åren sänker vägnätets standard i förhållande till den standard
som idag finns på gatunätet.
För att bibehålla den standard som idag finns på vägnätet behövs en årlig budget på minst
5,5 miljoner per år.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag











Beläggningsrapport_Hallsberg_2018
Status_Hallsberg_Gator_2018
Status_Hallsberg_GC_2018
Status_Sköllersta_2018
Status_Pålsboda_2018
Status_Svennevadsby_2018
Status_Hjortkvarn_2018
Status_Björnhammaren_2018
Status_Östansjö_2018
Status_Vretstorp_2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 37 - Strategiska investeringar 2019
(19/DOS/46)

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen önskar under 2019 renovera Sydnärkehallens tak och
omklädningsrum/duschar då dessa komponenter nått slutet av sin tekniska livslängd och
riskerar följdskador om inget görs.
Hallsbergs kommunhus byggdes mellan 1909-1911 av AB Johan Thermaenius & Son. Först
och främst som kontorshus. Byggnaden är rikt utsmyckad men har sedan lång tid lidit av
eftersatt underhåll. Fönstren och markiserna är i behov av renovering. Fasaden har börjat
släppa i vissa fönstersmygar, likaså är fasaden smutsig och saknar sin rätta kulör.
Balkongerna är osäkra och icke godkända. Taket bör målas för att inte riskera följdskador.
För att ta ett helhetsgrepp kring detta så söker fastighetsavdelningen strategiska medel så
att alla dessa åtgärder kan utföras.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag



Klimatpaket för Hallsbergs kommunhus
Ianspråktagande av strategiska medel, renovering Sydnärkehallen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 38 - Ny kostpolicy 2019-2023
(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 den reviderade kostpolicyn som nu är
på väg upp till kommunfullmäktige för beslut.
Förslaget återremitterades dock vid kommunstyrelsens möte varför ytterligare information
kommer att ges på nästa möte med drift- och servicenämnden.

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 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 39 - Särredovisning VA 2018
(17/DOS/66)

Ärendebeskrivning
Enligt VA-lagen ska en särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten upprättas av
huvudmannen.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag


VA särredovisning 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 40 - DOS Årsbokslut 2018
(17/DOS/66)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat bokslut med
verksamhetsbeskrivning och måluppfyllelse för drift- och servicenämnden 2018. Totalt visar
Drift- och service ett överskott på 460 tkr per 31 december 2018.
Ny justerad verksamhetsberättelse på grund av en rättelse av semesterlöneskulden.
Två investeringar är också justerade , Rala III och gatubelysning men båda är pågående
investeringar som kommer fortsätta under 2019.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna DOS Årsbokslut för 2018

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna DOS Årsbokslut för 2018

Beslutsunderlag


Arsredovisning 20181231 till nämnd2

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 41 - Attestförteckning 2019
(19/DOS/31)

Ärendebeskrivning
Ny attestförteckningen för 2019 har upprättats. Förvaltningschef har ett övergripande
ansvar och har rätt att fatta beslut om ändringar av attestförteckningen under året. Ansvar
för uppföljningar av ekonomi och mindre investeringar inom avdelningarna ligger på
avdelningscheferna.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den upprättade attestförteckningen 2019

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den upprättade attestförteckningen 2019

Beslutsunderlag


Attestförteckning DOS 20190220

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 42 - Månadsrapport ekonomi februari
(19/DOS/24)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en ekonomisk rapport för
februari.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna månadsrapporten för januari 2019

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna månadsrapporten för januari 2019

Beslutsunderlag



Skatt Total 201902
VA Total 201902

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

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

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden beslutade den 23 augusti 2017 om en 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 2019-01-12 till 2019-02-15 redovisas
genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Meddelande till nämnden 190306

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 44 - Övriga ärenden
(19/DOS/33)

Ärendebeskrivning


Lotta Öhlund (mp) ställer en fråga om snöröjningen och hur förvaltningen arbetar med
prioritering av gång- och cykelvägar. Förvaltningschefen svarar att det finns riktlinjer för hur
prioriteringar ska göras. Ärendet kommer att tas upp lite mer ingående som en egen
punkt vid ett kommande nämndmöte.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Drift-och servicenämnden

§ 45- Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordförande tackade övriga ledamöter och tjänstepersoner för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 21

Redovisning justerad skogsbruksplan för
Hallsbergs kommun
§ 22
19/DOS/20

- byggsanktionsavgift
§ 23
19/DOS/18

- byggsanktionsavgift
§ 24
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§ 25
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Tillsynsplan för miljöbalken och kontrollplan
för livsmedel 2019-21
§ 26
19/DOS/19

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr: 19/DOS/19

Tillsynsplan för miljöbalken 2019-21 och kontrollplan för livsmedel
2019-21
Ärendebeskrivning
Den operativa tillsynsmyndigheten är skyldig att varje år upprätta en plan för sin tillsyn och kontroll
enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Planen ska gälla för tre år. Detta är förvaltningens förslag till
planer för 2019-21 för drift- och servicenämnden.

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

Ärendet
Förvaltningen gör för varje år en plan för sin tillsyns- och kontroll verksamhet enligt miljöbalken och
livsmedelslagen. Planen baseras på behov framtagna vid föregående års behovsutredning. Drift- och
servicenämnden saknar i nuläget resurser för att kunna utföra den tillsyn och kontroll som det finns
behov av. För 2019 finns resurser motsvarande 36 % av redovisat behov i behovsutredningen. Detta
innebär att resursbehovet för miljö- och hälsoskyddstillsynen enligt beräkningarna inte är tillgodosett
i dagsläget och att nämnden behöver göra prioriteringar i tillsynen utifrån vad som redovisats i
behovsutredningen.

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Åsa Pettersson

Förvaltningschef

Miljöchef

Bilagor
Utdrag ur objektsplanering för livsmedel och miljöskydd
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1 Mål för miljöbalkstillsynen
I arbetet med miljöfrågor i Sverige finns nationella, regionala och lokala miljömål. De
nationella miljömålen är beslutade av riksdag och regering, de regionala miljömålen
beslutas av Länsstyrelsen i Örebro län. De lokala miljömålen är beslutade av
kommunen.

Dessa mål och viljeyttringar utgör tillsammans en grund för drift- och
servicenämndens prioriteringar i denna tillsynsplan.

1.1

Nationella miljömålen

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


Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som
behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser.



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



Etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och
generationsmålet.

Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust
och skärgård
11. Myllrande våtmarker

12.
13.
14.
15.
16.

3

Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
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Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt

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


Kommunen ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina
verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar
vattenförekomster, i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas.
Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på
åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.



Kommunerna ska bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från
jordbruk och hästhållning minskas samt att tillförseln av växtskyddsmedel
minskar, till vattenförekomster där det finns en risk för att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan
påverkan.
Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på
åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.



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



Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp,
genom:
a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,
b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärden ska påbörjas omgående genomföras kontinuerligt.
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Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där
vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
b) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över
vattenskyddsområden,
c) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och
grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets
fastställande.

Regionala mål och projekt

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

1.4

Lokala mål och styrdokument

1.4.1

Planer och program

Kommunens översiktsplan och avfallsplan beskriver vilka åtgärder som bedöms
vara viktiga att arbeta med för att bidra till att uppfylla de nationella miljömålen.
1.4.2

Riktlinjer och föreskrifter

I Hallsberg finns en renhållningsordning, föreskrifter för vattenskyddsområden,
och lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa.
1.4.3

Lokala mål

Drift- och servicenämnden ska genom sin miljö- och hälsoskyddstillsyn bidra till att
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Interna mål för förvaltningen finns i miljöenhetens verksamhetsplan för 2019.
Verksamheten ska arbeta för att vårt ”nöjd kund index” uppgår till över 69 %.

2

Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet

2.1

Ansvariga centrala och regionala myndigheter

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

5(21)

Datum

2019-03-06

2.2

Sida

19/DOS/19

Behörig myndighet för tillsynen

Drift- och servicenämnden är en lokal operativ tillsynsmyndighet som har till
uppgift att bedriva miljö- och hälsoskyddstillsyn, på eget initiativ eller efter
anmälan, enligt miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen, med flera.
Tillsynsmyndigheten ska även arbeta med samhällsservice genom information och
rådgivning om gällande bestämmelser.

2.3

Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna

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

2.4

Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten

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

3

Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet

3.1

Ansvariga centrala och regionala myndigheter

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

3.2

Behörig myndighet för tillsynen

Drift- och servicenämnden är en lokal operativ tillsynsmyndighet som har till
uppgift att bedriva miljö- och hälsoskyddstillsyn, på eget initiativ eller efter
anmälan, enligt miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen, med flera.
Tillsynsmyndigheten ska även arbeta med samhällsservice genom information och
rådgivning om gällande bestämmelser.
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Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna

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

3.4

Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten

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

4

Samordning

4.1

Samordning mellan behöriga myndigheter

Inom länet sker träffar mellan de i länet ingående kommunerna och länsstyrelsen.
Träffar arrangeras inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, små avlopp,
miljöbrott, täkter och förorenad mark. Vanligtvis hålls respektive träff en till två
gånger om året. Det finns också en samverkansgrupp för vattenförvaltning i länet.
Länets miljöchefer träffas regelbundet ungefär två-tre gånger om året tillsammans
med länsstyrelsen.
Från och med 2019 är Hallsberg medlem i Miljösamverkan Värmland och Örebro
län. Inom miljösamverkan anordnas utbildningar och andra aktiviteter löpande
under året.

4.2

Samordning inom behörig myndighet

I Hallsberg sker all tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet inom samma
myndighet, drift- och servicenämnden. På tjänstemannanivå sker tillsynen av
personal på miljöenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun.
Prövning enligt strandskyddsreglerna utförs delvis av handläggare på byggenheten
inom samma förvaltning.
Inom samhällsbyggnadsenheten sker samordning genom att tjänstemännen tar
fram och tillämpar gemensamma rutiner. En gång varje vecka sker möten då
miljöinspektörer träffas och diskuterar aktuella frågeställningar. En gång i
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månaden, eller oftare vid behov, hålls verksamhetsplaneringsmöten med
miljöskydd respektive hälsoskydd. Samordning sker också med byggenheten och
räddningstjänst, med flera kring gemensamma tillsynsområden och ärenden.
Inspektörerna deltar i interna kommunala samverkansgrupper och möten, till
exempel arbete med detaljplaner, avfallsplan och VA-planering.

4.3

Delegering av uppgifter inom den offentliga tillsynen

Drift- och servicenämnden har delegerat beslutanderätt enligt gällande
delegationsordning till personal på miljöenheten på Kumla kommun.

5

Befogenheter och resurser för tillsynen

5.1

Tillsynsmyndighetens befogenheter

Drift- och servicenämndens befogenheter inom miljö- och hälsoskyddtillsynen
regleras i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet
(1998:899) och i miljötillsynsförordningen (2001:13).
Nämnden har rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till
områden, lokaler och andra utrymmen.
För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 10.

5.2

Personal

Enligt genomförd behovsutredning 2018 uppgår det totala behovet av personal
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 6,5 årsarbetskraft.
För miljö- och hälsoskyddstillsynen finns följande personal till förfogande för år
2019 (årsarbetskrafter):
Totalt
Kumla
Hallsberg
Årsarbetskrafter
Total % av redovisat behov

5

2,25

2,75

27%

36%

Beräkningen gäller under förutsättning att resurser tillsätts för att kompensera för
deltidsarbete, föräldraledighet och tjänstledighet.
Detta innebär att resursbehovet för miljö- och hälsoskyddstillsynen enligt
beräkningarna inte är tillgodosett i dagsläget och att nämnderna i respektive
kommun behöver göra prioriteringar i tillsynen utifrån vad som redovisats i
behovsutredningen.

5.3

Jäv och intressekonflikter

Miljöenheten ska upprätta och dokumentera en rutin för att motverka jäv och
intressekonflikter under 2019.
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Finansiering av tillsynen

Tillsynen finansieras av avgifter och kommunala skattemedel. I nuläget används
en taxa baserad på SKLs riskbaserade modell. En fast årlig tillsynsavgift tas ut från
vissa verksamheter. Avgiftens storlek baseras på verksamheten typ och
omfattning, i enlighet med gällande taxa enligt miljöbalken. För vissa oplanerade
ärenden tas en fast avgift ut i enlighet med taxan, för övriga ärenden utgår
timavgift.
Under 2019 planeras en övergång till en taxa baserad på SKLs nya behovsstyrda
modell. Den nya taxemodellen har utarbetats i samarbete med kommuner och
näringsliv, och ska ge en bättre spegling av den enskilda kommunens behov samt
en mer enhetlig debitering av likvärdiga verksamheter inom kommunen. Den nya
taxan kommer enligt planen att börja tillämpas 2020.
Vissa ärendeuppgifter kan endast avgiftsfinansieras i begränsad utsträckning eller
inte alls. Det omfattar exempelvis utredningar av klagomål som visar sig vara
obefogade, handläggning av överklagade ärenden, remisser, åtalsanmälningar
med mera. Dessa måste alltid vara skattefinansierade. Detsamma gäller
information och rådgivning.

5.5

Kompetenskrav och utbildning

Kompetensinventering hos inspektörer ska göras årligen i samband med
medarbetarsamtalet. För miljöinspektörerna görs årligen, eller vid behov oftare,
en övergripande kompetensplan. Denna plan visar kompetensbehovet för hela
tillsynsmyndigheten, samt vilka områden som ska prioriteras för
utbildningsinsatser.
Kompetensutveckling sker genom deltagande i kurser anordnade av statliga verk
eller andra aktörer. Kunskapsutbyte sker i samband med länsmöten i
länsstyrelsens regi.

6

Organisation och utförande av tillsynen

6.1

Miljöenheten

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

Tillsyn kan vara operativ, eller omfatta tillsynsrelaterat arbete. Den operativa
tillsynen delas in i planerad och händelsestyrd tillsyn. Tillsynen ska vara risk- och
behovsbaserad, vilket betyder att myndigheten ska prioritera tillsyn inom de
områden som innebär störst risk för olägenhet för människors hälsa och miljön,
och där det antas finnas störst behov på grund av bristande lagefterlevnad.
6.2.1

Operativ tillsyn

Händelsestyrd tillsyn
Händelsestyrd tillsyn styrs av yttre omständigheter. Exempel på händelsestyrd
tillsyn:
 Prövning och granskning av tillståndsansökningar, anmälningsärenden,
dispensansökningar och underrättelser.
 Utredning av klagomål och anmälningar om bristande lagefterlevnad
Planerad tillsyn
Planerad tillsyn är sådan tillsyn som sker på eget initiativ av myndigheten.
Miljöenheten strävar efter att öka sin andel planerad tillsyn, eftersom dessa
insatser oftast är mer effektiva och ger en förebyggande effekt som kan minska
behov av viss händelsestyrd tillsyn. Vid planerad tillsyn kan myndigheten fokusera
på ett relevant område på många likvärdiga anläggningar samtidigt, och då få ett
större genomslag än vid punktinsatser.
Exempel på planerad tillsyn:

Systemtillsyn– Tillsyn med fokus på verksamhetens förutsättningar att bedriva
egenkontroll. Denna tillsyn är som regel föranmäld och innebär bland annat
granskning av rutiner, ansvarsfördelning och riskbedömning. Systemtillsyn
prioriteras högre på större och mer omfattande verksamheter.
Detaljtillsyn - Tillsyn som fokuserar på verksamhetens faktiska förutsättningar och
hur den påverkar den omgivande miljön. Detaljtillsyn utgör merparten av den
planerade tillsynen som utförs. Ofta utförs detaljtillsyn i kombination med
systemtillsyn.
Granskning rapporter – För vissa verksamheter består en del av den planerade
tillsynen att granska löpande rapportering av till exempelvis provresultat,
avfallsmängder med mera.
Information/rådgivning – Riktade informationsinsatser angående specifika frågor,
exempelvis en lagändring.

10(21)

Datum

2019-03-06

Sida

19/DOS/19

Föranmäld/oanmäld tillsyn
Myndigheten har möjlighet att, beroende på syfte och vad som är mest lämpligt
av andra orsaker, välja om tillsynsbesök ska anmälas i förväg, eller om de ska
göras oanmälda. I nuläget är den mesta besöken föranmälda, men miljöenheten
strävar efter att öka andelen oanmälda besök vid detaljtillsyn. Oanmälda besök är
viktiga för att få en mer sanningsenlig bild av hur verksamheten fungerar.
Skattefinansierad tillsyn
Den tillsyn som måste finansieras med skatter består i huvudsak av obefogade
klagomål, åtalsanmälningar, beslut om miljösanktionsavgift och överklagade
ärenden.
6.2.2

Tillsynsrelaterat arbete

Med tillsynsrelaterat arbete avses mer förebyggande och stödjande åtgärder till
exempel information, rådgivning arbete med remisser, samverkansgrupper och
registervård.
6.2.3

Dokumentation

Resultat från all tillsyn dokumenteras och verksamhetsutövaren får alltid ta del av
tillsynsresultatet för att denne ska ha en möjlighet att lämna sina synpunkter i
ärendet. Alla resultat dokumenteras och bevaras i myndighetens administrativa
system.
6.2.4

Rutiner och instruktioner

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

6.3

Öppenhet i tillsynen

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär
detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna
handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för
diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till
myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som
upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet
registreras både offentliga och hemliga handlingar.
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Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en
myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som
helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, alltså
hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon
ber att få ut en handling.
Förvaltningen upprättar inför varje nytt år en verksamhetsplan där förvaltningen
beskriver vad som ska uträttas under året samt resultatmål för verksamheten.
Miljöenheten upprättar inför varje år en tillsynsplan där planering av miljö- och
hälsoskyddstillsynen beskrivs. Tillsynsplanen fastställs av respektive kommuns
nämnd.
Resultat från löpande uppföljning redovisas kvartalsvis till respektive nämnd.
Vidare ska enheten en gång om året upprätta en verksamhetsberättelse över
tillsynen och erfarenheter från denna. Rapporten blir offentlig i och med att den
redovisats för nämnderna. Register över tillsynsobjekten finns i
ärendehanteringssystemet Miljöreda.

7

Risk- och behovsbaserad tillsyn

7.1

Händelsestyrd tillsyn

Dispensärenden





Tillståndsärenden






Anmälningsärenden













Strandskyddsdispenser
Renhållningsdispenser
Dispenser
vattenskyddsföreskrifter
Små avlopp
Bekämpningsmedel
Djurhållning detaljplan
Värmepump och andra
åtgärder i vattenskyddsområde
C-anmälan miljöfarlig
verksamhet
C-anmälan
hälsoskyddsverksamhet
Anmälan om efterbehandling
Anmälan om cistern
Anmälan avloppsanläggning
Anmälan om
köldmedianläggning
Anmälan installation av
värmepump
Anmälan bekämpningsmedel
Gödselspridning detaljplan
Anmälan om att bortskaffa
eller kompostera avfall
Information om förorening
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Övrig tillsyn
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Information om att cistern
tagits ur bruk
Information om att
köldmedianläggning tagits ur
bruk
Information om driftstörningar
på anmälningspliktig
verksamhet
Uppföljningar planerad tillsyn
Klagomål
Utredningar objektburen
smitta
Överklaganden
Miljösanktionsavgifter
Anmäla till polis eller åklagare
vid misstanke om brott

Planerade tillsynsinsatser

Tillsynsinsatserna prioriteras utifrån risk, det vill säga verksamheter och åtgärder
som innebär större risker ska prioriteras före andra som innebär lägre risker.
Tillsynen ska också prioriteras utifrån de nationella, regionala och lokala målen.
De verksamheter som innebär störst risker betalar en fast årlig tillsynsavgift till
samhällsbyggnadsnämnden. Alla dessa verksamheter ska erhålla tillsynstid
motsvarande den avgiften inom en tre-årsperiod. Tillsynstid erhålls genom
planerade inspektioner (enskilda eller i projekt), informationsinsatser och
anmälningsärenden från verksamheterna.
Verksamheter som inte betalar årlig tillsynsavgift planeras in för tillsyn med längre
intervall och debiteras timavgift efter ett tillsynsbesök.
Miljöenhetens tillsynsplanering för respektive anläggning följer med som bilaga.
7.2.1

Miljöfarliga verksamheter B, C och U

Miljöfarliga verksamheter klassas, beroende på typ och omfattning, som Bverksamheter (tillståndspliktiga), C-verksamheter (anmälningspliktiga) och Uverksamheter som omfattar övriga verksamheter. Majoriteten av B och Cverksamheterna, och ett fåtal U-verksamheter, betalar en fast årlig tillsynsavgift
till respektive nämnd och ska erhålla tillsynstid motsvarande den årliga avgiften
inom en tre-års period.
Utöver dessa finns ett stort antal U-verksamheter i respektive kommun som inte
betalar årlig avgift. En inventering är nödvändig för att göra en bättre bedömning
av tillsynsbehovet på dessa verksamheter. Några av dessa kan vara aktuella för
årlig avgift. Övriga kommer att timdebiteras vid ett eventuellt tillsynsbesök.
Från och med 2019 kommer den planerade tillsynen ha årliga teman där extra
fokus läggs på ett särskilt område som är gemensamt för många anläggningar.

13(21)

Datum

2019-03-06

Sida

19/DOS/19

Under 2019 läggs extra fokus på oljeavskiljare vid tillsyn på miljöfarliga
verksamheter. För C-verksamheter så finns också en målsättning om att vid behov
upprätta eller uppdatera beslut om försiktighetsmått för respektive anläggning.
Aktiviteter 2019
 Tillsyn enligt plan på anläggningar som betalar årlig avgift B, C och U.
 Tillsyn på 3-5 timdebiterade U-verksamheter i Norra Mos i Kumla
 Beslut om försiktighetsmått C-verksamheter
 Fokusområde oljeavskiljare med gemensam checklista.

7.2.2

Lantbruk B, C, U

Lantbruk är en miljöfarlig verksamhet som också klassas som B, C eller Uverksamhet. I nuläget betalar inte några lantbruk fast årlig tillsynsavgift.
Aktiviteter 2019
 Inventering av verksamheter, upprätta register och lägga upp tillsynsplan.
7.2.3

Animaliska Biprodukter

Tillsynen är i nuläget klagomålsbaserad. Det utförs ingen planerad tillsyn inom
detta område.
Aktiviteter 2019
 Inga aktiviteter är planerade 2019.
7.2.4

Små avlopp

Miljöenheten handlägger ansökningar om tillstånd för enskilt avlopp. Ansökningar
inkommer spontant och till följd av tidigare inventeringar med åtföljande krav på
åtgärd. Miljöenheten hanterar också en stor mängd kvitton och serviceprotokoll
där nämnden i tidigare beslut begärt löpande rapportering. Eftersom denna
hantering bedöms ineffektiv kommer denna hantering avslutas och ersättas av
stickprovskontroller under 2019.
Miljöenheten planerar inte någon ny inventering 2019 utan kommer följa upp
äldre pågående ärenden.
Aktiviteter 2019
 Meddela ändring av krav på rapportering av kvitton/serviceprotokoll
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Kemiska produkter

Ungefär 50 verksamheter i Hallsberg är skyldiga att rapportera årlig
läckagekontroll av köldmedia. Dessa betalar en årlig avgift och ska erhålla
motsvarande tillsynstid.
Tillsyn av cisterner görs i samband med planerad tillsyn på miljöfarliga
verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift. Någon planerad tillsyn på övriga
cisterner kommer inte göras 2019.
Aktiviteter 2019
 Inga planerade aktiviteter
7.2.6

Renhållning

Nämnden handlägger uppskattningsvis 5-10 dispensansökningar från
renhållningsordningen för respektive kommun per år.
Övrig tillsyn är i huvudsak klagomålsbaserad och händelsestyrd. Exempel på
ärenden som handläggs är nedskräpningsärenden och eldning av avfall.
Aktiviteter 2019
- Inga planerade aktiviteter
7.2.7

Hälsoskydd

Drift- och servicenämnden har tillsynsansvar över 24 förskolor och skolor och en
simhall. Antalet tatuerare, fotvårdarem akupunktörer och U-verksamheter är
okänt. Under 2019 planeras ett tillsynsprojekt på alla förskolor samt inventering
och uppförande av register för övriga verksamheter.
I nuläget betalar alla hälsoskyddsverksamheter i respektive kommun timavgift vid
tillsyn.
Aktiviteter 2019
 Tillsynsprojekt inomhusmiljö och egenkontroll förskolor
7.2.8

Strålskydd

Strålskyddstillsyn omfattar solarier och radon i inomhusmiljö. Det är okänt hur
många anläggningar som nämnden har tillsynsansvar för.
Aktiviteter 2019
 Upprätta register och tillsynsplan över anläggningar.
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Områdesskydd

Kommunala natur- och kulturreservat
I Hallsberg har drift- och servicenämnden tillsynsansvar över ett naturreservat.
Strandskydd
Tillsynen består av dispensprövning och hantering av klagomål. Det utförs i
nuläget ingen planerad tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen.
Vattenskyddsområden
I Hallsberg finns det sex vattenskyddsområden där drift- och servicenämnden har
tillsynsansvaret. Tillsynen består av dispensprövning och hantering av klagomål.
Aktiviteter 2019
 Upprätta register och tillsynsplan.
7.2.10

Förorenade områden

Drift- och servicenämnden har tillsynsansvar för över 150 förorenade områden.
Nämnden ska även handlägga inkommande ärenden såsom underrättelse om
förorening, anmälan om efterbehandling av förorenade mark och asbestärenden.
Aktiviteter 2019
 Inga planerade aktiviteter
7.2.11

Miljöövervakning

Hallsbergs kommun som sträcker sig över tre avrinningsområden är medlem i
Hjälmarens vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och
Motala Ströms vattenvårdsförbund.
Aktiviteter 2019
 Inga planerade aktiviteter

7.3

Tillsynsrelaterat

Miljöinspektörerna förväntas delta aktivt i vid fysisk planering och andra
kommunala projekt, såsom arbete med avfallsplan, VA-plan, detaljplaner,
översiktsplan och andra kommunala projekt. Miljöinspektörerna deltar i
projektgrupperna i mån av tid.
Aktiviteter 2019
Styrning och uppföljning
 Utveckla rutinerna för uppföljning och utvärdering genom mätbara mål
och nyckeltal.
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Göra ny beräkning av timavgift samt utveckla samarbetsavtalet mellan
Kumla och Hallsbergs kommun.
Inrätta ny behovsbaserad taxa för miljöbalken.

Miljöreda
 Påbörja plan för byte/uppgradera verksamhetssystemet Miljöreda.
 Likrikta registrering och indata i kommunernas respektive Miljöreda.
 Ta fram mallar för skrivelser och beslut i Miljöreda.
Processer och handläggning
 Upprätta handläggningsrutiner, informationsmaterial och blanketter som
är samordnade mellan Kumla och Hallsberg. Rutinerna ska upprättas och
ordnas enligt den gemensamma strukturen som finns på för miljö och
byggverksamheten på Kumlaportalen.
 Fortsätta arbete med att inrätta e-tjänster för att ersätta/komplettera
blanketter.
 Utveckla arbetssätt som uppmuntrar till att fler handläggningstimmar
debiteras.
Kompetensförsörjning
 Upprätta kompetensutvecklingsplaner. En gemensam för hela enheten
och individuella planer för kommande år.
 Interna studiecirklar för utökning av kompetens vid måndagsmöten.
 Utbildning bemötande genom miljösamverkan Värmland och Örebro län.
 Deltagande vid övriga utbildningar och samverkansaktiviteter inom
miljösamverkan.
 Upprätta ett introduktionsprogram för nyanställda på miljöenheten.
Övrigt
 Revidera lokala hälsoskyddsföreskrifter i Kumla och Hallsberg.
Arbetsmiljö
 Enhetsmöte med avstämningar och ärendefördelning varje måndag.
 Medarbetarsamtal och Lönesamtal en gång per år.
 Arbetsplatsträffar tio gånger per år.
 Temperaturmätaren fyra gånger per år.
 Torsdagsmöten med övergripande information från verksamhetschefen
för miljö- och bygg.
 Skyddsronder (fysisk, digital, organisatorisk) vid behov.
 En ny arbetsmiljöplan ska upprättas.
 Handlingsplan för våld, hot och trakasserier ska börja färdigställas och
börja användas.
 Utbildningsinsatser för att förebygga och hantera hot, våld, trakasserier
och besvärliga personer.
Samverkan
 Handläggarträffar under ledning av länsstyrelsen Örebro.
 Miljösamverkan Örebro och Värmland.
Länsstyrelsen Örebro och alla kommuner i Örebro län blir 2019
medlemmar i en miljösamverkan tillsammans med Värmlands kommuner
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och länsstyrelse. Förhoppningen är samverkan ger ökade möjligheter till
kompetensutveckling och en större samsyn i tillsynen mellan
medlemskommunerna
Delta i arbetsgrupp för VA-planering i Hallsberg.
Deltagande vid arbete med detaljplaner och översiktsplan.
Löpande samverkan med bygg, plan, och räddningstjänst vid tillsyn och
ärendehandläggning.

Prioritering 2019

Nämndens resurser under 2019 räcker inte till för att genomföra all den tillsyn
som det finns behov utav. Nämnden måste därför göra prioriteringar i sin
planering.
Högre prioritet

Lägre prioritet

Planerad tillsyn på
anläggningar som
betalar fast årlig avgift
Tillsyn på förskolor
Tillståndsansökningar
Anmälningsärenden
Underrättelseärenden
Nedskräpningar med
betydande mängder
farligt avfall

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

Klagomål som bedöms
innebära större risk för
olägenhet

Klagomål som bedöms
innebära lägre risk för
olägenhet

Kvalitets- och
effektivitetshöjande
arbete
Kompetenshöjning
miljöenheten

Remisser

9

Dispensansökningar
Nedskräpningsärenden
som inte omfattar farligt
avfall

Hanteras inte av
miljöenheten

Nedskräpningsärenden
på kommunal mark eller
på annan mark där
kommunen har
renhållningsansvar.
Klagomål där klagande
inte själv varit i kontakt
med den som orsakar
eller är ansvarig för
störningen
Klagomål katter/hundar
eller vilda djur

Interna
samverkansgrupper

Plan 2020-21

Enligt behovsutredningen kommer tillsynsbehovet att kvarstå på ungefär samma
nivå 2020 och 2021. Med nuvarande resurser måste nämnden prioritera i sina
tillsynsinsatser dessa år.
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Sanktioner

Drift- och servicenämndens juridiska befogenheter att vidta åtgärder vid bristande
efterlevnad av lagstiftningen finns bland annat i miljöbalken. Denna anger om den
behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad, ska den vidta åtgärder
för att se till att företagaren avhjälper situationen.
Exempel på åtgärder som nämnden har möjlighet att vidta är föreläggande eller
förbud. Det finns också möjlighet att kombinera dessa beslut med vite.
Nämnden kan besluta om miljösanktionsavgift om en verksamhet bryter mot vissa
nämnda bestämmelser i miljöbalken (förordningen om miljösanktionsavgifter
1998:950).
Om myndigheten får kännedom om att en enligt miljöbalken brottslig handling
begåtts, är den skyldig att åtalsanmäla denna händelse.
I myndighetens administrativa system finns en möjlighet att lägga in fasta mallar
för beslut. Under 2019 kommer enheten revidera och komplettera lagret med
mallar, som ökar möjligheten för inspektörerna att skriva rättssäkert och effektivt.

11

Uppföljning och utvärdering av tillsynen

11.1

Intern kontroll och verksamhetsuppföljning

En separat plan för internkontroll och verksamhetsuppföljning finns upprättad i
miljöenhetens verksamhetsplan.

11.2

Extern utvärdering

Extern granskning av tillsynen utförs av länsstyrelsen. Interna revisioner
genomförs med hjälp av kommunens revisorer.

11.3

Uppföljning

Uppföljning av mål, internkontrollmått, volymmått och nyckeltal sker kvartalsvis
och utvärderas i en verksamhetsberättelse efter årets slut.

12

Beredskap

Hallsbergs kommun har en risk- och sårbarhetsanalys (2015-09-28).
Under 2019 ska en rutin för beredskap vad gäller till exempel kemikalie- och
oljeolyckor upprättas för miljöenheten.
http://www.peterenglund.com/textarkiv/gustavadolf.htm, 2003-04-03
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1 Sammanfattning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av
myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG)
nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden
av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och
djurskydd.
Drift och servicenämnden ska genom sin offentliga livsmedelskontroll bidra till att
livsmedelsföretagarna producerar och säljer säker mat som konsumenten inte blir
sjuk av, samt att konsumenten får det denne betalar för och inte blir lurad.
Målen för den offentliga livsmedelskontrollen i Hallsberg är att:
 Alla anläggningar ska få kontrolltid motsvarande sin årliga avgift inom en
treårsperiod.


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



Minst 70 % av kontrollbesöken ska vara oanmälda.



Kontrollrapporter ska skickas ut inom 14 dagar efter kontrollbesöket.



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



All extra offentlig kontroll ska debiteras enligt fastställd taxa.

Resursbehovet för livsmedelskontrollen är inte fullt ut tillgodosett i dagsläget
enligt behovsutredningen.
Enheten arbetar kontinuerligt med att ta fram skriftliga rutiner, samt att utveckla
befintliga rutiner och hålla dem aktuella. Att arbetet med analys och utveckling av
rutiner pågår ständigt är viktigt för att uppnå målet att livsmedelskontrollen ska
vara ändamålsenlig och effektiv.
Enheten kommer delvis arbeta i projektform, där inspektörerna samtidigt arbetar
med en bransch i taget. 2019 kommer särskilt fokus läggas på utveckling och
kontroll inom allergikost och små dricksvattenanläggningar. Hallsberg kommer
från och med 2019 ingå i miljösamverkan tillsammans med länsstyrelser och
kommuner i Värmland och Örebro län. Samsyn och enhetlighet i bedömningar
ökar med länsövergripande projekt och fler inspektörer kommer att få mer
kunskap inom livsmedelskontrollens område. Detta leder till en ökad
professionalitet bland inspektörerna och en större rättssäkerhet inom
kontrollområdet.
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2 Mål för den offentliga kontrollen
2.1 Övergripande mål
Sveriges offentliga kontroll i livsmedelskedjan ska skydda människors och djurs
hälsa och värna om konsumenternas intressen. Konsumenter ska kunna lita på
märkning och information om mat utan att inte bli vilseledda eller lurade.
Den nationella kontrollplanen har övergripande mål.
 Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är
producerande och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om
livsmedlen är enkel och korrekt.


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



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



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

Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra effektmål fastställts.
Fokusområden för effektmålen är säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker,
kemiska risker och information i livsmedelskedjan.
Effektmål:
 För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade
av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska.


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



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



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

2.2 Drift- och servicenämndens mål
Miljöenhetens livsmedelskontroll ska vara effektiv, rättssäker och ändamålsenlig
och i övrigt leva upp till de nationella målen.
Miljöenheten har följande mål för kontrollen 2019-21:
•Alla anläggningar ska få kontrolltid motsvarande sin årliga avgift inom en
treårsperiod.
• Alla lagstiftningsområden ska kontrolleras inom en 3 årsperiod.
• Minst 70% av kontrollbesöken ska vara oanmälda
• Kontrollrapporter ska skickas ut inom 14 dagar efter kontrollbesöket
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• Alla nya anläggningar ska få sitt första kontrollbesök och riskklassats inom sex
veckor
• All extra offentlig kontroll ska debiteras enligt fastställd taxa.
• Alla för respektive anläggning relevanta lagstiftningsområden ska kontrolleras
inom en 3 årsperiod.

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

3.2 Behörig myndighet för kontrollen
I 11 § livsmedelslagen (2006:804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige utförs
dels av Livsmedelsverket, dels av de lokala kommunala kontrollmyndigheterna.
Länsstyrelserna har ansvaret för livsmedelskontrollen i primärproduktionen.
I Hallsbergs kommun ansvarar drift-och servicenämnden för livsmedelskontrollen.

3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas
enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) mellan Livsmedelsverket,
länsstyrelserna och de lokala kontrollmyndigheterna. Av 23 § framgår det också
vilken myndighet som prövar frågor om godkännande och registrering av
livsmedelsanläggningar. Enligt 25 § i nämnda förordning ska den myndighet som
registrerar anläggningen även utöva kontrollen över verksamheten i
anläggningen.
En närmare beskrivning av ansvarsfördelningen finns i avsnitt 3.2.2 i del 4 i
Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2018-2021.

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

4 Samordning
4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter
Livsmedelsverket är central kontrollmyndighet och leder den nationella
samordningen enligt förordning (EG) nr 882/2004. Livsmedelsverket har definierat
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vad som är primärproduktion och hur fördelning mellan central, regional och lokal
nivå ska ske.
Länsstyrelsen leder samordningsgrupp för kontrollmyndigheter avseende
livsmedel inom länet. Länsträffarna hålls ungefär två gånger om året.
Från och med 2019 ingår Örebro länsstyrelse och länets alla kommuner i en
miljösamverkan tillsammans med Värmlands län.
Länets miljöchefer träffas regelbundet vid dessa tillfällen diskuteras bland annat
livsmedelsfrågor.
• Nordiskt tillsynsseminarium, en gång per år, beroende på program
• Nationella kontrollkonferensen, en gång per år
• Livsmedelsverkets riksprojekt
Livsmedelskontrollen har kontinuerligt möten där samordningsfrågor och
bedömningar diskuteras. Olika rutiner finns framtagna och gemensamma
kontroller utförs för att uppnå samsyn. När det gäller smittskyddsfrågor sker även
samarbete med miljöbalkstillsynen på enheten.

4.2 Samordning inom behörig myndighet
I Hallsberg kommun sker all livsmedelskontroll inom samma myndighet, drift- och
servicenämnden. På tjänstemannanivå sker livsmedelskontrollen inom Kumla
kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, av miljöinspektörer som arbetar på
miljöenheten.
Inom miljöenheten sker samordning genom att tjänstemännen tar fram och
tillämpar gemensamma rutiner. En gång varje vecka sker möten då
miljöinspektörer träffas och diskuterar aktuella frågeställningar. En gång i
månaden träffas livsmedelsinspektörerna för verksamhetsplanering.

4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen
Drift- och servicenämnden har delegerat beslutanderätt till enhetschef och
miljöinspektörer på miljöenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla
kommun.
Beroende på allvarlighetsgraden och på när anläggningen ska ha sin nästa
planerade kontroll

5 Befogenheter och resurser för kontrollen
5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter
Drift- och servicenämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras
huvudsakligen i livsmedelslagen (2006:804) och i livsmedelsförordningen
(2006:813). Enligt 20 § livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få
upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra
utrymmen.
För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 7.
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5.2 Kontrollpersonal och utrustning
Enligt genomförd behovsutredning baserad på Livsmedelsverkets förslag till
riskklassning av kontrollobjekt samt en uppskattning av tidsåtgång för oplanerad
kontroll uppgår det totala behovet av personal för livsmedelskontrollen i Kumla
och Hallsberg år 2019-21 till 3,05 årsarbetskrafter, fördelat på ungefär 1,5 tjänst i
vardera kommun.
För livsmedelskontrollen i Hallsberg planeras följande personal att finnas till
förfogande för år 2019 (årsarbetskrafter)
Livsmedelsinspektör
1,25
Detta innebär att resursbehovet för livsmedelskontrollen enligt uppskattningen
inte är tillgodosett i dagsläget.
För utförandet av kontrollen finns tillgång till särskild utrustning som
skyddskläder, termometer och ATP-mätare. Visst förvaringsutrymme i kyl och frys
finns till förfogande vid eventuellt omhändertagande eller för förvaring av
livsmedelsprover vid analyser.

5.3 Finansiering av kontrollen
Drift- och servicenämndens offentliga kontroll av livsmedelsanläggningar
finansieras med avgifter enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel (SFS 2006:1166).
Årlig kontrollavgift tas ut från kontrollobjektet för att finansiera kontrollen.
Avgiftens storlek baseras på kontrollbehov och fastställd timtaxa. Avgift för extra
offentlig kontroll tas ut för att finansiera sådan kontroll enligt artikel 28 i
förordning (EG) nr 882/2004.
Timtaxa för livsmedelskontrollen är för närvarande 960 kronor i Hallsberg och 870
kronor i Kumla. ”Taxa för offentlig kontroll av livsmedel” antogs av
kommunfullmäktige 2011-11-14 (KF § 115/2011), reviderad 2015-11-30 (KF §
119/2015). Taxan är beräknad enligt mall från Sveriges Kommuner och Landsting.
En översyn av befintliga timtaxor ska göras under 2019.

5.4 Kompetenskrav och utbildning
Miljöenheten gör årligen en övergripande kompetensinventering med
utgångspunkt i en så kallad gap-analys. Det görs sedan en individuell inventering
för varje inspektör i samband med medarbetarsamtalet. Resultat sammanställs i
en kompetensförsörjningsplan på enheten.
Kompetensutveckling kan ske genom att delta i kurser anordnade av
Livsmedelsverket och andra aktörer. Kunskapsutbyte sker bland annat genom
deltagande i nätverk inom Örebro län, Miljösamverkan, och vid länsträffar i
länsstyrelsens regi när så erbjuds.
I förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll ställs krav på nämnden om
personalens utbildning. Nämnden ska se till att den personal som arbetar med
offentlig livsmedelskontroll får den utbildning som behövs för att upprätthålla den
kompetens som krävs. I förordningens bilaga 2 kapitel 1 finns ett antal punkter
som listar den utbildning som personalen behöver.
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Dessa punkter har av samhällsbyggnadsnämnden tolkats till fem olika
kompetensområden. Kompetensområdena ses i tabell 1. Inom dessa fem
kompetensområden ska personalen ha den kunskap som behövs.
Tabell 1: Kompetensområden utifrån punkter i bilaga 2 kapitel 1 (EG) nr 882/2004
Punkter
(bil 2 kap 1

Kompetensområde

(EG) 882/2004)
3, 5, 11

Livsmedelslagstiftning

4, 6, 7

Egenkontroll enligt HACCP
Livsmedelssäkerhet

1, 2, 12

Kontrollmetodik

8, 9

Ledningssystem
System för certifiering

10

Beredskapsplanering

6 Organisation och utförande av kontrollen
6.1 Registrering av anläggningar
Drift- och servicenämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid
cirka 102 livsmedelsanläggningar.
Register över anläggningarna hanteras i Excel. Livsmedelsanläggningarna finns
även i ärendehanteringssystemet Miljöreda.
I EG-förordningen 882/2004 om offentlig kontroll finns krav på att kontrollmyndigheterna ska upprätthålla aktuella register över anläggningar som är
föremål för kontroll. Samhällsbyggnadsnämnden uppdaterar sitt register
kontinuerligt efter att ha mottagit anmälningar för registrering, efter utförd
kontroll eller om information från företagare erhållits på annat sätt.
Registrering sker enligt fastställd rutin. Rutiner finns även för riskklassning och
avgiftsbeslut.

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll
Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad, utföras regelbundet och
kontrollfrekvensen ska stå i proportion till riskerna i aktuell verksamhet. Hänsyn
ska också tas till resultaten av livsmedelsföretagarens egenkontroll.
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Grundläggande riskklassning av anläggningar sker genom att Livsmedelsverkets
modell för riskklassning tillämpas. Genom riskklassificeringen tilldelas varje
anläggning en kontrolltid per år efter hur hög risken är samt vilken erfarenhet
myndigheten har av anläggningen. En högre risk hos anläggningen ger fler
kontrolltimmar och därmed högre prioritet. Utifrån anläggningens fastställda
kontrolltid bestäms hur ofta anläggningen ska få planerad kontroll. För en mer
detaljerad verksamhetsplan, se bilaga.

6.3 Rutiner för utförande av kontroll
Enheten arbetar kontinuerligt med att ta fram skriftliga rutiner, samt att utveckla
befintliga rutiner och hålla dem aktuella. Att arbetet med analys och utveckling av
rutiner pågår ständigt är viktigt för att uppnå målet att livsmedelskontrollen ska
vara ändamålsenlig och effektiv. Skriftliga rutiner fastställs av miljöchef.
Utöver de egna rutinerna, följs de vägledningar som tagits fram centralt av
Livsmedelsverket. För den planerade kontrollen utgår inspektörerna från de
områden/punkter som valts som fokusområde och/eller valts utifrån tidigare
erfarenhet. Punkter och områden utformas och avgränsas efter Livsmedelsverkets
rapporteringspunkter.
Utöver de egna rutinerna, följs de vägledningar som tagits fram centralt av
Livsmedelsverket. För den planerade kontrollen utgår inspektörerna från de
områden/punkter som valts som fokusområde och/eller valts utifrån tidigare
erfarenhet. Punkter och områden utformas och avgränsas efter Livsmedelsverkets
rapporteringspunkter.

6.4 Provtagning och analys
Nämnden anlitar Eurofins för analys av alla prover uttagna i offentlig kontroll,
både dricksvattenanalyser och livsmedelsanalyser (mikrobiologiska och kemiska).
Laboratoriet är ackrediterat för de upphandlade analyserna.
Kontrollmetoden provtagning används främst i tre syften:





Verifiering av företagens rutiner i egenkontrollen och
företagens egen provtagning
Riktad kontroll (projekt)
Utredning av misstänkta matförgiftningar

Rengöringsprovtagning med ATP-mätare görs främst för att visa vikten av en
välfungerande rengöringsrutin för livsmedelsföretagaren.

6.5 Rapportering av kontrollresultat
Resultat från all kontroll dokumenteras (i rapport för kommunicering eller i beslut)
och företagaren får alltid ta del av kontrollresultatet för att denne ska ha en
möjlighet att yttra sig i ärendet. Alla resultat dokumenteras och bevaras i
myndighetens administrativa system Miljöreda. I januari månad rapporteras
föregående års kontrollresultat till Livsmedelsverket.
Utredning av RASFF rapporteras omgående till Livsmedelsverket.
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6.6 Öppenhet i kontrollen
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär
detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna
handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för
diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till
myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som
upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet
registreras både offentliga och hemliga handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en
myndighet. En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som
helst får ta del av den. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda, alltså
hemliga. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon
ber att få ut en handling.
Enheten upprättar inför varje år en kontrollplan där planering av den offentliga
livsmedelskontrollen beskrivs. Kontrollplanen fastställs av nämnden.
Om inspektioner som planerats enligt kontrollplanen inte genomförts ska orsaken
till detta redovisas i verksamhetsuppföljningen.

7 Sanktioner – åtgärder vid bristande efterlevnad
Drift- och servicenämndens juridiska befogenheter att vidta åtgärder vid bristande
efterlevnad finns bland annat i artikel 54 i förordning (EG) 882/2004. Denna anger
att om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad ska den vidta
åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När den behöriga
myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska vidtas ska den ta hänsyn till den
bristande efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat prov på bristande
efterlevnad.
Ytterligare åtgärder som nämnden kan vidta anges i 22-24 §§ i livsmedelslagen.
Exempel på åtgärder som nämnden har möjlighet att vidta är föreläggande,
förbud, begränsa eller förbjuda utsläppande på marknaden av livsmedel, beordra
att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller
destrueras. Möjlighet finns att förena beslut med vite.
Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med delegationsordning. För
att kontroll ska kunna utföras effektivt har myndigheten långtgående delegation.
Rutiner finns för att vidta sanktioner. Dessa utgår från Livsmedelsverkets
vägledning om sanktioner.
Av nämnda rutin för hantering av sanktioner framgår bland annat att om
företagaren inte på frivillig basis åtgärdar bristerna, inte åtgärdar dem inom
acceptabel tid, om det inte är klargjort att företagaren verkligen kommer att
åtgärda bristerna eller om bristerna är av allvarlig karaktär så ska myndigheten
vidta åtgärder och fatta beslut om sanktion. Denna ska väljas utifrån bristens
betydelse/allvarlighetsgrad.
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Datum

2019-03-06

Sida

19/DOS/19

8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen
8.1 Uppföljning
Den offentliga livsmedelskontrollen följs upp genom att en
verksamhetsuppföljning görs kvartalsvis. En rutin för verksamhetsuppföljning
finns framtagen. Om det antal kontroller som planerats att utföras i
kontrollplanen inte genomförts ska orsaken till detta redovisas i
verksamhetsuppföljningen.

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

8.3 Utvärdering
Följande nyckeltal används för utvärdering av livsmedelskontrollen enligt rutinen
för verksamhetsuppföljning:












Antal utförda kontrollbesök
Antal inkomna anmälningar om registrering
Antal kontroller med anmärkning
Antal fattade beslut om förelägganden/förbud
Antal utförda extra offentliga kontroller
Antal åtalsanmälningar
Antal avgöranden från överprövande instans, samt avgöranden som
fastställt vårt beslut
Antal debiterade timmar för kontroll
Intäkter för kontroll
Självfinansieringsgrad
Antal registrerade anläggningar

9 Beredskap
Hallsbergs kommun har en jourverksamhet via räddningstjänsten, vilken alltid kan
nås. Denna är en ingång även för livsmedelskontrollens ansvarsområde.
Kommunen kar en krisplan som ska användas vid krisledning och krishantering för
den egna organisationens arbete. Till krisledningsplanen finns även en lista där
personer från olika organisationer ingår.
Vid utbrott av smittsamma sjukdomar finns en lathund som är gemensam för
Örebro län. Den har framtagits tillsammans med smittskyddsavdelningen vid
Universitetssjukhus Örebro.
Det kommer under 2019 upprättas en beredskapsplan för livsmedelskontrollen.
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Datum

2019-03-06

Sida

19/DOS/19

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

11 Bilagor
Bilaga 1 – Bilaga_kontrollplan livsmedel
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14
14
10
10
10
10
10
10
10
8
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
3
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

A1,B1-2,H1-3,J1-6,J8-10,K1-6
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,B2,H1,J1-J6,J8-J10,K1-K6
A1,B1,B2,H1,J1-J6,J8-J10,K1-K5
A1,J2-6,J8
A1,B1,B2,H1,J1-J6,J8-J10,K1-K3
A1,B1,B2,H1,J1-J6,J8-J10,K1-K4
A1,B1-3,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,B2,H1,J1-J6,J8-J10,K1-K2
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1-3,H1,J1-6,J8-10,K1

A1,J2-6,J8
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1

Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Kumla

operativa mål 2017-2019

Timavgift Utbrottsutredning2

Timavgift Reg2

Timavgift EOK2

Kommun

Tidpunkt kvartal 1-4
Utförda timmar

operativa mål 2017-2019

Tidsskuld från 2018

6 5 6, 13, 14
6 10 6, 13
0
0 1
6
0 5
6
0 5
0 4
6
0 5
6
6
6, 13, 14
0 3
6
1
6
1
6
3
13
2 3
6
2 1 6 och 13
0
6
0
0
6
1
6
1 2
6
1 2
6
1 2
6
1 1
0 0
1
5 och 6
1 2
6
1 3
6
1
6

Lagstiftningsområden som
anläggningen omfattas av

Anläggningsnamn
WÅXNÄS MAT AB, ICA MAXI
Akvarellens kök
Sörby förskola, tillagningskök
Alléskolans Kök
Folkasboköket
Gruppboenden LSS
Kullängens Kök
Sköllergården Produktionskök
Sveas Bageri o Konditori AB
Esslatorp Kök
Kumlaby skola
Skogstorpsskolan
LOKAL bageri
Pe-We Konditoriet
ICA Alle´
Föreningen folkets hus i Kumla
ONYX TRADING AB
Borgens tillagningskök
JN gymnasiet, tillagningskök
Pizzeria Milano
Pizzeria Picasso
Ahlsell - Personalrestaurang/Fazer
Coco Thai
Enellys
Fresh food i Kumla AB
Hallsbergs Restaurang och Bowling H
Hotell Stinsen
KUMLA HOTEL AB

Kontrolltidstillägg

Riskklass
Erfarenhetsklass

Kontrolltid 2019
Branch
Butik
kom.kök
förskola
kom.kök
kom.kök
kom.kök
kom.kök
kom.kök
Konditori
kom.kök
kom.kök
kom.kök
bageri
Bageri
Butik
förening
Glasstillverknin
kom.kök
kom.kök
Pizzeria
Pizzeria
Restaurang
Restaurang
Restaurang
restaurang
Restaurang
Restaurang
restaurang

6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
6
6
6
6
6
6
6

B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B

1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
2
1
0
1

6
6
6
6
1 och 2
0
6
0
6
0
6
0
0
1
6
0
1

0

6
6
6
5

0
6

2
2
2
2
3
2
2
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
2
4
2

A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,N1-15
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-10,K1
A1,B1,H1,J1-10,K1
A1,B1,H1,J1-10,K1
A1,H1,J1-6,J8-10
A1,J2-6,J8
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1

Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla

operativa mål 2017-2019

Timavgift Utbrottsutredning2

Timavgift Reg2

Timavgift EOK2

Kommun

Tidpunkt kvartal 1-4
Utförda timmar

operativa mål 2017-2019

Tidsskuld från 2018

6
6
6

Lagstiftningsområden som
anläggningen omfattas av

Anläggningsnamn
Kök1
RESTAURANG GODA RUM
RESTAURANG MAESTRO
Restaurang New Tokyo
Sveas Café
Venitas kök
Vid Spåret Kök och Krog
Volvo -Personalrestauran/Fazer
Blacksta Vattenverk
Kriminalvården
Fylsta skola
Hemgården Servicehus
Hästens förskola
Kungsgården
Malmens skola
Matildelund förskola
Norrgårdens fsk, tillagningskök
Romarebäckens fl skola
Trädgårdens kök
Vialundskolans kök
Nalles Pizzeria
Näslunds bensin och butik
Firma Tarzan
MARMBORG,MICHAEL
Wokvagnen Pet-iam Lundberg
COOP Konsum
Lill-Annas Stationscafé
Akvarellen gruppboende
Emilio Pizzeria

Kontrolltidstillägg

Riskklass
Erfarenhetsklass

Kontrolltid 2019
Branch
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
Restaurang
Restaurang
Restaurang
Vattenverk
Fängelse
kom.kök
kom.kök
kom.kök
kom.kök
kom.kök
kom.kök
kom.kök
kom.kök
kom.kök
kom.kök
Pizzeria
restaurang
ambulerande
ambulerande
ambulerande
Butik
café
kom.kök
Pizzeria

5
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
5 och 6
6
6
6
4
6
0
6

0

6
6
6
12

2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
3
1
4
2
2
3

A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,H1,J1-6,J8-10
A1,J2-6,J8
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-11,5,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,H1,J1-3,J6

Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Kumla
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla

operativa mål 2017-2019

Timavgift Utbrottsutredning2

Timavgift Reg2

Timavgift EOK2

Kommun

Tidpunkt kvartal 1-4
Utförda timmar

0
0
1
0
0
5
0
0

operativa mål 2017-2019

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0

Lagstiftningsområden som
anläggningen omfattas av

Anläggningsnamn
Pizzeria Bozo
Pizzeria Manuell
Pålsboda Kiosken AB
Östansjö Pizzeria
Restaurang & Pizzeria Eldorado
Restaurang Pålsboda
Asia Palatset
Boo Natur Restaurang
HENKAS AB
LA GONDOLA MELINE HB
Lillan pizza butik Kumla
Pizzeria Canaria
Pizzeria Patricias
PIZZERIA SEMURG
Pizzeria Svängen
Restaurang Ceasar
Restaurang Chilla
Restaurang Indigo
Restaurang Simone
Taverna Eken
Atria Sverige AB Personalmatsal
Kävesta Folkhögskola, Restaurangen
Ekeby skola
Smedstorps korttidshem
Transtenskolan, Kök
Lill-Annas leveransbageri AB
Mc Donald's
Pizzeria Aramis (Cakir Pizzeria)
Lantmännen Division Spannmål

Tidsskuld från 2018

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

Kontrolltidstillägg

Riskklass
Erfarenhetsklass

Kontrolltid 2019
Branch
Pizzeria
Pizzeria
Pizzeria
Pizzeria
Rest/Pizzeria
Rest/Pizzeria
Restaurang
Restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
restaurang
Restaurang
Restaurang
kom.kök
kom.kök
kom.kök
Konditori
restaurang
restaurang
spannmål

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
0

4
6
6
6
6
6
0

2
1
2
3
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
4
2
3
2
3
3
3
1
4
2
3
3
1

A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1

A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1

A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,B1-3,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,J2-6,J8

Kumla
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg

operativa mål 2017-2019

Timavgift Utbrottsutredning2

Timavgift Reg2

Timavgift EOK2

Kommun

Tidpunkt kvartal 1-4
Utförda timmar

operativa mål 2017-2019

Tidsskuld från 2018

6

Lagstiftningsområden som
anläggningen omfattas av

Anläggningsnamn
FALAFEL W. DAOUD AB
King Street Food
Nangadef Utveckling AB
Nalaviberg
Ami
Cirkel K Sköllersta
Cirkle K detaljist AB
OK-Q8
Shell
Ahlberg Dollarstore
Al Adris
Lidl
Netto 16178 Hallsberg
Närbutiken i Pålsboda
Sojas ICA-Hall
BELLEO AB
Childrens Upptäckarhuset
Djupadalsbadets servering
Landals café
Nya Familjebadet Alléhallen
Pe-We Kafé
Stadshusets kafeteria
Åsen, AME Café
Ekeby idrottsförening
IFK Kumla Hockey
Kumla MSK
Studiefrämjandet Södra Närke
Örebro bagerivaror AB
Förskolan Ekhagen

Kontrolltidstillägg

Riskklass
Erfarenhetsklass

Kontrolltid 2019
Branch
ambulerande
Ambulerande
ambulerande
Bageri
Bakning
Bensin
bensin
Bensin
bensin
Butik
Butik
Butik
Butik
Butik
Butik
café
Café
café
café
Café
Café
café
Café
förening
förening
förening
förening
företag
Förskola

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
6
7

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1

3
0

6

6
6

1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
3
1
3
2
2
2
3
3
3
2
2
1
2
2
2

A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,B1-3,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8

A1,J2-6,J8
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1

Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Kumla
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Kumla
Hallsberg
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Kumla
Hallsberg

operativa mål 2017-2019

Timavgift Utbrottsutredning2

Timavgift Reg2

Timavgift EOK2

Kommun

Tidpunkt kvartal 1-4
Utförda timmar

operativa mål 2017-2019

Tidsskuld från 2018
0

Lagstiftningsområden som
anläggningen omfattas av

Anläggningsnamn
Förskolan Hjorten
Förskolan Hässleberg
Förskolan Sagobacken
Förskolan Stocksätter
Förskolan Sagobacken avd Ugglan
Förskolan Tallbacken
Hallsbergs Familjecentral
Kvarngårdens förskola
Smedens förskola
ERIKSSON MIKAEL
Björnens förskola
Blåsippans förskola
Duvans förskola
Ekeby Förskola 5 avd.
Regnbågen
Björnbackagård
Legosan AB
Betaniaförsamlingen Åbytorp
Församlingsgården
Kumla Pastorat
Pingstförsamlingen
Saronkyrkan
Viby Församlingshems Kök
Pizzeria Vretstorp
Citygrillen
Fortums personalrestaurang
God Smak Hallsberg
Rest o pizzeria Mona-Lisa
Restaurang Allé

Kontrolltidstillägg

Riskklass
Erfarenhetsklass

Kontrolltid 2019
Branch
Förskola
Förskola
Förskola
Förskola
Förskola
Förskola
Förskola
förskola
förskola
Godistillverknin
kom.kök
kom.kök
kom.kök
kom.kök
Korttidsboende
Korvtillverkning
kosttillskott
kyrka
Kyrka
kyrka
kyrka
Kyrka
Kyrka
Pizzeria
Restaurang
restaurang
Restaurang
restaurang
Restaurang

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8
7
7
8
8
8

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0

3
3

0
0

13

2
2
2
1
1
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
3
2
2
3
4
3

A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8
A1,N1-2,N8,N11-15
A1,N1-2,N8,N11-15
A1,N1-2,N8,N11-15

A1,B1,H1,J1-10,K1

Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
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Timavgift Reg2

Timavgift EOK2

Kommun

Tidpunkt kvartal 1-4
Utförda timmar

operativa mål 2017-2019

Tidsskuld från 2018

6

Lagstiftningsområden som
anläggningen omfattas av

Anläggningsnamn
Sipplunda
Systrarna & jag
Vitakrala Värdshus B&b
Stocksätterskolan, Skolmatsal
Ängen förskoleklass
Ecoservice städ…,mattransp.
Hemtjänsten (mattjänst) Soc.
Atria Sverige AB-vattenverk
Dist.anl. Kom. dricksvatten
Kumla Pastorat (vattenverk)
Vattenledningsnätet Hallsberg
Gruppboende - Esslatorp
Gruppboende - Kullängen
Gruppboende - Sköllergården
Knuten Dagcentral
Kungsgården Avdelningsköken
Åsen Dagcentral
Holmgrens Bilmuseet AB
Kyrkhaga
Svennevads Församlingshem
Mobilanläggning
MOW bryggeri
Sibbetorps gård
Folkasboskolan Cafeteria
Folkets Hus & Park, Vretstorp
Folkets Park
Hallsbergs bibliotek
IFK HOCKEY SERVERING
Spektrum Bio

Kontrolltidstillägg

Riskklass
Erfarenhetsklass

Kontrolltid 2019
Branch
Restaurang
Restaurang
Restaurang B&
Skola
skola
transport
transport
Vatten
vatten
vatten
Vatten
Äldreboende
Äldreboende
Äldreboende
Äldreboende
äldreboende
Äldreboende
?
?
?
Ambulerande
Bryggeri
Bryggeri
Café
Café
Café
café
Café
café

0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
2

8B
8A

0
0

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

2
2
4
4
2
1
3
2
2

A1,J2-6,J8
A1,B1,H1,J1-3,K1

A1,B1-3,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1-3,H1,J1-6,J8-10,K1

A1,J2-6,J8
A1,J2-6,J8

A1,B1,H1,J1-10,K1
A1,B1,H1,J1-10,K1

2
1

A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1

Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg

Hallsberg
Hallsberg
Kumla

operativa mål 2017-2019

Timavgift Utbrottsutredning2

Tidpunkt kvartal 1-4
Utförda timmar

operativa mål 2017-2019

Tidsskuld från 2018

2
3
2
1
1
2
2
1
3
3
2
14 1
0
3
2 13 och 1 3

Timavgift Reg2

1 Vitakrala Värdshus vattentekt
1 Östansjö Barn- och Föräldrarförening
Beyan (biljard)

B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
B
B

Timavgift EOK2

Vatten
Fritidsgård
café

7
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
8
7
8
7
8
8
8
8

Kommun

Anläggningsnamn
Tisarstrand Camping
Viby Gamla Prästgård
Marlens Mat
Fredriksbergs Skola, Fritids Blomman
Fritidshem Sköllersta Skola
IFK Kumla Fotboll
ALGOL CHEMICALS AB
Bottega Sicula
Brobergs mat HB
Kak kungen AB
MaltMagnus
Hallsberg Chocolate Company AB
Hemtjänst
Green Sales Distributions AB
Balladen
Betesdaförsaml. Hällabrottet
Fylstakyrkans Församling
Sockenstugan
Logent
Berit Björklund
Sörgården B & B
AME (Mattjänst)
Cirkel K Sköllersta-vatten
Viby Gamla Prästgård-vatten
Vibyförsamlingshem-vatten

Lagstiftningsområden som
anläggningen omfattas av

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kontrolltidstillägg

Riskklass
Erfarenhetsklass

Kontrolltid 2019
Branch
Café
Café
Falafeltillverkni
Fritids
Fritids
förening
företag
företag
företag
företag
företag
Godistillverknin
Hemtjänst
Huvudkontor
HVB
kyrka
kyrka
Kyrka
Lager
special
special
transport
Vatten
Vatten
Vatten

Branch
förskola
restaurang
Café
Kontrolltid 2019
Anläggningsnamn
Belles Kids Care AB
Subway
Sommarcafe i Boo
8A

Riskklass
Erfarenhetsklass

0

Kontrolltidstillägg
Tidsskuld från 2018
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1
1
2

Tidpunkt kvartal 1-4
Utförda timmar

A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
A1,B1,H1,J1-6,J8-10,K1
Lagstiftningsområden som
anläggningen omfattas av
Kumla
Kumla
Hallsberg

Kommun

Timavgift EOK2
Timavgift Reg2
Timavgift Utbrottsutredning2
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§ 27
19/DOS/19

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr: 19/DOS/19

Behovsutredning 2020-22 för drift- och servicenämndens arbete med
tillsyn av miljöbalken, livsmedelslagen med flera
Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden är skyldig att varje år göra en utredning om tillsynsbehovet för
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Behovsutredningen ska
avse en tid om tre år.

Förslag till beslut
Att nämnden antar behovsutredningen och begär att kommunstyrelsen beaktar behovsutredningen
och begäran om resurser i budgetprocessen.

Ärendet
Den operativa tillsynsmyndigheten är enligt miljöbalken och livsmedelslagen skyldig att bedöma sitt
behov av resurser för att klara göra den tillsyn och kontroll som lagen kräver. Den utredning som
gjorts av förvaltningen omfattar även övrig lagstiftning där drift- och servicenämnden har ansvar för
tillsyn och kontroll; strålskyddslagen, tobakslagens regler om rökfria miljöer och lagen om animaliska
biprodukter. Tillsynsmyndighetens resursbehov utgörs i huvudsak av kostnader för personal.
Utredningen visar att nämnden saknar den personal som krävs för att utföra en rättssäker, effektiv
och ändamålsenlig tillsyn i rimlig omfattning. Det är också förvaltningens uppfattning att Hallsbergs
personal avsatta för tillsyn och kontroll är avsevärt färre än för jämförbara kommuner i Örebro län
och övriga Sverige. Förvaltningen ser konsekvenser av den knappa bemanningen i sitt dagliga arbete.
Handläggarna har inte möjlighet att arbeta med förebyggande tillsyn i tillräcklig utsträckning, och
många tillsynsområden hinner inte förvaltningen jobba med överhuvudtaget. Länsstyrelsens revision
av livsmedelskontrollen som gjordes 2018 visar på många kvalitetsbrister i nämndens arbete som till
stor del beror på att personalen måste göra stora prioriteringar. Förvaltningen gör bedömningen att
nämnden i nuläget inte har möjlighet att uppnå många av de mål som finns för verksamheten. Det
gäller både övergripande nationella mål och direktiv, som lokalt beslutade mål och planer.
Sedan några år samarbetar Hallsberg och Kumla med en gemensam miljöenhet. Enligt nuvarande
budget är skatteanslaget till verksamheten cirka 65 % av de totala kostnaderna för Hallsberg. Det
finns stor outnyttjad potential till effektiviseringar som på sikt innebär att kommunernas skatteanslag
för tillsynen kan minska till 30 % av totala budgetkostnader.
Förvaltningen begär att få utöka med 1,5 årsarbetskraft under 2020, 2021 och 2022.

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Åsa Pettersson

Förvaltningschef

Miljöchef

Bilagor
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Behovsutredning 2020-22 för drift- och servicenämndens ansvarsområde inom tillsyn och kontroll av
miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen och animaliska biprodukter
Kommunala behovsutredningar EN SKRIFT OM TILLSYNSBEHOV FÖR MILJÖTILLSYN OCH
LIVSMEDELSKONTROLL, SKL
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1 Inledning
Drift- och servicenämnden är lokala tillsynsmyndigheter som har till uppgift att
bedriva tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om foder och
animaliska biprodukter, smittskyddslagen, strålskyddslagen, och tobakslagen.
Tillsynsmyndigheterna ska utöver myndighetsutövning även arbeta med
samhällsservice genom information om gällande bestämmelser. Enligt miljöbalken
och livsmedelslagen är myndigheten skyldig att varje år bedöma tillsynsbehovet
inom nämndens ansvarsområden. Denna behovsutredning ska sträcka sig över tre
år, och ska varje år ligga till grund för verksamhetens tillsynsplanering.
Denna behovsutredning kommer ligga till grund för 2020-22 års tillsyns- och
kontrollplaner för verksamheten.
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2 Beräkning av resurser
Den stora resursfrågan för tillsynsverksamheten är tillgång till personal, samt hur
stor del av deras arbetstid som kan läggas på handläggning.
För att beräkna behov och tillgång på personal används en mall från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) använts, se tabell 1. Den debiterbara tiden är i
genomsnitt ca 600-800 timmar för en årsarbetskraft. Kommunens storlek och
organisation påverkar dock i hög grad hur många debiterbara timmar per år man
kan räkna med per årsarbetare. En stor kommun, med många inspektörer, kan
räkna med betydligt fler debiterbara timmar per år och handläggare, än en liten
kommun där inspektören måste ägna relativt stor del av sin arbetstid till andra
arbetsuppgifter.
Faktorer som personalbyten, organisationsförändringar, samverkansgrupper och
administrativa arbetsuppgifter gör att andelen debiterbara
kontrolltimmar/årsarbetskraft minskar. I denna utredning har vi utgått från att en
handläggare i genomsnitt kan lägga 1000 timmar på handläggning och
tillsynsrelaterat arbete, och av dessa kan ungefär 600 timmar per årsarbetskraft
debiteras.
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Tabell 1. Mall från SKL

Orsak

Beskrivning

Personlig tid

Utbildning, friskvård, semester, sjukdom, vård av barn och
personlig tid

Gemensamma aktiviteter

Avgiftsfinansierad tillsyn

Extern och intern samverkan, planering, kvalitetsarbete och
övrigt administrativt arbete.

Uppskattad
tid i
timmar

400

600

Planerad tillsyn
Oplanerad tillsyn
Tillståndsärenden, anmälningsärenden, extra tillsyn, akut
tillsyn och kontroll
Kontroll som inte kan förutses

Skattefinansierad tillsyn

600

Utgörs av obefogade klagomål och liknande som inte kan
avgiftsbeläggas
Utgörs av arbete med remisser, motionssvar, information,
rådgivning och liknande som inte kan avgiftsbeläggas
Årsarbetstid i timmar en heltidstjänst

3 Myndighetens ansvar
I miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår vilket tillsynsansvar den kommunala
nämnden har inom miljöbalkens område. För livsmedelskontrollen finns
motsvarande krav i livsmedelslagstiftningen. Nämnden ska utreda tillsynsbehovet
för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Behovsutredningen ska sträcka sig tre år framåt.
Behovsutredningen ska ses över minst en gång varje år. Tillsynsmyndigheten ska
årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.
Behovsutredningen utgör underlag för årliga tillsyns-/kontrollplaner.
Behovsutredningen och tillsyns-/kontrollplanen är ett lagstadgat dokument. De
ska upprättas inför varje verksamhetsår. I planerna framgår vilka tillsynsobjekt
som ska besökas under året utifrån tillgängliga resurser.
Tillsammans utgör dessa dokument underlag för drift- och servicenämndens
prioritering av verksamhetens förekommande arbetsuppgifter.

300
2000
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3.1 Miljöbalken
I Sverige har riksdagen beslutat om ett övergripande mål för miljöpolitiken som
lyder:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
Därutöver finns 16 miljökvalitetsmål som ska säkerställa att generationsmålet
uppfylls.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Miljöbalkens övergripande syfte är att främja hållbar utveckling som innebär att
en hälsosam och god miljö säkerställs för kommande generationer. Naturen har
ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad
med ett stort ansvar. Miljöbalken ska tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en långsiktigt god
hushållning tryggas utifrån ekologiska, sociala, kulturella och
samhällsekonomiska synpunkter, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material,
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
För att säkerställa miljöbalkens syften bedrivs tillsyn, där en operativ
tillsynsmyndighet informerar, kontrollerar och ställer de krav som behövs för att
lagens syften ska uppnås.

6(15)

Datum

2019-03-06

Sida

19/DOS/19

Miljöbalken är i hög grad en ramlag, som bygger på att bedömning och prövning i
det enskilda fallet avgör vad som är rimligt krav att ställa avseende miljö- och
hälsoskydd.

3.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Miljöbalken ger den operativa tillsynsmyndigheten möjlighet att ta betalt för den
tillsyn man utför, enligt principen att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle).
Kumla har i nuläget en riskbaserad taxa baserad på SKL:s modell för taxa.
Verksamheter med större risker betalar en fast årlig avgift, för att säkerställa att
resurser avsätts som möjliggör operativ tillsyn motsvarande dessa timmar. Alla
verksamheter måste inte få tillsyn varje år, men inom en treårsperiod ska alla
verksamheter som betalar årlig avgift ha fått tillsyn motsvarande dessa timmar.
Från och med 2020 kommer SKL:s nya behovsprioriterade taxa att tillämpas.
Förhoppningen är att den på ett bättre sätt speglar olika branschers tillsynsbehov
i den enskilda kommunen och underlättar vid behovsbedömningen.

3.3 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen har två syften. Det ena är att lagstiftningen
ska bidra till att de livsmedel som erbjuds konsumenterna är säkra, de får alltså
inte innehålla ämnen som kan äventyra hälsan. Det andra syftet handlar om
ärlighet, om att förhindra fusk med mat och konsumentens rätt att få all
nödvändig information om maten för att kunna göra ett medvetet val.
Ansvaret för kontrollen vilar dels på livsmedelsföretagaren som ska bedriva en
effektiv egenkontroll i sin verksamhet, dels på ansvariga myndigheter som ska se
till att kontroll sker regelbundet. Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad
och utövas i alla led i hanteringskedjan.
Kontrollmetoderna är inspektion och revision. Inspektioner ska göras utan
förvarning medan revision kräver att livsmedelsföretagaren underrättas i förväg.
Nya livsmedelsföretag och företag som byter ägare ska registreras eller godkännas
innan de startar. I samband med registrering sker ingen förprövning, kontrollen
sker ute på plats när verksamheten är igång. Animalieanläggningar är dock ett
undantag. De ska godkännas innan de startar.

3.3.1 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Alla livsmedelsföretagare betalar en fast årlig avgift för att finansiera kontrollen.
Avgiften motsvarar de timmar som myndigheten ska lägga ned på kontroll av
verksamheten. Avgiftens storlek baseras på riskklassning av anläggningen enligt
kommunens taxa som är baserad på Livsmedelsverkets modell.
Kontrolltiden, och avgiften, bestäms genom att en riskbedömning görs av varje
livsmedelsanläggning:
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en riskklassning görs med hänsyn tagen till typ av verksamhet och
livsmedel som hanteras i verksamheten, produktionens storlek och typ av
konsumentgrupp som berörs,
 ett kontrolltidstillägg beräknas som avser till exempel spårbarhet och
märkning,
 en erfarenhetsklassning görs med hänsyn tagen till myndighetens
erfarenheter från tidigare kontroll av verksamheten
Vid riskbedömningen tillämpas Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”.
Livsmedelsanläggningar som riskklassats och betalar årlig kontrollavgift behöver
inte få kontrollbesök varje år, men de ska erhålla den kontrolltid de betalar för
inom en treårsperiod.

3.4 Övrig lagstiftning
I tobakslagen regleras bestämmelserna om rökfria lokaler. Tobakslagen är en
skyddslagstiftning som ska motverka tobaksbrukets skadeverkningar.
Strålskyddslagens syfte är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig
verkan av strålning. Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn enligt strålskyddslagen
omfattar solarier för enskilt bruk och radon i bostäder och allmänna utrymmen.
Lagen om foder och animaliska biprodukter syftar till att säkerställa en hög
skyddsnivå för djurs och människors hälsa när det gäller foder och animaliska
biprodukter.

4 Behovsutredning
Den här utredningen har baserats på SKL:s skrift ” Kommunala Behovsutredningar
EN SKRIFT OM TILLSYNSBEHOV FÖR MILJÖTILLSYN OCH LIVSMEDELSKONTROLL”,
som följer med som bilaga.

4.1 Tillsynskategorier och finansiering
Många verksamheter och åtgärder, som av lagstiftaren bedömts innebära särskilt
stora risker, är utpekade i lagen för att omfattas av prövning och tillsyn. Detta är
till exempel reglerat genom tillståndsplikt, anmälningsplikt, generella förbud och
rapporteringsskyldighet. I behovsutredningen benämner vi dessa som styrd
tillsyn. Alla registrerade livsmedelsanläggningar omfattas av styrd tillsyn. Det
samma gäller miljöbalkens tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter. Styrd
tillsyn finansieras av tillsynsavgifter som betalas i förskott som fasta årliga
avgifter.
Därutöver finns verksamheter och åtgärder, som utifrån sin lokala påverkan eller
kommunspecifika förutsättningar, innebär sådan påverkan på miljö- och
hälsoskydd att det finns ett behov av tillsyn. Dessa benämns som
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behovsprioriterad tillsyn. Myndighetens bedömning baseras till exempel på
miljömålen, lokala förutsättningar i kommunen miljö och myndighetens egna
tidigare erfarenheter av branschen.
Händelsestyrd tillsyn är tillsyn som utgörs av inkommande ärenden till
myndigheten. Underlag för händelsestyrd tillsyn hämtas i statistik i ärendesystem
och kan delvis förutses som följd av styrd och behovsprioriterad tillsyn.
Händelsestyrd tillsyn i form av till exempel klagomål kan minska om mer resurser
läggs på förebyggande behovsprioriterad tillsyn.
Behovsprioriterad och händelsestyrd tillsyn finansieras också med avgifter. Här
varierar dock metoden mellan fasta avgifter i förskott, fasta avgifter i efterskott
och timdebitering i efterskott där avgiftens storlek beror på handläggningstiden.
En del av myndighetens verksamhet kan inte debiteras någon avgift och utgör den
skattefinansierade tillsynen. En del skattefinansierad tillsyn måste utföras av
myndigheten enligt lagkrav, exempelvis handläggning av överklagningar,
åtalsanmälningar och obefogade klagomål. Myndigheten kan också välja att lägga
skattefinansierade resurser på till exempel information, samverkansgrupper och
tillsynsinsatser.
4.1.1 Tillsynsrelaterat arbete - timtaxegrundande
Många arbetstimmar på myndigheten behövs för att forma och upprätthålla bra
förutsättningar för tillsyn, till exempel kompetensutveckling, kvalitetsarbete,
registerhållning och administrering av verksamhetssystem. Dessa timmar kan inte
debiteras, men är så kallade ”timtaxegrundande”. Det betyder att myndigheten
vid beräkning av sin timavgift tar med kostnader för den tiden.
4.1.2 Övrigt arbete
Myndigheter har också ofta arbetsuppgifter som inte omfattas av
tillsynsuppdraget, till exempel strategiskt arbete inom kommunen,
samverkansgrupper utanför tillsynsverksamheten, remisshantering och
rådgivning. Dessa är inte timtaxegrundande och måste alltid finansieras av
skattemedel.

4.2 Tillsynsområden
4.2.1 Miljöfarliga verksamheter, inklusive lantbruk B, C och U
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar
som kan ge upphov till utsläpp till luft, mark eller vatten eller medföra andra
störningar för människors hälsa eller miljön. En miljöfarlig verksamhet har enligt
miljöbalken beteckningen A, B, C eller U beroende på vilken inneboende risk
verksamheten har. Vid tillsyn på miljöfarliga verksamheter kontrolleras bland
annat avfallshanteringen, kemikalier och bekämpningsmedel, utsläpp till mark,
luft och vatten samt buller/störningar.
Miljöfarliga verksamheter behöver regelbunden tillsyn. Hur ofta återkommande
tillsynen behöver vara beror på verksamhetens omfattning och art, vanligtvis ett
besök en till tre gånger under en treårsperiod.
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4.2.2 Cisterner
Lagring av brandfarliga vätskor i cisterner omfattas av ett särskilt regelverk i
miljöbalken som omfattar skyddsåtgärder vid lagring. Dessa vätskor kan vid
läckage orsaka stora skador i miljön. Det är anmälningspliktigt att ta en cistern i
bruk. Nerikes Brandkår har genom förändringar i lagstiftning tagit över tillsyn av
besiktningsintervall. Tillsyn utförs mest lämpligt i samband med planerad tillsyn
på lantbruk och miljöfarliga verksamheter, och i övrigt i projektform.

4.1.3 Kemiska produkter
Många kemiska produkter har egenskaper som gör att de kan vara farliga för
människor och miljön. Användarna måste då kunna skydda sig själva och sin
omgivning. Därför har alla som släpper ut sådana farliga kemiska produkter på
marknaden ansvaret för att produkterna är märkta på rätt sätt. Bestämmelserna
om detta regleras i EUs lagstiftning REACH och i Sveriges egna regler.
Tillsynsansvaret delas med kemikalieinspektionen. Tillsyn utförs mest lämpligt i
projektform.
4.1.4 Kemikalier i varor
Vissa varor, till exempel smycken, elektroniska produkter och leksaker, kan
innehålla ämnen som är skadliga för människors hälsa. Det finns därför inom EU
bestämmelser som till exempel reglerar vilka halter som är tillåtna.
Tillsynsansvaret delas med kemikalieinspektionen. Tillsyn uförs mest lämpligt i
projektform.
4.1.5 Bekämpningsmedel
Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skador
eller olägenheter för människors hälsa eller skador på egendom. Ett
bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett
växtskyddsmedel. Frågan hanteras i samband med den regelbundna tillsynen hos
lantbrukare samt vid tillståndsansökningar och anmälningsärenden.
4.1.6 Köldmedia
Anläggningar som innehåller köldmedia, till exempel värmepumpar och kyl- och
frysanläggningar, omfattas av särskilda bestämmelser inom EU. Dessa köldmedier
är ofta så kallade f-gaser som påverkar ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten
om de släpps ut till luften. I Kumla och Hallsberg finns totalt ca 100 verksamheter
som årligen ska rapportera resultat från läckagekontroll till nämnden.
4.1.7 Förorenad mark
Det finns många identifierade områden som kan vara förorenade med ämnen som
är skadliga för människors hälsa och miljön och som riskerar att spridas genom
läckage till grund- och ytvatten. Länsstyrelsen har inventerat alla nedlagda
verksamheter. Av dessa är vissa områden klassade(MIFO) i riskklass 1 eller 2 vilket
betyder att objekten bedömts innebära mycket stor eller stor risk för påverkan på
människors hälsa och miljön, idag och i framtiden.
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Kommunen är tillsynsmyndighet över 16 objekt i riskklass 2. Dessa objekt är
prioriterade för vidare utredning och eventuella efterbehandlingsåtgärder.
Kommunen har ansvar för att inventera och att riskklassa pågående verksamheter
där tillsynsansvaret ligger på den kommunala nämnden. Endast ett fåtal av dessa
verksamheter är riskklassade i nuläget.

En separat plan för inventering av förorenade områden bör upprättas.
4.1.8 Renhållning
Överallt där varor konsumeras eller produceras uppstår avfall, eller sopor, som
om de inte omhändertas på ett riktigt sätt kan orsaka problem och försämra den
goda miljön vi har i vår kommun. Nämnden ansvarar för tillsyn av hanteringen av
avfall från hushåll, företag och industrier i kommunen. Tillsynen omfattar bland
annat nedskräpningsärenden och dispensansökningar från lokala föreskrifter för
renhållning. Nämnden bedriver också tillsyn i samband med remitterade
rivningslov från bygginspektören samt över transportörer av avfall inom
kommunen.
4.1.9 Enskilda avlopp
Om man bor utanför område med kommunalt vatten och avlopp så måste man
anordna en egen avloppsanläggning, ett enskilt avlopp. I Hallsberg finns
2500venskilda avloppsanordningar.
Myndighetens kunskap om dessa anläggningar och statusen på dess funktion är
bristfällig.
Bristfälliga små avlopp bidrar med läckage av näringsämnen till vattendragen.
Enligt vattendirektivets åtgärdsprogram behöver kommunerna se till att
tillräckliga krav ställs på enskilda avlopp för de områden som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå god ekologisk status med avseende på övergödning.
Många av Hallsbergs vattendrag är påverkade av övergödning. Dessa sjöar ska
enligt vattendirektivet uppnå god status senast 2021.
Det är ovanligt att fastighetsägare på eget initiativ förbättrar sin
avloppsanläggning. För att uppnå vattendirektivets krav behöver nämnden
inventera de små avloppen och ställa krav på dess funktion senast 2021.
En långsiktig tillsynsplan för små avlopp behöver upprättas. I första hand behövs
tillsyn av avlopp med påkopplad WC i områden med är särskilt känsliga för utsläpp
av näringsämnen.
4.1.10 Hälsoskydd
Hälsoskydd enligt miljöbalken syftar till att undvika att människor får besvär eller
blir sjuka av miljön, och oftast är det vår inomhusmiljö som avses. Vid tillsyn
kontrolleras områden som buller, luktolägenheter, ventilation, luftkvalitet,
radonförekomst, hygien och smittskydd. I stort sett alla lokaler och anordningar
som är tillgängliga för allmänheten omfattas av dessa regler.
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Tillsyn prioriteras på anläggningar som enligt miljöbalken är anmälningspliktiga
(skolor, förskolor, bassängbad, fotvårdare och tatuerare), och på anläggningar
som påverkar många människor (flerbostadshus, vårdboenden och
träningsanläggningar). Tillsynen behöver bedrivas planerat och med regelbundna
intervall.
4.1.11 Områdesskydd
Kommunala naturreservat
Syftet med att inrätta ett naturreservat kan vara att ge långsiktigt skydd åt olika
typer av värdefull natur. Ett annat syfte kan också vara att tillgodose behov av
områden för friluftslivet. Nämnden har ansvar för att genom tillsyn kontrollera att
de föreskrifter som beslutats för reservatet följs.
Nämnden har tillsynsansvar för 1 naturreservat i Hallsberg. Tillsyn behöver
bedrivas planerat med regelbundna intervall.
Vattenskyddsområden
Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för
dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras
i ett långsiktigt perspektiv.
I Kumla Hallsberg finns X vattenskyddsområden där nämnden har tillsynsansvar
och handlägger tillstånds- och dispensansökningar.
Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i
hela landet. I allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet
från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djuroch växtliv, såväl på land som i vatten. Därför finns restriktioner mot uppförande
av nya byggnader, anläggningar och anordningar i dessa områden.
I Hallsberg är drift- oh servicenämnden ansvarig för tillsyn av strandskydd vid
kommunens sjöar och vattendrag, och handlägger tillsammans med byggenheten
dispensansökningar från strandskyddsreglerna.
Åtgärder som vidtagits i strid med strandskyddets regler är vanligt förekommande
i hela landet. Nämnden behöver avsätta resurser för informationsinsatser och
tillsyn på plats för att rätta till de överträdelser som vidtagits och för att långsiktigt
öka förståelsen för strandskyddets syften.
Åtgärder som vidtagits i strid med strandskyddets regler är vanligt förekommande
i hela landet. Nämnden behöver avsätta resurser för informationsinsatser och
tillsyn på plats för att rätta till de överträdelser som vidtagits och för att långsiktigt
öka förståelsen för strandskyddets syften.
4.1.12 Livsmedel och dricksvatten.
Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel,
att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten
är enkel att förstå.
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Registrerade livsmedelsanläggningar och dricksvattenanläggningar som ska ha
regelbunden kontroll. Livsmedelskontrollen omfattar också utredningar i samband
med klagomål och matförgiftningar, remisser, m.m.
4.1.13 Animaliska biprodukter
Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som
ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda
produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från
slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk omfattas.
Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel. Kontrollansvaret
delas av Jordbruksverket, länsstyrelsen och kommunerna.
I behovsutredningen redovisas behovet för att närmare precisera tillsynsbehovet
samt upprätta register över anläggningar och en plan för tillsynsområdet.
4.1.14 Rökfria miljöer
Det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken är att motverka
tobaksbrukets medicinska skadeverkningar. Genom lagstiftning, information och
stöd till ett allsidigt tobakspreventivt arbete vill staten förebygga tobaksdebuten
bland barn och ungdom, uppmuntra till tobaksavvänjning och skydda mot
skadeverkningar av passiv rökning. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn
över rökfria skolgårdar och övriga rökfria miljöer.
4.1.15 Resursbehov
Nedan sammanfattas det resursbehov som bedöms behövas för att klara
handläggning av tillsyns- och kontrollärenden inom nämndens områden år 202022. Detta omfattar följande i årsarbetskrafter:

KUMLA

HALLSBERG

TOTALT

Livsmedel

1,2

1,1

2,3

Rökfria Miljöer

0,06

0,06

0,12

Hälsoskydd &
Strålskydd

1,3

1,2

2,5

Små avlopp

0,9

1,2

2,1

Miljöskydd

2,8

3,1

5,9

Lantbruk

0,4

1,1

1,5

Förorenade områden

1,3

0,7

2

Animaliska
biprodukter

0,15

0,25

0,4

Naturvård

0,15

0,1

0,25

Fysisk Planering

0,2

0,15

0,35

TOTALT

8,5

9

17,5

NULÄGE

3,25

3,75

7

5

10,5

REKRYTERINGSBEHOV 5,5
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4.1.16 Rekryteringsplan
Drift- och servicenämnden har ett stort behov av att utöka sina resurser för att
möjliggöra rekrytering av ny personal. Eftersom behovet av mer personal är
likvärdigt i Kumla och Hallsberg, så är det lämpligt för nämnderna att samordna
utökningen. Förvaltningen föreslår följande utökningstakt (årsarbetskrafter):
2019

2020

2021

2022

Kumla

0,75

1,5

1,5

1,5

Hallsberg

0,25

1,5

1,5

1,5

Totalt

1

3

3

3

4.6 Sammanfattning och konsekvenser av resursfördelning
För att möta behovet av tillsyn och kontroll i Kumla och Hallsberg 2020 – 2022 så
behövs totalt 17,5 årsarbetskrafter, varav 9 årsarbetskrafter i Hallsberg.
För närvarande arbetar 4 miljöinspektörer med tillsyn och kontroll enligt ovan
angivna lagstiftningar för Hallsberg. Det fattas därmed 5 årsarbetskrafter för att
uppfylla behovet av tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och övriga lagstiftningar,
vilket innebär att nämnden måste göra prioriteringar i tillsynen.
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Bilagor
Kommunala behovsutredningar EN SKRIFT OM TILLSYNSBEHOV FÖR MILJÖTILLSYN
OCH LIVSMEDELSKONTROLL, SKL
Detaljerad behovsbedömning
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LIVSMEDEL
Styrd tid, planerad kontroll, Livsmedel riskklassad
Riskklass 1
Riskklass 2
Riskklass 3
Riskklass 4
Riskklass 5
Riskklass 6
Riskklass 7
Riskklass 8
SUMMA

Totalt antal
anläggningar

Behov timmar Behov
Behov
2018
timmar 2019 timmar 2020
0
0
0
0
0
0
14
14
14
51
51
51
98
98
98
71
71
71
154
154
154
58
58
58
446
446
446

0
0
1
5
16
14
61
67
164

Tid per
Händelsestyrd kontroll
Antal ärenden ärende
Extra offentlig kontroll (uppföljande kontroll och befogade klagomå
30
Kontroll av nya anläggningar
20
Anmälan om registrering
20

Behov timmar Behov
Behov
per år
timmar per år timmar per år
5
150
150
150
4
80
80
80
1
20
20
20

SUMMA

70

10

250

250

250

Skattefinansierad kontroll
RASFF
Extra offentligt kontroll (obefogade klagomål och matförgiftning)
Kontrollprojekt marknader

5
10
2

10
5
20

50
50
40

50
50
40

50
50
40

SUMMA

17

35

140

140

140

20

1

1

25

1

10

1
1
2

40
40
8

2
2

6
6

100
20
100
25
25
10
100
40
40
16
10
50
50
50
12
12

100
20
100
25
25
10
100
40
40
16
10
50
50
50
12
12

100
20
100
25
25
10
100
40
40
16
10
50
50
50
12
12

30

136

660

660

660

5
30

2
1

5
4
2

3
8
5

1
1

32
50

10
30
100
15
32
10
10
32
50

10
30
100
15
32
10
10
32
50

10
30
100
15
32
10
10
32
50

48

101

289

289

289

KONTROLLRELATERAT ARBETE
Timtaxegrundande
Resor
Riskklassning
Kompetensutveckling (inläsning)
Myndighetsrapportering
Tidsredovisning
Fakturering
Planering
Läns projekt
Nationellt kontrollprojekt
Sanktioner
Nämndberedning
Samverkan livsmedelskontroll
Rutiner & verksamhetsutveckling
Systemadministration och registervård
Fastställande av kontrollprogram dricksvatten
Fastställande av faroanalys dricksvatten
SUMMA
Skatteanslag
Enkäter från andra myndigheter
Granskning av dricksvattenanalyser
Information rådgivning
Överklagade ärenden
Anmälan om misstänkt brott
Remisser
Uppsökande oregistrerade verksamheter
Utbildning till verksamhetsutövare
Beredskapsarbete
SUMMA

Rökfria Miljöer
Skatteanslag tillsyn och tillsynsrelaterat
arbete
Planerad tillsyn rökfria miljöer
Uppföljningar
Remisser
Enkäter
Verksamhetsutveckling
Kompetensutveckling
Utbildning av verksamhetsutövare

Summa

Totalt
antal
objekt

Tid per
objekt

Behov
timmar
2018

Behov
timmar
2019

Behov
timmar
2020

50
5
1
1
20
10
5

50
5
1
1
20
10
5

50
5
1
1
20
10
5

92

92

92

Hälsoskydd och strålskydd

Styrd tillsyn C

Beho
Tid
v
per
timm
objek ar
2020
tal objet/år

Beho
v
timm
ar
2021

Beho
v
timm
ar
2022

Tatuering
Fotvård
Risk för blodsmitta övriga
Bassängbad
Skolor
Förskolor
Fritidsverksamhet om denna inte bedrivs i skola med
rege bunden tillsyn
Solarium

3
8
5
1
8
17

3
3
3
9
6
6

9
24
15
9
48
102

9
24
15
9
48
102

9
24
15
9
48
102

5
5

3
3

15
15

15
15

15
15

SUMMA

52

36

237

237

237

Beho
v
timm
ar
2021

Beho
v
timm
ar
2022

Behovsprioriterad tillsyn
Fastighetsägare flerbostadshus med tillhärande utrymmen 149 lägenheter
Fastighetsägare flerbostadshus med tillhörande utrymmen 50499 lägenheter
Fastighetsägare flerbostadshus med tillhörande utrymmen
500 eller fler lägenheter
Övriga lokaler för undervisning, vård och omhändertagande
Samlingslokaler
Hotell, pensionat etc
Idrottsanläggning, camping, strandbad
Lokal för yrkesmässig hygienisk behandling
SUMMA

Händelsestyrd tillsyn
§ 38 anmälningar
Solarieanmälningar
Uppföljande tillsyn
Värmepumpar
Klagomål, befogade

Beho
Tid
v
per
timm
objek ar
2020
tal objet/år
20

3

60

60

60

10

6

60

60

60

2
15
25
5
15
50

12
3
1
3
3
1

24
45
25
15
45
50

24
45
25
15
45
50

24
45
25
15
45
50

142

324

324

Antal äTid pe Behov 2021

2022

5
2
15
50
10

324

6
3
3
3
5

30
6
45
150
50

30
6
45
150
50

30
6
45
150
50

281

281

281

Antal äTid pe Behov 2021

2022

SUMMA

Skattefinansierad tillsyn
Smittskyddsutredningar
Obefogade klagomål
SUMMA

1
10

10
5

10
50

10
50

10
50

60

60

60

Tillsynsrelaterat arbete

Behov timmar/årsarb

Timtaxegrundande
Restider
Riskklassning
Kompetensutveckling
Tidsredovisning
Fakturering
Planering
Nämndberedning
Samverkan
Rutiner & verksamhetsutveckling
Systemadministration och registervård
Inventering verksamheter
Gammamätning
SUMMA

600

Skatteanslag
Utlämnande av handlingar

600

600

Timmar/årsarbetskra

Remisser
Miljösanktionsavgifter
Åtalsanmälan
Rådgivning
Enkäter
Överklagade ärenden

5
1

SUMMA

100

100

100

Enskilda avlopp

Behovsprioritera
d tillsyn

Antal objekt

Behov
timmar 2020

Tid per år

Behov
timmar
2021

Behov timmar
2022

Små avlopp, tillsyn

1000

0

700

700

700

SUMMA

1000

0

700

700

700

Tid per ärendeBehov timmar

Händelsestyrd tills Antal ärenden

2021

2022

Tillståndsansökningar/anm
Mulltoa m.m.
Befogade klagomål

35
20
2

4
1
5

140
20
10

140
20
10

140
20
10

Uppföljning och vitesbeslu

10

3

30

30

30

200

200

200

Tid per ärendeBehov timmar

SUMMA

Skattefinansierad t Antal ärenden
Obefogade klagomål
Rapportering service av
minireningsverk
Rapportering av inköp
flockningsmedel
SUMMA

2021

2022

2

5

10

10

10

72

0,5

36

36

36

347

0,5

173,5

173,5

173,5

219,5

219,5

219,5

Tillsynsrelaterat arbete

Behov timmar/årsarbetskraft

Timtaxegrundande
Kompetensutveckling
Tidsredovisning
Fakturering
Planering och arbetsmöten
Nämndberedning
Samverkan små avlopp och tillsyn
Rutiner & verksamhetsutveckling
Systemadministration och registervård
SUMMA

600

600

600

100

100

100

Skatteanslag
Utlämning av allmän handling
Remisser
Miljösanktionsavgifter
Åtalsanmälan
Rådgivning
Enkäter
SUMMA

Miljöskydd

Styrd tillsyn

Tid
Antal objekt totalt

Behov
timmar
2020

Behov
timmar
2021

Behov
timmar
2022

B-anläggningar
C-anläggningar

9
67

300
200

300
200

300
200

300
200

SUMMA

76

500

500

500

500

Tid
per
Behov
objekt/ timmar
Antal objekt år
2020

Behov
timmar
2021

Behov
timmar
2022

Behovsprioriterad
tillsyn
U-anläggningar
PCB
Cisterner
Sprängämnesprekursorer
Avfallshantering

SUMMA

Händelsestyrd tillsyn
Köldmedia årsrapporter
Cistern anmälan och ur bruk
Uppföljande tillsyn
C-anmälningar
Bekämpningsmedel tillstånd &
Renhållningsdispenser
Nedskräpningsärenden och sk
Klagomål, befogade

500

3

1000

0,25

1500
10
250
20
50

1500

1500
10
250
20
50

1830

2
2
3
8
3
1
10
10

SUMMA

SUMMA

10
10

5
5

1830

2021

2022

100
20
75
40
9
15
50
50

100
20
75
40
9
15
50
50

359

359

359

2021

2022

50
50

50
50

50
50

100

100

100

Skattefinansierad tillsy Antal ärende Tid per Behov timma
Nedskräpningar och skrotbilar
Obefogade klagomål

1830

100
20
75
40
9
15
50
50

Antal ärende Tid per Behov timma
50
10
25
5
3
15
5
5

1500
10
250
20
50

Tillsynsrelaterat arbet Antal ärende Tid per Behov timmar/årsarbetskraft
Timtaxegrundande
Restider
Riskklassning
Kompetensutveckling
Tidsredovisning
Fakturering
Planering
Nämndberedning
Samverkan A och B-anläggningar
Samverkan övrigt
Rutiner & verksamhetsutveckling
Systemadministration och registervård
Inventering verksamheter
Gammamätning
SUMMA

600

600

600

100

100

100

Skatteanslag
Remisser
Miljösanktionsavgifter
Åtalsanmälan
Rådgivning
Enkäter
Beredskap, akuta händelser
Överklagade ärenden
SUMMA

LANTBRUK

Styrd tillsyn
B-objekt
C-objekt

Totalt
antal
objekt

Tid per
objekt/år
0
10

Behov timmar
2018
9
6

SUMMA

Behov timmar
2019

Behov timmar 2020

0
60

0
60

0
60

60

60

0

Tid per
Behov timmar
Behov timmar
Behovsprioriter
objekt/år
2020
2021
Behov timmar 2022
ad tillsyn
Antal objekt
U-objekt
(växtodling,
djurhållning)
260
3
780
780
780
SUMMA

260

Antal
Tid per
ärende
Händelsestyrd til ärenden
Anmälningar och
ansökningar
5
Dispenser och
liknande
2

780

Behov timmar
2018

780

Behov timmar
2019

780

Behov timmar 2020

5

25

25

25

3

6

6

6

Uppföljande tillsyn
Befogade
klagomål

15

4

60

60

60

5

5

25

25

25

SUMMA

51

216

216

216

SkattefinansieradAntal ärend Tid per äre Behov timmar 20
5
5
25
Obefogade klagom

2021
25

2022
25

25

25

SUMMA

25

TillsynsrelateAntal ärenTid per ä Behov timmar
Timtaxegrundande
Restider
Riskklassning
Kompetensutveckling
Tidsredovisning
Fakturering
Planering
Nämndberedning
Samverkan
Rutiner & verksamhetsutveckling
Systemadministration och registervård
SUMMA

600

600

600

100

100

100

Skatteanslag
Miljösanktionsavgifter
Åtalsanmälan
Rådgivning
Enkäter
Beredskap, akuta händelser
Inventering verksamheter

SUMMA
Förorenade områden
Styrd planerad tillsyn

Totalt antal
objekt

Behov
Tid per timmar
objekt 2018

Förorenade områden
Förorenade områden med RK 1 och 2
Nedlagda deponier
Summa föroreningsskadade områden

Behov
timmar
2019

250
10
260

Behov
timmar
2020

250
10
260

250
10
260

Händelsestyrd tillsyn
Händelsstyrd
Anmälningar § 28
Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
Remisser, yttranden
Enkäter från andra myndigheter
Anmälan misstanke om brott
Akuta händelser/beredskap
Rådgivning och övrigt
Restid

Summa händelsestyrd tillsyn

Antal
ärenden
10
10
5
2
2
5
20

54

Behov
Behov
Behov
Tid per timmar
timmar
timmar
ärende 2018
2019
2020
10
100
100
100
5
50
50
50
3
15
15
15
6
12
12
12
10
20
20
20
5
25
25
25
0,5
10
20
20
60
60
60

292

302

302

Frivillig tid
Övriga aktiviteter utöver
Inventering

Summa övriga aktiviteter

Behov
timmar
2020

Behov
timmar
2020

Behov
timmar
2020

100

100

100

100

100

100

Animaliska biprodukter
Behovsprioriterad tillsyn

Behov Behov Behov
Tid per timmar timmar timmar
objekt 2020
2021
2022

Totalt antal objekt

Primärproducenter (förvaring, gödsel)
Livsmedelsanläggningar
(utlämnande, transport)
Förbränningsanläggningar

186

1

186

186

186

100
5

1
2

100
10

100
10

100
10

SUMMA

291

296

296

296

Händelsestyrd tillsyn
Uppföljande tillsyn
Befogade klagomål

Antal ärenden

Behov Behov Behov
Tid per timmar timmar timmar
ärende 2020
2021
2022
10
2
20
20
20
3
5
15
15
15

SUMMA
Skattefinansierad tillsyn
Obefogade klagomål

2

5

35

35

35

10

10

10

SUMMA

Tillsynsrelaterat

50

50

50

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild
avloppsanläggning på fastigheten
§ 28
19/DOS/19

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild
avloppsanläggning på fastigheten
§ 29
19/DOS/19

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild
avloppsanläggning på fastigheten
§ 30
19/DOS/19

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild
avloppsanläggning på fastigheten
§ 31
19/DOS/19

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild
avloppsanläggning på fastigheten
§ 32
19/DOS/19

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild
avloppsanläggning på fastigheten
§ 33
19/DOS/19

Förbud att släppa ut spillvatten från enskild
avloppsanläggning på fastigheten
§ 34
19/DOS/19

Taxa för Nyttoparkeringstillstånd, dispenser
§ 35
19/DOS/2

Tjänsteskrivelse
2019-02-11

Sida 1 av 2

Dnr: 19/DOS/2

Nyttoparkeringstillstånd och avgifter
Ärendebeskrivning
Idag finns ca 235 så kallade dispenser för parkering i Hallsbergs kommun. Dispenserna är utfärdade
till offentliga sektorn samt privata aktörer. En mängd dispenser för t.ex. väghållningsfordon finns
utfärdade som egentligen inte behövs då dessa är undantagna i gällande trafikförordning. Ingen
avgift tas ut för utfärdande av dispenser i dag.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att förtydliga de villkor som avser nyttoparkeringstillstånd
tidigare kallad dispenser samt förändringar i nuvarande hantering och även att det införs en kostnad
för utfärdande av tillstånden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de föreslagna villkoren gällande nyttoparkering att
börja gälla från den 1 juni 2019 och att en kostnad införs på 250 kr per tillstånd och år.

Ärendet
NYTTOPARKERING
Den som har verksamhet inom Hallsbergs kommun kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd.
Serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service av olika slag och
behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få tillstånd för nyttoparkering.
Villkor
Tillståndet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter
av mindre mängder gods (undantaget exempelvis service inom social omsorg: hemtjänst,
hemsjukvård med flera som arbetar i ambulerande verksamhet i kommunen). Tillståndet gäller för
den verksamhet och det fordon som angivits i ansökan.
Nyttoparkeringstillståndet gäller alla dagar dygnet runt. Tillståndet gäller för parkering upp till tre
timmar per parkeringstillfälle på gatumark inom Hallsbergs kommungräns.
Parkeringen får inte hindra eller försvåra gaturenhållningen på städdagar/nätter. Tid och dag står på
tilläggstavla. På parkeringsplats på gatumark som inte är reserverad för särskild trafikantgrupp eller
fordonsslag. Utfärdat tillståndskort från Drift- och serviceförvaltningen ska i original finnas fastsatt
väl synligt i fordonets vindruta. P-skiva ska användas. Ankomsttiden, avrundad till närmast följande
hel- eller halvtimme, ska ställas in på klockan.
Undantag, tillståndet gäller inte:
Där det är stoppförbud eller där det inte är tillåtet att parkera enligt Trafikförordningen (1998:1276).
Inom gångfartsområde eller på gågata. Inom gångfartsområde och på gågata är parkering tillåten
endast på särskilt anordnade parkeringsplatser. Det kan vara tillåtet att köra där under vissa tider
men inte att parkera. På parkeringsplatser på tomtmark, till exempel Jernhusens platser vid Hallsberg
Station. I platser för ett särskilt ändamål - vändplats, lastplats med flera - eller reserverade
parkeringsplatser, till exempel för motorcyklar, bussar eller för rörelsehindrade. Tillståndet medger
inte avgiftsbefrielse på avgiftsbelagd parkering.

Tjänsteskrivelse
2019-02-11

Sida 2 av 2

Dnr: 19/DOS/2

Övrig viktig information
Tillståndet medger inte färd på gång- och cykelväg. Tillståndshavaren skall följa de föreskrifter som
polis eller av kommunen anlitad parkeringsvakt kan komma att meddela. Sökanden av tillstånd är
skyldig att informera de olika fordonsförarna om villkor. Tillståndet kan, om det missbrukas
återkallas.
Vid bilbyte eller om tillståndsgivet fordon ska in på verkstad
Behåll det ordinarie tillståndet och kontakta kommunen omgående.
Ansökan
I ansökan ska det beskrivas för vilken verksamhet fordonet används och vad som transporteras.

Drift och serviceförvaltning
Clas-Göran Classon

Fredrik Brenkle

Förvaltningschef

Gatu- och Trafikingenjör

Bilagor
MALL_NPT-Ansökan.pdf

Redovisning Rosy-inventering,
beläggningsrapport
§ 36
19/DOS/48

Pavement Consultants AB

RAPPORT 2018
Beläggningstillstånd
Inom

Datum: 2019-01-22

Pavement Consultants AB

Nyckeltal
Gator:
Längd:
GC-vägar:
Längd:

111 km

Yta:

735 274 m2

45 km

Yta:

131 322 m2

Vägkapital:
Asfalt
Asfalt

Januari 2019 (nuvärde):
Nyvärde:

Övriga beläggningar

Nyvärde:

Underhållsbehov 2019:
Underhållsbehov 2019-2028:

158 milj kr
192 milj kr
9 milj kr
18 milj kr
71 milj kr

Pavement Consultants AB

Status och analys av beläggningstillstånd
Resultatet av utförd tillståndsbedömning och analys av vägnätet inom Hallsbergs
kommun presenteras kort sammanfattande nedan:
Analyser av befintligt tillstånd samt beräkningar av framtida nedbrytning i RoSy
systemet ligger till grund för bedömningen av vilket år beläggningsåtgärder på
specifika gatu- och GC-sträckor bör utföras enligt diagrammen nedan.

Standarden på gatunätet i Hallsbergs kommun håller i dagsläget en ganska dålig
nivå. Av det totala gatunätet är det 21 % som i någon form borde ha varit åtgärdat
enligt grundberäkningen senast under 2018, alltså före 2019.
Inom den närmaste 5-årsperiod, fram till och med 2023, bör 55 % av det totala
gatunätet, motsvarande cirka 54 km gator, ha någon form av beläggningsåtgärd.
En femtedel av gatunätet är rött och en tredjedel är gult vilket är en stor del av
gatunätet. Det krävs omedelbart en stor mängd åtgärder för att få detta att minska
och få det gröna att öka framöver. I jämförelse med andra RoSy-kommuner ligger
gatunätet något under genomsnittet som är 15 % rött och 46 % röd-gult.

Pavement Consultants AB

Standarden på GC-nätet i Hallsbergs kommun håller en ganska god standard. Av det
totala GC-nätet är det 15 % som i någon form borde vara åtgärdat enligt
grundberäkningen senast under 2018, alltså före 2019.
Inom den närmaste 5-årsperiod, fram till och med 2023, bör 28 % av det totala GCnätet, motsvarande knappt 12 km GC-banor, ha någon form av beläggningsåtgärd.
En stor del av GC-nätet är grönt och det är väldigt positivt. Men samtidigt är det en
del som är rött och som behöver åtgärdas omedelbart. Dessa sträckor har redan
passerat sitt bäst-före-datum och kostnaderna för att åtgärda dessa ökar för varje år
framöver. Jämfört med andra RoSy-kommuner ligger GC-nätet ungefär som
genomsnittet som är 13 % rött och 32 % röd-gult.

Pavement Consultants AB

Vägkapitalutveckling och framtida underhåll

Diagrammet avseende vägkapitalutvecklingen ovan beskriver hur vägkapitalet, d.v.s.
standarden, på gatu- och GC-nätet kommer att utveckla sig vid olika årliga
budgetnivåer.
Det som kan utläsas ur diagrammet är att en årlig budget på 2,8 miljoner under 2019
och 3,3 miljoner de efterföljande nio åren sänker vägnätets standard i förhållande till
den standard som idag finns på gatunätet.
För att bibehålla den standard som idag finns på vägnätet behövs en årlig budget på
minst 5,5 miljoner per år.
För att höja och även nå upp i en optimal nivå på standarden i kommunen och
därmed också en optimal ekonomisk underhållssituation, krävs en årlig budget på
minst 8 miljoner kr per år.
Det som dock bör poängteras i detta sammanhang är att dessa årliga budgetbelopp i
detta fall ENDAST innefattar de åtgärder som har med asfaltering av gatu- och GCnätet att göra. Utöver dessa kostnader tillkommer sedan kostnader för åtgärder av
sidoanläggningar (justering av brunnar, kantstenar, gångbanor etc.). Produktprislistan
i systemet ligger en bit över genomsnittliga kvadratmeterpriser för asfalt för att till viss
del få med dessa kringkostnader.

Pavement Consultants AB

De gula staplarna i diagrammet på föregående sida kallas för grundberäkningen och
detta är det optimala sättet att sköta sitt beläggningsunderhåll på. Det tas ingen
hänsyn till någon budget utan åtgärder sätts in när det är som mest ekonomiskt ur
underhållssynpunkt.

I Hallsbergs kommuns fall handlar det om att under det första året, alltså 2019, skjuta
till en större mängd ekonomiska medel för att få bort den underhållsskuld som har
skapats genom en för låg budget under tidigare år.
Det finns också ett större underhållsbehov åren 2022-2024 och det gäller att ha detta
i åtanke när framtida budgetar planeras.

Sweco
Pavement Consultants AB
Marcus Wetter
Tel: 070-962 78 74

Jesper Gustafsson
Tel: 070- 962 78 75

Strategiska investeringar 2019
§ 37
19/DOS/46

Tjänsteskrivelse
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Klimatpaket för Hallsbergs kommunhus
Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommunhus byggdes mellan 1909-1911 av AB Johan Thermaenius & Son. Först och främst
som kontorshus. Byggnaden är rikt utsmyckad och en verklig pärla i Hallsbergs kommuns
fastighetsbestånd.
Huset har sedan lång tid lidit av eftersatt underhåll. Fönstren och markiserna är i behov av
renovering. Fasaden har börjat släppa i vissa fönstersmygar, likaså är fasaden smutsig och saknar sin
rätta kulör. Balkongerna är osäkra och icke godkända. Taket bör målas för att inte riskera följdskador.
För att ta ett helhetsgrepp kring detta så presenterar fastighetsavdelningen ett klimatpaket där alla
dessa åtgärder utförs.

Förslag till beslut
Att anslå fastighetsavdelningen strategiska investeringsmedel om 6 500 000:- för renovering av
fasaden, balkongerna, fönstren och taket på Hallsbergs kommunhus.

Ärendet
Hallsbergs kommunhus är en riktig pärla i kommunens fastighetsbestånd. Tyvärr har år av eftersatt
underhåll gett långtgående effekter, både i och utanpå huset.
Husets fönster: I huvudsak sitter husets originalfönster kvar, vilket är både en enorm tillgång
samtidigt som det kräver en hel del skötsel och omtanke. Fönstren är av mycket god kvalité,
tillverkade av kärnvirke med mycket fina smidesdetaljer. Fönstren är av typen kopplat 2-glas, en för
tiden modern lösning. Idag ställer man helt andra krav gällande värmemotstånd (u-värde), detta har
gjort att det idag är standard med 3-glasfönster. Dessa är helt enkelt tätare och släpper inte genom
kylan på samma vis.
Att byta ut originalfönstren vore en tragedi enligt sakkunniga. Därför har fastighetsavdelningen sökt
en lösning där man renoverar fönstren samt kompletterar med en ny trippelglasruta med gasfyllning
för att få en bättre energihushållning.
I åtgärdsförslaget så ingår kittning och målning av samtliga ursprungliga fönster. Målningen kommer
att ske på bågens alla fyra sidor samt karmens in- och utsida. Man monterar en ny trippelglasruta
samt byter ut trasiga beslag och lister. Man justerar även bågarna. Totalt sett så innebär förslaget att
vi bevarar och sköter de fönster som huset har idag samt att vi förbättrar huset både energi- och
miljömässigt. Dessutom vinner arbetsmiljön i huset en hel del, idag är kallras och dragiga fönster ett
stort problem, något som till stora delar försvinner med denna åtgärd. Som en bonus tar lösningen
även hand om bullret från gatan, det blir nästan tyst i rummen.
Fönstren och fönsterdörrarna i det östra trapphuset är av senare datum än i resten av huset, dessa
byts ut mot nya då de är kraftigt rötskadade samt av dålig kvalité. Detta ingår i förslaget.
De markiser som sitter monterade är i de allra flesta fall trasiga.
Markiserna byts ut mot annan typ som löper längs med fasaden. Dessa är mindre vindkänsliga.
Större fönsterpartier, så som på baksidan i exempelvis konferensrummet Utsikten, renoveras enbart
utvändigt.
Version 1.3
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På bottenvåningen där ekonomiavdelningen sitter monteras lamellglas som yttersta glas i sju stycken
partier dock ej i de spröjsade fönsterbågarna.
Husets fasad, balkonger och tak: Fasaden på kommunhuset är det första intryck som en besökare får
av Hallsbergs kommun. Att huset är välskött och ser prydligt ut är av stort signalvärde.
Fasaden består av både en slätare puts och en grövre puts. Putsen är sedan infärgad i flera olika fält.
Fasaden är rikt utsmyckad med dekorativa element. Tyvärr har fasaden börjat att släppa från sitt
underlag, framförallt i vissa fönstersmygar och väderutsatta områden. Detta medför givetvis risker då
putsbitar faller mot marken och i värsta fall innebär en fara för förbipasserande. Värst är situationen
på husets västra sida. Husets balkonger är inte godkända att använda då smidesräckena är alltför
låga. Balkongplattorna behöver repareras och tätskiktet göras om. Balkongerna har redan börjat att
vittra, går detta för långt så måste hela plattan bytas. Husets tak behöver målas, det är helt enkelt
slitet och smutsigt och färgen har flagat på stora delar. Målas inte taket så riskerar man följdskador
så som rostangrepp vilket innebär att man får byta takplåt, vilket är både mödosamt och kostsamt.
I åtgärdsförslaget så hetvattentvättas och lagas fasaden, lös puts knackas ner och ersätts. Infärgning
enligt den färgsättning som ska vara samt skrapning och målning av fönsterbleck. Murningsventiler
byts ut då de befintliga saknar insektsnät. Balkongerna renoveras med nya tätskikt samt räckena
renoveras och höjs till godkänd nivå. Husets tak tvättas och målas, där så krävs vattenblästras ytan
för att få helt rent. Målningen sker med en speciellt framtagen takfärg. I denna åtgärd föreslår
fastighetsavdelningen även att man återgår till husets ursprungliga takfärg, nämligen mörkt grå.
Detta ger huset det utseende som det haft från början.
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Ianspråktagande av strategiska medel, renovering Sydnärkehallen
Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen önskar under 2019 renovera Sydnärkehallens tak och
omklädningsrum/duschar då dessa komponenter nått slutet av sin tekniska livslängd och vi riskerar
följdskador om inget görs.

Förslag till beslut

Att anslå fastighetsavdelningen 2 100 000:- ur kommunens budget för strategiska medel för
renovering av taket till Sydnärkehallen.

Ärendet

Sydnärkehallen är en av flera väl använda och uppskattade idrottsanläggningar som kommunen har
inom sitt fastighetsbestånd. I hallen finns dels bollhall men även isrink. Många föreningar är
verksamma i lokalen. Fastighetsavdelningen har under 2018 utrett Sydnärkehallens tekniska skick
och förutsättningar. I utredningen konstateras att hallen är sliten men ändå väl fungerande. Under
kommande år kommer ett kontinuerligt underhåll att behöva ske. Bland annat kan vi konstatera att
man närmar sig slutet av kylmaskinens tekniska livslängd. Här och nu krävs åtgärder för att trygga
fastighetens skick och funktion, det mest brådskande däri är att få ett tätt yttertak. Idag läcker
plåttaket på flera ställen, ibland relativt kraftigt. Dessutom konstateras att duschutrymmena har nått
slutet av sin livslängd. De tät-och ytskikt som finns är defekta och risken för följdskador är stor.
Omklädningsrummen och dess wc är slitna och nedgångna, även dessa föreslås rustas i samband
med duschrenoveringen.
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1 Sammanfattning
Våren 2018 lät vänta på sig, men följdes av en rekordvarm och mycket torr
sommar. Trots regnbristen så sjönk aldrig Tisaren under den nivå, 99,40 meter
över havet, som satts som gräns för när bevattningsförbudet skulle träda in.
Tisarens återhämtning har dock gått långsamt under hösten och inför 2019 så
finns planer på att höja den gränsen något.
Övergripande och gemensamma projekt
Planering för flytt av huvudvattenledning som går från Kumlas vattenverk pågår.
Ledningsförrättningen är genomförd, men då ärendet överklagats kommer
byggnation av den nya ledningen att kunna påbörjas först när Mark- och
miljödomstolen behandlat ärendet.
I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har ett så kallat Lona-bidrag
beviljats. Det handlar om utredningsarbeten och också bidrag till ett konkret
projekt.
Samzeliiviaduktens status har nu fastställts. Konstruktionen är intakt, men det
finns stora underhållsbehov. Även trafiksäkerhetsmässigt finns åtgärder som
behöver vidtas.
En ny belysningsupphandling har genomförts under året. Det är samma
entreprenör som tidigare men avtalet har arbetats om i grunden.
Arbetet med att bygga ut pendlarparkeringen norr om Pylonbron har genomförts
på kort tid.
Arbetet med planeringen att flytta de verksamheter som idag finns i Gatukontoret
till kvarteret Skördetröskan 4, tidigare en del av Volvos lokaler, har påbörjats.
Inflyttning är planerad att ske strax efter årsskiftet 2019/2020. Bland annat ska en
verkstad inredas och en tvätthall byggas.
Städ- och måltidsavdelningen har under året, i samarbete med
personalavdelningen, utbildat språkstödjare för att få en ökad kompetens och
medvetenhet om språkanvändning och kommunikation bland medarbetare på
våra arbetsplatser.
Sjukfrånvaron för Drift- och serviceförvaltningen låg 2018 på 5,75 % inklusive
långtidssjukskrivningar. För föregående år var motsvarande siffra 6,74 %.
Måltidsavdelning
Ett arbete med ett förslag på en ny kostpolicy har genomförts med delaktighet
ifrån många av kommunens verksamheter. Beslut ska ske i början av 2019.
Ett kort- och långsiktigt underlag har arbetats fram vad det gäller om- och
tillbyggnation av kök inom måltidsavdelningen i Hallsbergs kommun.
Köket i Sköllersta byggdes om under sommaren 2018. Planering pågår också för
ombyggnad av köken i Knuten och Långängsskolan. Nya förskolan på norr planeras
få ett eget tillfälligt tillagningskök.
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Städavdelning
Under 2018 har kemikaliemängden minskat med 57 %. Detta har bland annat skett
genom att man arbetat med microfibrer, twisterrondeller och
ultrarent/avjoniserat vatten.
Teknisk avdelning
Under slutet av vintern uppstod flertalet besvärliga vattenläckor, främst i
Pålsboda. Fredagen den 9 mars drabbades orten av en besvärlig vattenläcka som
ledde till att 14 fastigheter var utan vatten i flera dygn.
Den 2 april skadades överföringsledningen mellan vattenverket i Blacksta och
reservoaren i Tarsta. Skadan inträffade i samband med att den nya riksvägen byggs
av NCC på uppdrag av Trafikverket.
I slutet av juli föll stora regnmängder lokalt under kort tid. Hallsberg drabbades
lördagen den 28 juli och den 30 juli drabbades även Pålsboda med följden att ett
flertal fastigheter fick källaröversvämning.
Den 24 oktober kopplades nya vattenledningar in till Svennevad vid platsen där de
gamla ledningarna i banvallen korsar banvallen.
Exploateringen av Vibytorp 2 D, den sista etappen i Vibytorpsområdet,
genomfördes innan sommaren. Området omfattar både tomter för villor och för
grupphus.
Vid Resecentrum har Pylonbron sanerats och rengjorts och uppmontering av fågeloch skadedjursskydd har skett.
Under sommaren har torget i Pålsboda färdigställts och utrustats med nya
gångstråk, plattsättningar och en asfalterad yta för parkeringsplatser.
En äventyrslekplats i Ekoparken och en ny hinderbana invigdes den 29 augusti
som ett led i utvecklingen av parkområdet i enlighet med den plan som togs fram
2016.
Taket på avloppsreningsverket i Hallsberg, 2 000 kvm, har under året fått ny
taktäckning.
Tekniska avdelning har köpt in en ny lastbil som ersättning för fordon som
utrangerats. Lastbilen kan förses med snöblad och sandupptagningsutrustning.
En ny rutin har införts för önskemål från allmänheten om nedtagning av träd. Det
innebär att önskemålen sammanställs under hösten och sedan att förslag på
åtgärder presenteras i drift- och servicenämnden för beslut.
Ett par flyttbara hastighetspåminnare har köpts in.
Den gamla trä dbelysningen utanfö̈ r resecentrum ä r utbytt öch ersatt av lysrö̈ r söm
ska symbolisera fallande istappar
En ny gatuingenjör har anställts under året.
Fastighetsavdelning
Under året har fastighetsavdelningen arbetat med planerade och akuta
underhållsåtgärder.
Stora projekt som pågår eller har avslutats är nybyggnation av förskola på norr,
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renovering av Långängskolan, nytt mottagningskök i Sköllersta skola, etapp två på
Transtenskolans fönster och fasadbyte, utvändig målning av ett antal fastigheter,
renovering och ombyggnation av toalettgrupper i Folkasboskolan, fasad- och
fönsterrenovering vid Tingsgården, takbyte av sista delen vid Stocksätterskolan
samt etapp ett på fasad och fönsterbytet vid Folkasboskolan och etapp tre på
Sköllersta skola. Sprinkler har handlats upp och installerats på Sköllergården
under hösten och vintern, anläggningen är driftsatt men ännu inte helt färdigställd.
Tidigt under året färdigställdes det nya kontaktcentrat på plan 1 i kommunhuset.
Under året har tre personer avslutat sina anställningar, två pensionsavgångar och
en uppsägning. Samtliga tre tjänster är tillsatta. Under slutet av året så
rekryterades ytterligare en drifttekniker till avdelningen.
Arbetet med att ta fram rutiner och mallar för bostadsbolaget har pågått hela året
och beräknas pågå även under 2019.
Under hösten har avdelningen lagt resurser på att utreda badhusets kondition,
mestadels positiva besked utkom av denna utredning.
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2 Beskrivning av uppdrag
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 förändring av verksamheter och
uppmärksammar investeringsbehov.
Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, och 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 visar sig ha stor
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår
också i nämndens verksamhet. Utöver detta ansvarar nämnden även för
bostadsanpassning, där funktionshindrade kan få bidrag för att anpassa sin bostad.
Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna
fastigheter. Därför finns myndighetsnämnden, som har 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 städverksamheten som 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
parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 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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3 Årets verksamhet
Övergripande och gemensamma projekt
En ny huvudvattenledning från Kumlas vattenverk till Hallsbergs tätort kommer
att byggas under året. 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 dock överklagats och
byggnationen av den nya ledningen kommer att kunna påbörjas först när Markoch miljödomstolen behandlat ärendet. Enligt uppgift från lantmäteriet kan vi
förvänta oss ett beslut tidigast till sommaren.
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.
Under vårvintern 2018 har Ralaåns ursprungliga profil återställts och ån har
rensats för att säkerställa vattnets framkomlighet vid kraftiga regn och skyfall.
Tvärsnittet på ån har med åren minskat på grund av sättningar i marken. Eftersom
både Rösättersbäcken och Storån mynnar i Ralaån så har arbetet ansetts viktigt
och prioriterat.
Inventeringen av avloppsledningsnätet har slutförts, i och med att den sista
etappen i centrala Hallsberg undersökts. Detta med hjälp av entreprenören Pollex
som använt sig av bland annat rök och färgat vatten. Underlaget har sänts till
konsultföretaget VAP för vidare behandling. Syftet med inventeringen är att ta
fram underlag för att klarlägga kommunens ansvar när det gäller
ersättningsfrågor. Regresskrav från försäkringsbolag och krav från enskilda har
ställts och ansvarsfrågan bygger på om kommunens ledningsnät klarar ett
tioårsregn eller ej. Inför sensommarens lokala störtskurar, sänktes nivån i
vattendragen genom Hallsberg i preventivt syfte. Trots den relativt begränsade
regnmängden innebar intensiteten att vissa källare i framförallt Hallsberg och
Pålsboda översvämmades. Även Pålsbodas ledningsnät har därför inventerats och
undersökts på samma sätt som i de andra orterna.
Förvaltningens system för felanmälan arbetas fortlöpande in i verksamheten och
Drift- och servicenämnden har månadsvis fått 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.
Samzeliiviaduktens status har nu fastställts och en omfattande rapport har tagits
fram. Bron byggdes 1953 och konstruerades efter de regler som då gällde. Bron
har en bärighet motsvarande det som kallas BK 2, vilket innebär att det finns en
begränsning när det gäller de tyngsta fordonen. Konstruktionen är intakt, men det
finns stora underhållsbehov när det gäller beläggning, tätskikt och avvattning.
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Även trafiksäkerhetsmässigt finns åtgärder som behöver vidtas, det gäller bland
annat för räcken och för två av brons pelare som behöver förstärkas för att minska
skadorna vid en eventuell påkörning. Hastigheten på bron har under året sänkts
till 40 km/h.
Den belysningsupphandling som varit ute för anbudslämning har överklagats och
därför gjorts om. Den nya upphandlingen är avslutad och den entreprenör som
tidigare haft uppdraget har fått fortsatt förtroende. Avtalet har dock arbetats om i
grunden och kostnaderna uppskattas sammantaget att ligga på samma nivå som
tidigare.
Arbetet med att bygga ut pendlarparkeringen norr om Pylonbron har genomförts
på kort tid. Förutom vissa justeringar av befintliga parkeringsytor har en helt ny
parkeringsyta anordnats norr om Långgatan. Parkeringen är inhägnad och kan i
framtiden förses med grindar. En liten damm har också anlagts för att ta hand om
dagvatten och skyfall på den hårdgjorda ytan.
Drift- och serviceförvaltningens årliga ortsbesök har genomförts för tredje året i
rad. Vid ortsbesöken träffade politiker och tjänstemän lokala företrädare. Vid de
gemensamma promenaderna framfördes olika synpunkter kring de behov som hör
till drift- och servicenämndens ansvarsområde.
Kommunens energi- och klimatrådgivning till företag har skett i ett
länsgemensamt samarbete, där personal från Samhällsbyggnad bergslagen lånas in
en dag per vecka i enlighet med det avtal som upprättats tillsammans med Region
Örebro län och länets andra kommuner. Rådgivningen är inriktad mot
privatpersoner, organisationer, bland annat bostadsrättsföreningar och företag.
Kommunens energi- och klimatrådgivare deltar också vid olika arrangemang och
mässor och ger även stöd till miljöinspektörerna i deras energitillsyn hos företag.
Under året har också ett särskilt insatsprojekt kring elproduktion med solceller
bedrivits.
Antalet tillsynsärenden när det gäller ovårdade och nedskräpade tomter har ökat
och uppföljningen av ärendena sker nu mer systematiskt. Vid anmälan väger våra
byggnadsinspektörer även in trafiksäkerhetsaspekter. En särskild broschyr om hur
häckar ska klippas har tagits fram och den delges fastighetsägare som information
om de krav som finns när det gäller fri sikt i korsningar.
Drift- och servicenämnden har fattat beslut om begränsningar när det gäller
fyrverkerier under Nyårsafton inom tättbebyggt område. Tillstånd för användning
av fyrverkerier ges klockan 20.00 – 21.00 och klockan 23.30 – 00.30. Bakgrunden
är att både djur och människor störs av pyrotekniska fyrverkerier och syftet med
beslutet är att begränsa smällandet.
Ett arbete med att få igång Hallsbergs norra koloniförening har genomförts.
Föreningen har varit vilande och området har varit nedskräpat och ovårdat.
Åtgärderna med att städa upp har skett i samarbete med stiftelsen Activa och
Hallbo. En ny styrelse har tillträdde under året.
Arbetet med planeringen för att flytta de verksamheter som idag finns i
Gatukontoret, till kvarteret Skördetröskan 4, tidigare en del av Volvos lokaler, har
påbörjats. Arbetet drivs som ett projekt gemensamt med
kommunstyrelseförvaltningen och de andra hyresgästerna Sydnärkes
kommunalförbund, Hallbo och Volvo. Anpassningsåtgärder är tänkta att utföras
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under hösten 2019 så att inflyttning kan ske strax efter årsskiftet 2019/2020.
Bland annat ska en verkstad inredas och en tvätthall byggas.
Sjukfrånvaron för Drift- och serviceförvaltningen låg på 5,75 % inklusive
långtidssjukskrivningar. För föregående år var motsvarande siffra 6,74 %. Orsaken
till den minskade sjukfrånvaron beror på ökad frisknärvaro inom främst
avdelningarna Måltid och Fastighet och att andelen långtidssjukskrivningar
minskat.
Måltidsavdelning
Arbetet har fortsatt med fördelningsmodellen utifrån föreslagen budget. En riskoch konsekvensanalys gällande ytterligare besparingar i budgeten har lämnats in
ifrån måltidsavdelning till kommundirektören under våren.
Förberedelser för införandet av beställningsrutiner för livsmedelsbeställning via
Mashie-systemet har skett under slutet av året. Verksamheten inom särskilt
boende, SÄBO, ska själva ansvara för livsmedelsbudget och beställningarna av
livsmedel för frukost och mellanmål från och med 2019.
Gränsdragningslistan för Social- och arbetsmarknadsnämnden är klar och
påskriven. Gränsdragningslistan för Bildningsförvaltningen är klar och beslutad i
DOS-nämnden.
Avdelningen har arbetat aktivt med att informera skolor och förskolor om
måltidsavdelningens uppdrag, förutsättningar och om hur man ska äta enligt
livsmedelsverkets rekommendationer.
Ett arbete med att få fram förslag på en ny kostpolicy har genomförts. Många av
kommunens verksamheter har varit delaktiga och olika delar har belysts och
diskuterats, såsom hållbarhet, hälsa, måltidsupplevelser och säkerhet. Förslaget på
en ny kostpolicy ska lämnas för beslut i början av 2019.
Sjuktalet inom måltidsavdelningen sjönk i början av året till 2,88 %. Under hösten
har siffrorna ökat markant.
LEAN-projektet fortsätter och under året har ytterligare två tillagningskök inom
måltidsavdelningen startats upp.
Inom måltidsavdelningen arbetar ledningen med dialogsamtal som handlar om
ledarskapsfrågor, måltidsavdelningens uppdrag och budget.
Möjlighet till kortbetalning har genomförts på samtliga dagcentraler.
Mätningar av matsvinnet har genomförts under två veckor, vår och höst. De
ekologiska inköpen har inte ökat på grund av att det saknas resurser för det.
Avvikelser läggs in och hanteras i Infracontrol.
Ett kort- och långsiktigt underlag har arbetats fram gällande om- och tillbyggnad
av kök inom måltidsavdelningen i Hallsbergs kommun. Köket i Sköllersta byggdes
om under sommaren 2018. Planering pågår också för ombyggnad av köken i
Knuten och Långängsskolan. Nya förskolan på norr planeras få ett eget tillfälligt
tillagningskök som om det fungerar kommer att kunna täcka förskolans eget
behov. Detta innan produktionskapacitet kan tillskapas på annat sätt, till exempel
genom att Kullängen byggs ut.
Måltidsavdelningen har under året, i samarbete med personalavdelningen, utbildat
språkstödjare för att få en ökad kompetens och medvetenhet om språkanvändning
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och kommunikation bland medarbetare på våra arbetsplatser.
Städavdelning
Städavdelningen har under året arbetat med att höja frisknärvaron. Utbildningar
har genomförts i bland annat ergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö och
om kostens betydelse för att må bra. Vi har även haft prövapåaktiviteter i bland
annat Linedance, Zumba och Yoga/mindfullnes.
För att tydliggöra roller och ansvar och få närhet till närmsta chef har teamledare
anställts till respektive städteam.
10 personer inom städavdelningen har utbildats och fått yrkesbevis enligt SRY,
Servicebranchens yrkesnämnd.
Avdelningen har även arbetat med att all tillsvidareanställd personal ska kunna
erbjudas heltidstjänst. I dag har all personal inom avdelningen som önskar,
heltidstjänst (91 %). Vi har även, i samarbete med måltidsavdelningen och
bildningsförvaltningen, BIF/mottagningskök, ett antal kombinationstjänster
städ/kök.
Städavdelningen har under flera år arbetat med att minimera användandet av
rengöringsmedel och kemikalier. Man har valt att arbeta med microfibrer,
twisterrondeller och ultrarent/avjoniserat vatten. Under 2018 har
ultrarent/avjoniserat vatten som en städmetod införts inom Alléskoleområdet. En
reningsanläggning kopplas till inkommande kallvatten och vattnet avjoniseras och
filtreras från dess naturliga salter och mineraler. Filtreringen sker direkt och ut
kommer ett ultrarent vatten som söker, löser och absorberar smuts för att
återställa sin normala balans.
Under 2018 har kemikaliemängden minskat med 57 % och av den totala mängden
kemikalier, 891 liter, används 412 liter i den dagliga städningen och av dessa är
samtliga miljömärkta, typ Svanen. De andra kemikalierna är till periodiskt
underhåll till exempel golvvård.
Arbetet med att utveckla kemikaliefria städmetoder, alternativt att hitta nya
metoder eller miljövänliga kemikalier som fungerar allt bättre, i verksamheten
kommer fortsätta under 2019.
Städavdelningen har under året, i samarbete med personalavdelningen, utbildat
fem språkstödjare för att få en ökad kompetens och medvetenhet om
språkanvändning och kommunikation bland medarbetare på våra arbetsplatser.
Teknisk avdelning
Under slutet av vintern uppstod flera besvärliga vattenläckor, främst i Pålsboda.
Fredagen den 9 mars drabbades orten av en besvärlig vattenläcka som ledde till att
14 fastigheter var utan vatten i flera dygn. Eftersom det visade sig att vattnet rann
ut direkt i en dagvattenledning var läckan mycket svårlokaliserad. Först efter att
särskild avlyssningsutrustning användes kunde läckan lokaliseras, och
uppvärmning av marken gjorde att läckan kunde grävas fram och åtgärdas. Den
höga vattenförbrukning som ändå fortsatte pekade på att det fanns ytterligare
läckor på orten, varför ytterligare undersökningar genomfördes.
Den 2 april skadades överföringsledningen mellan vattenverket i Blacksta och
reservoaren i Tarsta. Skadan inträffade i samband med att den nya riksvägen byggs

Drift- och servicenämnden År 2018

Datum

Sida

2019-01-25

11(34)

av NCC på uppdrag av Trafikverket. Denna ledning försörjer orterna Pålsboda,
Sköllersta och Svennevad med dricksvatten. Kommunens krisgrupp organiserades
och en tillfällig reparation genomfördes under de närmsta dygnen. Entreprenören
Skanska fick sedan akut lägga om ledningen, ett arbete som var planerat att
genomföras vid ett senare tillfälle. Arbetet försvårades då befintliga ledningar är
tillverkade av material som innehåller asbest. Arbetet med inkoppling av nytt
vattenledningsrör under nya riksvägen skedde den 2 maj med mycket gott resultat.
Försiktighetsåtgärder beslutades med rekommendation om kokning av
dricksvattnet innan förtäring. Information gavs via de informationskanaler som
kommunen normalt använder, bortsett från brev till varje berörd abonnent, vilket
resulterade i att många abonnenter tyckte informationen var undermålig. Av de
dricksvattenprover som togs i samband med omläggningen var samtliga godkända.
Våren kom sent och med kraftig värme vilket gjorde att sandupptagning
fortfarande pågick samtidigt som grönyteskötseln startade. Gatukontoret kom
därför något efter i arbetet på försommaren men kom sedan i fas strax efter
midsommar. Sträng torka gjorde att årets vallskördar blev mycket dåliga för
bönderna. Hallsbergs Kommun ställde därför sina större slaghacksytor till
förfogande för intresserade men ingen utnyttjade detta erbjudande.
I slutet av juli föll stora regnmängder lokalt under kort tid. Hallsberg drabbades
lördagen den 28 juli och ett antal fastigheter får källaröversvämning. En mindre
bräddning sker på spillvattenledning i Östansjö. Under måndagen den 30 juli
hände samma sak i Pålsboda med följden att ett flertal fastigheter drabbades av
källaröversvämning.
Restaurang Brändåsen är sedan slutet på 2017 ansluten till Hallsbergs VA-nät.
Detta i överenskommelse med Kumla kommun. Även Train Alliance nya
svarvverkstad har anslutits via områdets förbindelsepunkt.
Den 24 oktober kopplades nya vattenledningar in till Svennevad vid platsen där de
gamla ledningarna i banvallen korsar banvallen. Anledningen var att den gamla
ledningen behövde flyttas i samband med byggnationen av nya riksväg 51. Efter ett
tio timmars avbrott kunde vattnet kopplas på, men kokning rekommenderades
tills klartecken gavs efter ett par dagar.
Exploateringen av Vibytorp 2 D, den sista etappen i Vibytorpsområdet,
genomfördes innan sommaren. Området omfattar både tomter för villor och för
grupphus.
Vid Resecentrum har Pylonbron sanerats och rengjorts och uppmontering av fågeloch skadedjursskydd har skett. I det norra trapphuset på Pylonbron har den
havererade hissen renoverats. Hissanläggningen bedöms dock utsliten och statligt
bidrag har erhållits vilket möjliggör ett utbyte.
Uppstartsmöten för de nya systemen RoSy, som är ett inventeringssystem för
kommunens vägar, samt Geosak, som är ett system för att bland annat hålla
ordning på grävtillstånd, har genomförts. Skogsavverkningar har genomförts
under vintern efter den plan som Skogssällskapet tagit fram.
Under sommaren har torget i Pålsboda färdigställts och utrustats med nya
gångstråk, plattsättningar och en asfalterad yta för parkeringsplatser. Nya
planteringar har anlagts och under nästa år kommer en laddplats för el-bilar att
anläggas. En mindre avvikelse uppstod gällande avstånd mellan P-platserna. Detta
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rättades till av entreprenören Skanska som utfört arbetet.
En ny äventyrslekplats i Ekoparken och en nya hinderbana invigdes den 29
augusti, som ett led i utvecklingen av parkområdet i enlighet med den plan som
togs fram 2016.
På Gatukontoret har en ny anläggning tagits i drift under sommaren för
omhändertagande av spillolja från de maskiner som genomgår service i
kommunens verkstad. Även andra restkemikalier som uppkommer i verksamheten
kan omhändertas på ett bra sätt nu vilket är bra för arbetsmiljön.
Taket på avloppsreningsverket i Hallsberg, 2 000 kvm, har under året fått ny
taktäckning.
Tekniska avdelning har köpt in en ny lastbil som ersättning för fordon som
utrangerats. Lastbilen som försetts med snöblad och sandupptagningsutrustning
har handlats upp i konkurrens där Volvo hade det bästa anbudet.
En ny rutin har införts som innebär att önskemål från allmänheten om nedtagning
av träd, sammanställs under hösten och förslag på åtgärder presenteras sedan i
drift- och servicenämnden för beslut.
Ett par flyttbara hastighetspåminnare har köpts in. Avsikten är att dessa ska kunna
flyttas runt till de platser de för tillfället bäst behövs. Ingen ytterligare registrering
sker dock mer än att antalet fordon räknas och vilken fart som de håller. Föraren
får dock ett visuellt meddelande med aktuell hastighet i grönt eller rött.
Den gamla trä dbelysningen utanför resecentrum är nu utbytt. Lysrör som ska
symbölisera ”fallande istappar” har mönterats öch förhöppningen är att
ljusinstallationen ska upplevas som både trivsam och vacker under den mörka
årstiden och inför kommande julhelger.
En ny gatuingenjör har anställts under året.
Fastighetsavdelning
Under året har fastighetsavdelningen arbetat med de planerade
underhållsåtgärder som fastslogs i underhållsplanen för året, av dessa har nära
nog samtliga åtgärder genomförts, ett fåtal har utgått då ekonomiskt utrymme
saknats. Däremot har en mängd akuta underhållsåtgärder utförts. Stora projekt
som pågår eller har avslutats är nybyggnation av förskola på norr, renovering av
Långängskolan, nytt mottagningskök i Sköllersta skola, etapp två på
Transtenskolans fönster och fasadbyte, utvändig målning av ett antal fastigheter,
renovering och ombyggnation av toalettgrupper i Folkasboskolan, fasad- och
fönsterrenovering vid Tingsgården, takbyte på sista delen av Stocksätterskolan
samt etapp ett på fasad och fönsterbytet vid Folkasboskolan och etapp tre på
Sköllersta skola. Sprinkler har handlats upp och installerats på Sköllergården
under hösten och vintern, anläggningen är driftsatt men ännu inte helt färdigställd.
Tidigt under året färdigställdes det nya kontaktcentrat på plan 1 i kommunhuset,
hittills en överlag uppskattad förbättring för var och en som besöker
kommunhuset. För att ventilationen skulle kunna fungera byggdes ett helt nytt
ventilationssystem. Det har dimensionerats så att även hela bottenvåningen och
plan 1 ska kunna anslutas till den nya till- och frånluftsventilationen.
Under året har tre personer avslutat sina anställningar, två pensionsavgångar och
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en uppsägning. Samtliga tre tjänster är tillsatta. Under slutet av året så
rekryterades ytterligare en drifttekniker till avdelningen. Detta är en kompetens vi
ser stor nytta i under kommande år.
Arbetet med att ta fram rutiner och mallar för bostadsbolaget har pågått hela året
och räknas pågå även under 2019. Det råder god ordning i hyressystemet och låg
omflyttning/vakans i beståndet. Det nya hyressystemet som sattes i bruk under
våren för skolorna och förskolorna fungerar bra. Arbetet med att ta fram en
gränsdragningslista mellan fastighetsavdelningen och SAF har pågått under hösten
och färdigställts. Beslut behöver tas i nämnden kring detta under våren. Under
hösten har avdelningen lagt resurser på att utreda badhusets kondition, mestadels
positiva besked utkom från denna utredning.
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4 Måluppfyllelse
4.1 HÅLLBAR KOMMUN
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma
miljö.
Nämndmål
Förvaltningen ska verka för att
sjukfrånvaron ska minska.

Indikator
Sjukfrånvaron ska redovisas
vid varje nämndmöte.

Förvaltningen ska undersöka
möjligheten att införa
återkommande hälsokontroller
för personalen.

Förvaltningen ska arbeta för
att minska vår klimatpåverkan
och även skapa förutsättningar
för invånarna så att de också
kan göra det.

Matsvinnet ska mätas två
gånger per år. Detta ska
redovisas till nämnden och vid
möten med avdelningens
kunder minst två gånger per
år. Frågan om hur matsvinnet
ska minska med 5 % årligen
fram till 2020 ska tas upp vid
dessa möten.
Frågan om hur andelen
ekologiska och/eller
närproducerade livsmedel som
används ska öka till 50 % år
2020, ska tas upp vid möten med
avdelningens kunder minst två
gånger per år.
Antalet tjänstecyklar i
förvaltningen ska öka fram till
år 2020.

Kommentar
Måltidsavdelning
Fortsatt arbete med
samverkan och delaktighet där
vi har tagit fram
handlingsplaner med åtgärder
och inplanerade uppföljningar.
Städavdelning
Städavdelningen har under
2018 arbetat med ett
hälsofrämjande projekt vars
mål är att personalen inom
avdelningen ska uppnå en god
fysisk och psykisk hälsa. Vi har
under året haft utbildningar,
föreläsningar och
provapåaktiviteter i bland
annat kost, stresshantering,
organisatorisk och social
arbetsmiljö, zumba och
linedance och promenad på
arbetstid (1 timme/vecka).
Förvaltningen
Förvaltningen har med hjälp av
personalavdelningen
undersökt förutsättningar för
att kunna erbjuda
hälsoundersökningar. Inom
Hallsbergs kommun erbjuds
inte anställda generellt
hälsoundersökningar. Varje
chef har dock möjlighet att
besluta om hälsokontroller för
personal som är särskilt utsatt
eller som riskerar att
exponeras för hälsovådliga
produkter eller omgivningar.
Måltidsavdelning
Första mätningen för året
skedde under vecka 15 och 16.
Andra mätningen skedde vecka
41 och 42, 2018
Målet har nåtts för året.

Måltidsavdelning
Målet förväntas inte att uppnås
under 2018, på grund
avsaknad av resurser.

Förvaltningen
Två tjänstecyklar, varav en
elcykel, är inköpta och
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Indikator
Minska
dricksvattenanvändning i
förvaltningens verksamheter
och även informera
kommuninvånarna hur de kan
minska på dricksvattenanvändningen.

Miljöpåverkan från nämndens
verksamheter ska årligen
minska.

Användningen av fossila
bränslen ska minska med 5 %
per år till och med år 2020.

Energianvändningen ska
minska med 2 % per år till och
med 2020.
Energianvändningen ska
normalårskorrigeras.

Antalet bräddningar inom VA
ska inte vara fler än fem
stycken per år. Nederbörden
ska normalårs-korrigeras.

2025 ska näringsämnen från
avloppsslammet återföras i
kretsloppet.
Kontinuerligt minska
användandet av kemikalier,
plast och andra produkter som
påverkar människor och miljö,
inom alla verksamheter.

Kommentar
placerade vid kommunhuset.
Bokning sker via kundcenter.
Teknisk avdelning
Målet nytt.
Informationskampanj planeras
under året med
informationsavdelningen via
hemsida. Under sommaren har
löpande information getts om
hur viktigt det är att spara på
dricksvattnet via hemsidan.
Ingen övrig information har
genomförts.
Tekniska avdelningen
Förvaltningen växer med att
kommunen växer vilket bidrar
till mer transporter och
maskinarbeten.
Förutsättningar för
inblandning av fossilfria
drivmedel utreds och en del av
dieseldrivmedlen ser ut att
kunna bytas ut framöver.
Tekniska avdelningen
Under vårvinter har
eldningsolja används vid
Hallsbergs avloppsreningsverk
på grund av haveri på
gaspannan.
Fastighetsavdelning
Under 2018 minskade den
uppvärmande
energikonsumtionen med 6 %
och övrig förbrukning (el)
minskade med 2 %. Därmed
klarades målet för året med
god marginal.
Tekniska avdelningen
En bräddning har skett under
påskhelgen på grund av
sedimentering i en
avloppsledning.
Utredning pågår om huruvida
en avloppspumpstation ska
byggas.
Tekniska avdelningen
Arbete pågår. Utredning igång
för lakvattenrening.
Tekniska avdelningen
VA-avdelningen strävar
ständigt efter att minska
förbrukningen av kemikalier i
anläggningarna. Gata/Park
använder små mängder
bekämpningsmedel (ättika)
samt en mindre mängd
tvättkemikalier vid
fordonstvätt i kommunens
tvätthall.
Städavdelning
Vi har under 2018 minskat
kemikaliemängden med 57 %
och av den totala mängden
kem, 891 liter, används 412
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Indikator

Endast miljöklassade bilar
(euro6) ska upphandlas i
samband med byten i
fordonsflottan

Kommentar
liter i den dagliga städningen
och av dessa är 100 %
miljömärkta, typ Svanen.
Arbetet med att finna, använda
och utveckla metoder vid
periodisk städning, typ
golvvård, som inte kräver
kemikalier alternativt hitta
miljömärkta kemikalier som
fungerar än bättre pågår
Teknisk avdelning
Följs inom Drift- och
serviceförvaltningen. Vissa
avvikelser har skett inom
andra verksamheter.

4.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får
ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter
genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.
Nämndmål
Möjliggöra att fler ungdomar
och vuxna kommer i
sysselsättning och därmed når
egen försörjning.

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

Förvaltningens verksamheter
ska verka för att lärandet
fortsätter genom hela
arbetslivet.

Förvaltningen ska ta fram en
strategisk plan för att
säkerställa
kompetensförsörjning på kort
och lång sikt.

Kommentar
Förvaltningen
Varje avdelning erbjuder minst
15 praktik- eller ferieplatser.
Utöver detta ska även
förvaltningsstaben kunna ta
emot praktikplatser. Så har
också skett.
Teknisk avdelning
Gata/Park: 15 stycken
sommarjobbare samt tre
säsongsarbetare.
VA: En säsongsarbetare samt
en praktikant
Städavdelning
Avdelningen har tagit emot 15
praktikanter och feriearbetare
under året.
Fastighetsavdelning
Fastighetsavdelningen klarar
målet om att erbjuda praktik
eller feriearbetsplatser. Under
våren/sommaren hade
fastighetsavdelningen nio
feriearbetare samt två
praktikanter från AMI.
Måltidsavdelning
Måltidsavdelningen har under
året haft 12 praktikanter och
varav fyra feriearbetare (varav
4 st.).
Förvaltningen
En förvaltningsgemensam
kompetensförsörjningsplan
har tagits fram genom att ett
underlag utarbetats. Detta
kommer nu att arbetas in i
förvaltnings- och
verksamhetsplaner.
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Indikator
gånger per år, angående
felanmälningar kontra
åtgärder.
Förvaltningen ska byta ut
0,5 % (1200 meter) av
kommunens
dricksvattenledningar årligen.

Antalet bristfälliga enskilda
avlopp som ansluts till det
kommunala VA-nätet ska öka.

Förvaltningen ska börja
upprätta en nödvattenplan för
samtliga orter. Planen ska vara
färdigställd senast 2020.

Kommentar

Tekniska avdelningen
Förnyelse vattenhuvudledning
2018: Oskarsgatan i Hallsberg,
196,18 meter. Villavägen i
Sköllersta , 161,47 meter.
Klockarvägen/Kyrkstigen
Sköllersta, 204,36 meter
respektive 325,25 meter.
Svennevad överföringsledning,
256,61 meter och Bössebo i
Pålsboda 95,05 meter. Total
utbytt ledningslängd 1 238,92
meter, vilket är över årets mål.
Tekniska avdelningen
Det såg ut som att antalet
enskilda avlopp som skulle
anslutas till det kommunala
VA-nätet skulle öka under året.
Så blev det dock inte, två
intresserade tackade nej.
Tekniska avdelningen
Arbetet med en nödvattenplan
är påbörjat.

4.5 Resultat och analys
Under rubriken Hållbar kommun uppfylls kraven i indikatorerna för alla mål
förutom de som avser en ökning av andelen ekologiska livsmedel, minskning av
dricksvattenanvändningen och minskning av fossila bränslen och
energianvändning.
Andelen ekologiska livsmedel hör ihop med de köpande förvaltningarnas
ekonomiska förutsättningar och prioriteringar. Om den ekologiska andelen, som
idag ligger under 30 %, ska kunna öka så behöver måltidsavdelningen få en utökad
budgetram.
Planer finns på att bevattna alla idrottsplaner med grundvatten istället för
dricksvatten. Detta kommer i drift först under innevarande år.
Planer finns också på att öka andelen förnybara drivmedel till tekniska
avdelningens dieseldrivna fordon. Först då kommer vi att se en minskning i
drivmedelsförbrukningen.
Under rubriken Livslångt lärande uppfylls alla indikatorer.
Under rubriken Allas inflytande uppfylls alla indikatorer förutom uppdraget kring
källsortering. Under föregående år har en diskussion endast förts med en
förvaltning.
Under rubriken God service uppfylls inte indikatorerna kring uppföljning av det
nya felhanteringssystemet och att anslutningar av bristfälliga avlopp ska öka.
Att 1 200 meter av dricksvattenledningarna ska bytas ut årligen uppfylls.
Stickprovsundersökningar visar att kvaliteten på svaren när det gäller
felanmälningar är ojämn och att förbättringar behövs, men handläggningstiderna
har förkortats jämfört med föregående år.
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5 Personalredovisning
5.1 Antal anställda
Vid årets slut var totalt 143 (145) medarbetare anställda inom förvaltningen
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 90 (63 %) kvinnor och 53
(37 %) män.
Sysselsättningsgrad
Av förvaltningens 143 medarbetare så arbetade 120 heltid (84 %), fördelning
mellan könen var så att 75 % av kvinnorna arbetat heltid och 98 % av männen
arbetat heltid. ”Heltid söm nörm” pågår inöm Hallsbergs kommun, under åren
2018-19 är det främst inom social och arbetsmarknadsförvaltningen och åren
2020-21 kommer övriga förvaltningar inom kommunen att ingå i arbetet.

5.2 Personalomsättning och rekrytering
Det är 18 (23) medarbetare som lämnat sin tjänst inom drift- och
serviceförvaltningen. Av dem har 6 (7) slutat på egen begäran och 8 (6) har gått i
pension. För resterande del som lämnat förvaltningen har de inte uppgetts orsak.
Antal rekryteringsannonser har varit 23 st. Ledningsgruppen har arbetat med det
viktiga arbetet att säkra kompetensförsörjningen och en strategi är framtagen.

5.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Av samtliga medarbetare har 56 % (62 %) varit sjuka färre än 5 dagar under året,
s.k. frisknärvaro.
Sjukfrånvaron var totalt 5,75 %. Sjukfrånvaron går i rätt riktning, en sänkning har
skett varje år de senaste 3 åren. Antalet långtidssjukskrivna har också blivit lägre.
Ett kontinuerligt och strategiskt arbete pågår för att sänka all sjukfrånvaro bl. a
tydligare rutiner för sjukanmälan och uppföljning, arbetsmiljöutbildning för chefer
och arbetsplatsombud, rehabiliteringsriktlinjer har tagits fram liksom en ny
arbetsmiljöpolicy. Framförallt är det inom städ och måltid som ett antal projekt
genomförts för en bättre arbetsmiljö. Ett tydligare samarbete med
försäkringskassa, Regionhälsan, vårdcentral och arbetsförmedling leder också till
lägre sjukfrånvaro och en bättre arbetsmiljö.
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2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

5,75
Total
sjukfrånvaro/sammanlagd
ordinarie arbetstid

6.74

7,59

7,21

Långtidssjukfrånvaro >60 36.24
dagar

39.99

41,40

41,11

Total sjukfrånvaro
kvinnor

7,53

8,74

11,11

9,15

Total sjukfrånvaro män

3.02

3,86

2,52

4,17

Total sjukfrånvaro -29 år

4.08

4,16

5,64

9,59

Total sjukfrånvaro 30-49
år

2.69

4,27

3,59

3,66

Total sjukfrånvaro 50 år -

8,36

8,50

8,48

8,84

5.4 Arbetsskador och tillbud
Arbetsskador och tillbud
Antalet anmälda arbetsskador under 2018 var 15 st. alla olycksfall.
Antalet tillbud var 22 st. varav 3 där ingen person varit inblandad, exempelvis
ytterdörr till gymnastiksal Stocksätterskolan stod på vid gavel, troligtvis under
hela natten, upptäcks av städpersonal på morgonen, ytterdörr olåst till Lokal
Träffen upptäcks av städpersonal på morgonen, ishalka på lastbryggan som sluttar
från bryggan, Sköllergården
Många halkolyckor under året vid gång och cykelfärd när det varit isigt och
osandat.
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6 Ekonomi
6.1 Driftredovisning Drift- och servicenämnd
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 2017
170 344
-202 572
-58 840
-35 441
-33 689
-74 603
-32 228

Utfall 2018
159 380
-193 512
-61 360
-25 681
-32 593
-73 878
-34 132

Budget 2018
150 798
-185 390
-63 961
-26 417
-32 637
-62 375
-34 592

Avvikelse
8 582
-8 122
2 601
736
44
-11 503
460

VERKSAMHET
Belopp i tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Förvaltningschef
Fordonsverkstad
Fordonsförvaltare
Teknisk chef
Gatuingenjör
Planeringsingenjör
Gata/Park
Fastighet
Bostadsanpassning
Städ
Måltid
Miljö
Bygglov
Totalt

Utfall 2017
-232
-3 026
-24
-83
-1 320
-150
5
-21 763
1 081
-3 095
-34
-1 451
-1 999
-137
-32 228

Utfall 2018
-234
-2 362
81
-179
-2 692
-5 551
-92
-16 664
-1 214
-2 624
145
-491
-2 197
-58
-34 132

Budget 2018
-266
-2 634
-123
0
-2 327
-6 224
-300
-16 510
-935
-2 193
0
-600
-2 146
-334
-34 592

Avvikelse
32
272
204
-179
-365
673
208
-154
-279
-431
145
109
-51
276
460

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 460 tkr per 31 december 2018.
Avvikelserna beskrivs nedan per verksamhet.
Nämnd- och styrelseverksamhet
Nämndens kostnader är till störta delen arvoden och visar ett överskott mot
budget på 32 tkr. Under 2017 låg även förvaltningschefens verksamheter under
nämnden men har från och med 2018 ett eget ansvar, se nedan.
Förvaltningschefen
Under förvaltningschefen ligger fyra olika verksamheter, teknisk planering,
energirådgivning, avfallshantering och administration.
Lönekostnader för teknisk planering slutar på ett underskott på 11 tkr.
Energirådgivningens arbete utgår från Örebro med gemensam administration.
Bidraget som kommer från Statens Energimyndighet skickas vidare till denna
verksamhet och visar därmed ett utfall på noll.
Avfallshanteringen togs över av Sydnärkes kommunalförbund och i och med detta
kvarstår en del kostnader för räntor och avskrivningar. Kommunen är fortfarande
ägare av återvinningscentralen som vi också får hyra för.
En stor del av verksamheterna är lönekostnader för administrativ personal,
närmare 66 % av de totala kostnaderna. Timanställd personal har jobbat med olika
utredningar under året som vid årets slut belastat respektive verksamhet där
budget ligger. Därför är både intäkter och lönekostnader högre än budgeterat.
Budget för köpta tjänster blev inte nyttjad helt och därför visar förvaltningschefen
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ett överskott på 272 tkr vid årets slut.
Fordonsverkstad
Förra året visade verksamheten ett överskott på 245 tkr och indikerade för hög
budget vilken minskades 2018 till mindre än hälften. Men även i år visar
verksamheten ett överskott på 204 tkr med ett nettoutfall på plus 81 tkr. Stora
reparationer har utförts mot Gata/Park som i sin tur har jobbat mycket mot
avgiftskollektivet under det gångna året.
Fordonsförvaltare
Bilpoolens leasingbilar visar ett underskott vid årets slut på 112 tkr och övrig
verksamhet på minus 67 tkr mot budget. Båda verksamheterna ska ha intäkter och
kostnader i balans vid årets slut. Bilpoolen får inte in tillräckligt med hyresintäkter
för att täcka de kostnader som man har för uthyrningsbilarna.
Fordonsförvaltningens kostnader ska fördelas enligt faktiska kostnaden för varje
fordon plus den administrativa kostnaden som förvaltaren har för allt arbete med
bland annat försäkringar, leasingavtal och inköp. Kostnaderna debiteras på
respektive förvaltning där fordonet används. Under 2018 har
försäkringspremierna blivit dyrare och inte täckts av den uträknade kostnaden
som debiterats. Totalt visar fordonsförvaltaren ett underskott på 179 tkr för båda
verksamheterna.
Teknisk chef
Verksamheten visar ett underskott på 365 tkr. Under året har en
organisationsförändring genomförts och lönekostnader mot tekniska som
gatuingenjör och chef för Gata/Park ligger nu här. Liksom administrativa
kostnader och lokalhyror för personal. Kostnader för lakvattenrening på 647 tkr
kommer inte belasta fonden i år då hela förvaltningen ligger på ett plusresultat och
fonden kommer ha stora kostnader framöver. Förutom fonden visar Tekniska
chefen ett överskott på 282 tkr på grund av lägre lönekostnader än budgeterat.
Gatuingenjör
Totalt visar gatuingenjörens verksamheter ett överskott per 31 december på
673 tkr och 609 tkr av dessa är på beläggningsunderhåll. För att komma inom ram
till årets slut på grund av att annan verksamhet indikerade ett stort underskott, så
har förvaltningen blivit tvungen att lägga ett sparkrav och detta blev på
beläggningsunderhållet. Övriga verksamheter är Broar/stödmurar som visar ett
överskott på 83 tkr som till stor del beror på färre antal arbetade timmar på
underhåll. Även trafikregleringen visar ett mindre antal arbetade timmar än
brukligt. Kapitalkostnaderna är också lägre, så även den här verksamheten visar
ett överskott på 93 tkr. Parkeringsövervakningen har haft högre kostnader för
övervakning än budget samtidigt som intäkterna blev lite lägre än beräknat och
visar en avvikelse mot budget på minus 112 tkr.
Planeringsingenjör
Verksamheten jobbar med att förbättra underhållet i våra orter utanför Hallsbergs
tätort enligt en åtgärdsplan. Planeringsingenjören har också jobbat med
investeringar på våra tätorter som tagit större andel av årets arbete och visar ett
överskott på 208 tkr.
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Gata/Park
Vinterväghållningen har klarat sin budget på 3 259 tkr med ett överskott på 47 tkr.
Lönekostnaderna är högre med 1 433 tkr mot budget men samtidigt är också
intäkterna högre framförallt debitering av tid för personal och maskiner.
Verksamheter som skog- och naturparker, vanliga parker, gräsytor, planteringar
och utsmyckning visar en avvikelse mot budget på minus 377 tkr.
Barmarksrenhållning och kostnader för trafikanordningar ligger också över
budget men tillsammans med gemensamma intäkter från externa kunder och
kostnader som räntor och avskrivningar som är lägre än beräknat, så har
Gata/Park en avvikelse mot budget på minus 154 tkr per 31 december.
Fastighet
Från 1 april i år så förvaltar fastighetsavdelningen vård- och omsorgslokaler samt
bostadshus åt ett nystartat kommunalt fastighetsbolag. Detta har i uppstarten varit
svårt att budgetera. Utifrån den budget vi jobbat fram så ligger lönerna lägre än
budget med 663 tkr, beroende på en vakans. Intäkterna är högre till stor del på
grund av att nya bolaget faktureras för de kostnader som fastighetsavdelningen får
för förvaltningen åt nya bolaget. El och fjärrvärmen har kostat mindre än beräknat,
14 mkr mot budget på 14,7 mkr, ett plus på 700 tkr. Kapitalkostnaderna vid årets
slut visar ett utfall på 20,4 mkr och en avvikelse på plus 86 tkr mot budget. Resten
är övriga underhållskostnader och hyresintäkter från kommunens lokaler som
tillsammans visar ett underskott på 1 728 tkr. Totalt visar Fastighetsavdelningen
ett underskott på 279 tkr.
Bostadsanpassning
Vid delårsrapporten var vår bedömning att verksamheten skulle ligga på ett
underskott på 500 tkr och det slutade på minus 431 tkr. Våra bostadsanpassningar
ha kostat 474 tkr mer än beräknat även fast vår budget var högre 2018 med
553 tkr än året innan. Lönekostnaderna slutar på ett överskott med 97 tkr men
övriga administrativa kostnader ett underskott på 54 tkr. Vi har haft 210 ärenden i
år mot 224 föregående år. Av dessa var 106 stycken kvinnor och 104 män med
snittåldern 74,9 år. Flest bostadsanpassningar är gjorda i villor, 113 stycken och
övriga är 97 stycken i flerbostadshus. De flesta åtgärderna är ändring av trösklar,
uppsättning av räcken, stödhandtag och spisvakter. Mer kostsamma är ramper,
dörröppnare, hissar och att iordningställa duschplatser.
Städ
Per den 31 december har städverksamheten ett överskott på 145 tkr.
Personalkostnader blev lägre än budget samtidigt som städutrustning och
reparationer blev dyrare än beräknat. Intäkterna beräknades bli högre under
2018 på grund av utökade städuppdrag och slutade på 19,7 mkr, dock något lägre
än budgeterat. Bildningsförvaltningen och Sydnärkes Utbildningsförbund är
största kunderna där årets intäkter ligger på 10,7 mkr respektive 5,8 mkr.
Måltid
Ett nytt avtal på livsmedelsinköp som mest är baserat på ekologiska livsmedel har
fördyrat våra inköp och visar på en avvikelse på minus 2 126 tkr mot budget.
Lönerna ligger lägre med 1 403 tkr än budget och både intäkter och kostnader är
lägre än beräknat. Eftersom verksamheten redan tidigt såg att det skulle bli svårt
att komma inom ram till årets slut så har ett omfattande arbete pågått under hela
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året med att spara på alla kostnader som varit möjligt. Dock utan att inverka på
måltidernas näringsinnehåll och att nödvändigt material för att bedriva en bra
måltidsverksamhet. Totalt visar Måltid ett resultat på plus 109 tkr vid årets slut.
Miljö
Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen visar ett underskott på 51 tkr sista
december. Under året har Miljö och Bygglov haft problem med vårt
faktureringssystem som vi arbetar i gemensamt med Kumla kommun. Oklarheter
om storleken på intäkter jämfört med budget har under året varit svårt att
bedöma. Men till årets slut visar ändå resultatet på att tillsynsavgifterna ligger på
en normal nivå. Lönerna och övriga administrativa kostnader lite över budget.
Bygglov
Bygglovsverksamhetens intäkter ligger högre än budget med 350 tkr. Ett utfall på
1 951 tkr 2018 vilket blev en höjning från föregående år med 374 tkr.
Lönekostnaderna visar ett överskott men de administrativa kostnaderna något
högre än beräknat. Totalt slutar året med ett överskott på 276 tkr.

6.2 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
EKO-parken/naturreservat
Ortsbesök
Pålsboda torg
Pylonbron
Brandskydd och larm
Källsortering, miljörum
Asfaltering, ytor inkl belysning
Förbättringsåtgärder intern hyresgäst
Folkasboskolan, byte fasad och fönster
Angöring Folkasbo
Ridhuset Lindhult
Måltidsavdelningen kök
Städavdelningen
Inköp maskiner och fordon Gata/Park
Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Stängsel i anslutning till Puttlabäcken
Lekplatser, upprustning
Vinterljus centralstationen
Oljeavskiljare (miljöcontainer)
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Trafiksäkerhetsobjekt
Fönsterbyte Transtenskolan, strategisk
Kånsta kvarn, strategisk
Mottagningskök, strategisk
Nybyggnation centrum, strategisk
Boendesprinkler Sköllergården, strategisk
Ventilation och Styr
Tingsgården Sköllersta, strategisk
Belysning idrottshallar
Reception kommunhus, strategisk inkl ventilation
Vibytorp etapp II D, exploatering
Totalt

Utfall 2018
-366
-151
-480
-424
-509
-300
-596
-387
-423
-56
-20
-1 950
-99
-503
-755
-226
-528
-5
-416
-258
-84
-264
-20
-96
-1 177
-376
-2 033
-17
-1 942
-280
-818
-667
-4 410
0
-20 636

Budget 2018
-300
-300
-300
-400
-500
-500
-700
-300
-500
0
-1 255
-800
-100
-400
-1 011
-266
-908
-100
-369
-200
-200
-200
-100
-950
-1 315
-380
-2 100
0
-4 000
0
-570
-270
-2 989
-4 800
-27 083

Avvikelse
-66
149
-180
-24
-9
200
104
-87
77
-56
1 235
-1 150
1
-103
256
40
380
95
-47
-58
116
-64
80
859
138
4
67
-17
2 058
-280
-248
-397
-1 421
4 800
6 447
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EKO-parken/naturreservat: Ny lekutrustning kom förra året som i år har
installerats på plats med grävningsarbeten, sand med mera. En helt ny
hinderbana och en äventyrslekplats finns nu i EKO-parken och projektet
har dragit över med 66 tkr.




Ortsbesök: Hundrastgård i Vretstorp klar, 149 tkr under beräknad budget.
Pålsboda torg: Ny parkeringsplats, plattsättningar och planteringslådor för
480 tkr, 180 tkr över budget.
Pylonbron: Fågelsanering med åtgärder för att hålla fåglarna borta.
Avvikelse mot budget slutade på minus 24 tkr.
Brandskydd och larm: Arbete har utförts på förskolan Björkängen,
förskolan Tranängen, Folkasboskolan, Alléhallen, Centrumhuset, Västra
skolan och Werners Backe. Totalt blev kostnaderna 9 tkr högre än beräknat.
Källsortering miljörum: Nya miljörum har byggts vid Sköllersta skola och
Östansjö skola till ett bättre pris än väntat och visar ett överskott på
200 tkr.
Asfaltering ytor inkl. belysning: Åtgärder vid Östansjö skola och
asfaltering på Sköllersta skolgård ca 950 kvm har gjorts under året. Blev
104 tkr dyrare än beräknat.
Förbättringsarbeten intern hyresgäst: Omklädningsrum och
personalutrymmen till Esslatorp äldreboende har byggts och tagits i bruk.
Slutsumman på projektet blev 87 tkr dyrare än budget.
Folkasboskolan, fönster och panel: Fasadrenovering och fönsterbyte på
Hus B är klart. Fasad mot väster tilläggsisolerades och tjugo gamla fönster
ersattes med nya. Denna åtgärd gjordes för att åstadkomma
energibesparing i fastigheten. Kostnaden blev 423 tkr mot 500 tkr som var
budgeterat.
Angöring Folkasbo: Tillägg på projekt från 2017 där monteringen av ett
nytt förråd blev klart först i år.
Ridhuset Lindhult: Uppstartsmöte mitten av maj 2018 men arbetet
påbörjas under 2019. Endast 20 tkr i kostnader under 2018.
Måltidsavdelningens kök: Alléköket har fått ny diskmaskin. Inredning
som kassaregister och ugn till Sköllergården, kombiugn och grovdiskmaskin
till Lånängskolan, frys till Stocksätter, ugn till Sköllersta, kassaregister till
Knuten, Åsen och Esslatorp samt ett stekbord till Esslatorp. Projektet har
gått över sin budget med 1 150 tkr som är sanktionerat för att kunna
fortsätta den dagliga verksamheten.
Städavdelningen: Inköp av skurmaskiner inom budgetram.
Inköp maskiner och fordon Gata/Park: Inköp av sopmaskin Broddson
Scandia -18, 103 tkr över budget.
Upprustning gator och vägar: Del av pendlarparkering som kommer
slutredovisas under 2019, 256 tkr behöver följa med till nästa år.
Tillgänglighetsanpassning: Gångvägar med mera inom Hallsbergs tätort.
Nyttjat 226 tkr av en budget 266 tkr.
Gatubelysning: Ny belysning på GC-väg i Pålsboda och ny belysning i
Sköllersta. Bidrag från Naturvårdverket är högre än kostnaderna i år då
detta påbörjades under 2017. Vid den nya pendlarparkeringen som byggts i
år ingår också belyningskostnader men slutbesiktning är ännu ej gjord och
slutreglering kommer under nästa år. Kvarvarande belopp på 380 tkr
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behövs till nästa år.
Stängsel i anslutning till Puttlabäcken: Ej åtgärdat.
Upprustning lekplatser: Lekutrustning och montering av denna vid
Norrgården och även lekutrustning till Vretstorp och Pålsboda. Projektet
har gått över sin budget med 47 tkr.
Vinterljus centralstationen: Nedmontering av gamla slingor och
montering av nya Ice Drops, 58 tkr över budget.
Oljeavskiljare: Det blev istället ett Inköp av en miljöcontainer för 84 tkr då
en flytt till annan fastighet kommer innebära nya lösningar för detta. Kvar
på budget 116 tkr.
Manskapsbodar i orterna: Vretstorp har fått ny manskapsbod, 64 tkr över
budget.
Anslagstavlor: Ny tavla i Vretstorp för 20 tkr. Kvarvarande belopp på
80 tkr behövs till nästa år.
Trafiksäkerhetsobjekt: Nya cykelparkeringar och cykelpumpar i
Hjortkvarn och Vretstorp som påbörjades under 2017, då vi även fick
bidraget från Region Örebro län. Ej nyttjad budget på 859 tkr på grund av
att kommunen fick avslag på sökta bidrag om statlig medfinansiering till
trafiksäkerhetsobjekt. Kommunens del tidigare år har varit 50 %.
Fönsterbyte (Strategisk):Transtenskolan är färdigt för denna etapp.
Återstår innergårdar samt matsalsdelen kommande år. 234 tkr kvar av
budget i år.
Kånsta kvarn (Strategisk): Renovering har pågått hela sommaren och
taket kommer få ytterligare underhåll under 2019 eftersom detta inte blev
helt klart. Fastighetsavdelningen har nyttjat 376 tkr av en budget på
380 tkr.
Upprustning av Sköllersta skola mottagningskök (Strategisk):
Totalrenovering av köket som är klart och avslutat under 2018. Avvikelse
mot budget med 63 tkr i överskott.
Nybyggnation centrum (Strategisk): Starten av ett nytt projekt så här
ligger bara 16 tkr.
Boendesprinkler Sköllergården (Strategisk): Upphandlingen blev klar
under sommaren och arbetet har startat, 1 942 tkr nyttjat av 4 mkr i år.
Ventilation och styr (Strategisk): Östansjö förskola är färdigställd.
Tingsgården (Strategisk): Projektet har avslutats och
fastighetsavdelningen utförde fasad- och golvrenovering. Under projektets
gång upptäcktes det att delar av ytterväggen var rötskadad, vilket
resulterade i att tidsplanen och budgeten påverkades. Den extra kostnaden
för panelbyte och målning hamnade på ca 230 tkr. I övrigt gick projektet
bra och den totala avvikelsen blev minus 248 tkr.
Belysning idrottshallar (Strategisk): Ny belysning till idrottshallen i
Pålsboda 312 tkr, Fredriksbergskolan i Östansjö 144 tkr, Björkängen 59 tkr,
Alléhallen 124 tkr och Sydnärkehallen 28 tkr.
Reception kommunhus inkl. ventilation (Strategisk): Kostnaderna
slutade på 4 410 tkr mot budget 2 989 tkr. Extra kostnader på grund av en
bättre ramp och isolering mot huset i samband med byggandet av denna.
Exploatering Vibytorp 2 D: Ej fördelad mellan skattekollektivet och
avgiftskollektivet ännu.
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7 Ekonomi avgiftskollektivet
7.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 2017
33 740
-33 740
-5 726
-6 529
-3 827
-17 658
0

Utfall 2018
33 839
-33 839
-6 414
-6 673
-3 261
-17 491
0

Budget 2018
32 995
-32 995
-6 783
-6 680
-4 833
-14 699
0

Avvikelse
844
-844
369
7
1 572
-2 792
0

VERKSAMHET
Belopp i tkr
Inventering VA-rörnät
VA-rörnät, vatten o avlopp
VA-avg, hushåll och industri
Vattenförsörjning, anskaffning
ARV, avl.pump.stn, v-mät
Teknisk chef VA
Totalt

Utfall 2017
-1 001
-7 715
31 903
-7 403
-15 784
0
0

Utfall 2018
-245
-8 715
31 175
-4 587
-14 213
-3 415
0

Budget 2018
-263
-8 746
31 583
-7 548
-13 134
-1 892
0

Avvikelse
18
31
-408
2 961
-1 079
-1 523
0

Utfall per 31 december visar ett underskott på 3 757 tkr som är resultatutjämnat
till VA-fonden. Efter överföringen har fonden ett utgående saldo på 6 218 tkr.
Lönekostnaderna ligger lägre än beräknat i budget med 368 tkr. Elkostnaderna
ligger med en avvikelse på 148 tkr bättre än beräknat. En större satsning på att
hitta eventuella felkopplingar på spillvattennätet har kostat lite över 2 mkr. Även
en utredning av tillskottsvatten har gjorts för en kostnad på nästan 1 mkr. VA-nät
gemensamt och leverans vatten har tillsammans en avvikelse på minus 1 819 tkr
som är underhållsarbeten, maskin och resurskostnader för grävning till största
delen utfört med hjälp av Gata/Park samt mätnings- och karttjänster.
Totalt är intäkterna bättre än budget med 844 tkr till stor del beroende på att
350 tkr är uthyrning av lastbil till Gata/Park som inte var budgeterat och att
intäkter för anslutningsavgifter för vatten och avlopp blev högre än väntat med
257 tkr. Leverans av vatten samt dagvattenavledning visar också lite högre
intäkter än som var budgeterat.
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7.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
Maskin- och fordonsanskaffning
Sanering VA-nät
VA-avdelningens investeringar
Nödvattenrum
Sjöledning Tisaren, Strategisk
Exploatering Sköllersta, strategisk
Exploatering Vibytorp II D, Strategisk
Rala III
Totalt

Utfall 2018
-377
-5 806
-2 043
0
-826
-4 392
-3 808
-494
-17 746

Budget 2018
-450
-4 000
-2 200
-600
-7 200
-1 828
-2 800
0
-19 078

Avvikelse
73
-1 806
157
600
6 374
-2 564
-1 008
-494
1 332



Maskin och fordonsanskaffning: Inköp av en bil och ett vattensläp.



Sanering VA-nät: Beräknades vid delåret ligga över budget till årets slut
och den totala kostnaden blev 5,8 mkr. Saneringar har gjorts i Hallsberg,
Sköllersta, Svennevad och Pålsboda.
Nödvattenrum: Investeringen kommer flyttas till 2019 på grund av flytt av
verksamhet.
Sjöledning Tisaren (Strategisk): Projektet pågår och har nyttjat 826 tkr av
totalt 7 mkr under 2018.
Exploatering Sköllersta: Arbetet klart och slutbesiktas under början av
2019.
Exploatering Vibytorp II D: Slutade på 1 008 tkr över budget.
Komponentfördelning ännu inte gjord.
Projektet Rala III: Arbetet har påbörjats men inte kommit igång på riktigt
på grund av en överklagan. Totalt ska Train Alliance bistå med 4 mkr till
projektet.
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8 Policyer och planer
8.1 Integration och etnisk mångfald
Städ- och måltidsavdelningen har under året utbildat ett antal språkstödjare som
ska stödja språket och förståelsen inom våra verksamheter. Inom både städ- och
måltidsavdelningen har vi ett ganska stort antal utlandsfödda medarbetare där det
kan bli språkförbistringar. För att utveckla och minimera frustration och
misstolkningar så har vi valt att satsa på språkstödjare i första hand. Samtliga
verksamheter har fått pärmar med underlag och diskussionspunkter som de
tillsammans kommer att arbeta med under arbetsplatsträffar eller i vardagen.

8.2 Folkhälsoarbete
Inom måltidsavdelningen serverar vi ca 4 500 portioner per dag (ca 1 miljon per
år) till våra medborgare. Vi följer Nordiska näringsrekommendationer för olika
målgrupper. Vi arbetar även mycket med dialog med övriga förvaltningar för att
förtydliga nyttan med en hälsosam måltid. Måltiden har en stor påverkan på våra
medborgares hälsa. Måltidsavdelningen har därför tillsammans med
folkhälsoutvecklare och nutrionist jobbat för att ta fram ett förslag på en ny
kostpolicy för hela kommunen där fortsatta råd utifrån livsmedelsverket ingår. En
av grundpelarna i det nya förslaget på kostpolicyn belyser också måltidsmiljön
vilket också påverkar hälsan. Ytterligare en hörnpelare och mål är hållbara
måltider, i arbetet kring upphandlingarna, att minska matsvinn och att köpa
svenskt och ekologiskt/närproducerat.

8.3 Handikappolitiskt program
Under 2017 genomfördes en inventering och utredning kring tillgängligheten i
offentliga lokaler i Hallsbergs tätort. I rapporten som redovisades framfördes
brister i bland annat tillgängligheten till kommunhuset och Allébadet.
Kommunhusets entré är nu ombyggd och en ramp är anlagd vid entrén och
ledstråk fram till receptionsdisken underlättar orienteringen. Från receptionen når
man lätt de nya konferensrummen som alla ligger i bottenplanet. I anslutning till
konferensrummen finns nu också en toalett anpassad även för rullstolsburna.
Allébadets framtid är under utredning och tillgänglighetsfrågan är en av orsakerna
till att en ombyggnad av lokalerna behöver ske.
Under året har gångvägar i Ekoparken breddats och anpassats för rullstolar och
barnvagnar.

8.4 Sponsringspolicyn
Inom drift- och servicenämndens ansvarsområde förekommer ingen sponsring.
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9 Verksamhetsmått och nyckeltal
9.1 Tabeller
Nyckeltal inom VA och myndighetsutövning
Otjänligt dricksvattenprov, antal
Överskridande av antal gränsvärden antal
riktvärden på avloppsreningsverk
Avloppsstopp och vattenläckor antal
Antal förelägganden om köksrenoveringar
Antal renoverade kök efter föreläggande
Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagen***
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken***
Antal anmälningar om installation av jord- och
bergvärme
Antal tillstånd om enskilt avlopp
Antal inkomna bygglov
Antal förhandsbesked
Antal startbesked småhus och bostadslägenheter
Antal inkomna Attefallstillbyggnader
Antal inkomna Attefallshus
Antal inkomna bygglov för småhus
Antal slutbesked för småhus
Vattensvinn % av försåld volym

Utfall
2015
*6
**1

Utfall
2016
0
1

Utfall
2017
2
0

Utfall
2018
2
1

15

18
5
3
114
46
49

28
3
3
91
32
34

7
1
1
8
51
10

23
156
6
18
3
5
31
17
27,2

15
157
2
14
3
3
22
7
30

7
188
4
39
3
3
26
15
34,8

118
34
58
92
153
0
0
8
6

*Antalet otjänliga dricksvattenprov är 6 stycken för 2015. Samtliga i samband med
haveri på ledningar bortsett två som beror på en gammal kvarliggande förorening i
ledningsnätet som först uppdagas när ledningen togs i bruk.
**Inget gränsvärde har överskridits under 2015, endast ett riktvärde.
***Ny redovisning från 2015
Nyckeltal inom städ och måltid
Total minskning i % av matsvinn, (genomsnitt av
tallrik och servering)
Ekologisk och närproducerat
Antal liter rengöringsmedel som förbrukats under
året i städverksamheten
Andel miljömärkta rengöringsmedel daglig
städning, typ Svanen
Andel miljömärkta rengöringsmedel periodisk
städning, typ Svanen

Utfall
2015
18,4 %
Ingen
mätning
gjord
58 %
50,00 %

Utfall
2016
14,67

Utfall
2017
8,45

Utfall
2018
16

29,6 %
1786 liter

28,35
1517 liter

29
891

100 %

100 %

100 %

59 %

79 %

79 %
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10 Framtiden
Här nedan redovisas några av de viktigare utmaningarna för drift- och
serviceförvaltningen 2019-2021:
Så kallade Lona-bidrag har erhållits dels för att göra en generell utredning för att
finna lägen för att anlägga våtmarker. Detta som ett led i att skapa buffertar inför
kommande regn och skyfall. Medel har också beviljats för anläggning av en första
våtmark i anslutning till Hallsbergs tätort.
Tekniska avdelningen - Skattekollektivet
Förberedelser för flytt till kvarteret Skördetröskan och anpassning inför flytt 2020.
Nya rutiner för bevakning och behandling av grävtillstånd har införts och dessa
behöver fortsatt implementeras.
Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. Behovet dock mycket större än så.
Underlag för budget 2020-2022 tas fram.
Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms, åtgärdas
och presenteras för nämnden och att felanmälningarna läggs in i
felhanteringssystemet.
Framtagande av underhållsplan för broar med åtgärder och underlag för budget
2020 -2022.
Plan för beläggningsunderhåll enligt system Rosy tas fram och samordnas med VAsaneringsplanen.
En ny skogsvårdsplan tas fram under våren.
Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i verksamheten och
används som underlag för budget 2020-22.
Förutsättningar för en eventuell ny snötipp vid avloppsverket eller annan plats
utreds.
SMHI-projektet resulterar i förslag på åtgärder för att möta den klimatförändring
som pågår och en ny klimatanpassningsplan tas fram gemensamt för Hallsberg och
Kumla kommun.
Önskemål från allmänheten om nedtagning av träd sammanställs och förslag på
åtgärder presenteras i drift- och servicenämnden för beslut enligt beslutad rutin.
Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom budgetram.
Underlag för budget 2020-2022 tas fram.
Tekniska avdelningen – VA-kollektivet
Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla) efter att beslutad
ledningsrätt vunnit laga kraft. Byggnation av ny ledning och avställning av
nuvarande eternitledning.
Planering för genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och
verksamhetsförutsättningar.
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät utifrån
de erfarenheter vi fått i samband med den avslutade inventeringen efter skyfallet
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2015.
En plan för spolning av kommunens avloppsledningar tas fram och implementeras
i verksamheten.
Måltidsavdelningen
För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så 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.
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.
För att kunna leva upp till förväntningar och behov så måste det finnas tydliga
avgränsningar. Det finns gränsdragningslistor framtagna för måltidsavdelningen.
Endast en förvaltning har godkänt gränsdragningslistan. Det är en utmaning att
fortsätta leverera måltider när det inte finns tydliga överenskomna
gränsdragningslistor för samtliga köpande förvaltningar.
Utmaningen är också att få förståelse för behov av ytterligare tillagningskök då
kapaciteten i de befintliga är överskriden för länge sedan och statusen på köken är
låg.
Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och för
vikarier inom måltidsavdelningen.
Städavdelningen
En ny organisation med delegerat chefsansvar inom Städavdelningen planeras att
införas.
Fortsatt arbete med att använda och implementera så kallat "Rent vatten" i
städverksamheten med utgångspunkt från försöksverksamheten i Alléskolan.
Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen inom
städavdelningen.
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.
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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 göra komplett, även detta är en stor
utmaning då den dagliga verksamheten ställer stora krav på alla led inom
organisationen. 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 utgör.
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. Under året förväntas ett ärende som ensamt
kommer att förbruka det ökade anslaget på en miljon kronor.
Förberedelser för att ytterligare integrera den administrativa hanteringen av
bygglovverksamheten i Kumla kommuns rutiner har genomförts från årsskiftet.
Ändringar i regelverket har inneburit att en kommuns möjlighet att delegera
arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan kommun har ökat. Detta påverkar dock
varken den politiska beslutsprocessen eller arkivfunktionen, utan endast den
förvaltningsinterna hanteringen. Under året planeras även registrering och
inskanning av ärenden att ske i Kumla.
Den behovsutredning som genomförts på miljösidan visar på att resurser saknas
för att vi ska kunna leva upp till de krav som ställs när det gäller tillsyn. Även den
revision av livsmedelskontrollen som nu genomförts av Länsstyrelsen i Örebro,
pekar på att organisationen är för liten för att klara av de åtaganden som ligger på
livsmedelsinspektörerna. Ökade intäkter planeras kunna täcka en del av
kostnaderna för detta, men inför budget 2020-2022 kommer det att finnas behov
av ett utökat anslag för miljö- och livsmedelstillsynen.
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11 Internkontroll
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god
internkontroll. Drift- och serviceförvaltningens egen internkontrollplan omfattar
18 områden inom verksamhet och administration under 2018.
Under område gemensam administration finns en avvikelse angående registrering
av allmänna handlingar som sker, men inte fullt ut. Delegationsbeslut tas av rätt
delegat, men delegationsordningen behöver uppdateras. För
bygglovsverksamheten är detta åtgärdat.
Under område ekonomiadministration anges syfte och deltagare vid
representation och resor i de flesta av fallen, men kontrollen visar att
informationen i vissa fall är bristfällig. Debiteringen har för vissa verksamheter
släpat efter under året. På grund av problem i samband med uppdateringar av
faktureringssystemet kopplat till bygglov och miljötillsyn fick faktureringen ske
manuellt, med i vissa fall stora förseningar som följd. För att kontrollera att varor
och tjänster beställts innan mottagande och betalning har en skriftlig rutin
upprättats.
Under område verksamheter finns inom måltidsområdet 18 avvikelseärenden
rapporterade via förvaltningens felhanteringssystem och tre inspektionsavvikelser
har noterats under året. Alla har åtgärdats. Bygglovsverksamhetens
uppföljningsärende har redovisats för nämnden under året. När det gäller
miljötillsynen håller en redovisning på att upprättas.

Attestförteckning 2019
§ 41
19/DOS/31

Attestförteckning 2019 Drift- och serviceförvaltningen

Datum

Driftredovisning
Ansvar

Verksamhet

Projekt

Text

Specifikation

2019-02-19

Beslutsattest
Granskare
Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare

112100 21505-21507, 25005 samt
910*, 920*
112110 21505-21507, 25005 samt
910*, 920*
112120 21505-21507, 25005 samt
910*, 920*
112130 21505-21507, 25005 samt
910*, 920*
112150 21505-21507, 25005 samt
910*, 920*

Fastighetsavdelning

RH

BC

VN,LJ

JK

BC
CGC
SDN

Teknik Fas ighet

BC

VN,LJ

Bygg Fastighet

SDN

NC

BC

VN,LJ

Fastighetsskötsel

BC

RH

TP,VN

LJ

Bostadsbolaget

RH

BC
CGC

VN,LJ

BC

112190

51001

Bostadsanpassning

CGC

EKS

EKS

UBL

91*

Städavdelning

I HA

CA

TL

TP,VN,CA

112300

92030

Måltidsavdelning

CP

CB
FH
CBC

112301

92030

Måltid Allé

CB

112302

92030

Måltid Folkasbo

CE

112313

92030

Måltid Kullängen

FH

112314

92030

Måltid Vretstorp

FA

210000

26100

Miljöbalken

210000

26101

220000

1122*

CE TL
FA

NE

CE
FH
FA
CP

JH

MM
AC
GT
TL

CB
FA
FH
CP
CB
CE
FA
CP
CB
CE
FH
CP

EH
JH
MBK

CL,TL

LL
ME
RE

TL

SH

TL

CGC

UBL

UBL

EKS

Livsmedelslagen

CGC

UBL

UBL

EKS

21501

Bygglov

CGC

UBL

UBL

EKS

300000

10000

Nämnd- och
styrelseverksamhet

Nämndens
kostn/intäkter

CGC

CP

GBT,EKS

LH,SN

300001

21500

Teknisk planering

Lön H A m.m

CGC

CP

GBT,EKS

LH,SN

300001

22501

Energirådgivning

CGC

CP

GBT,EKS

LH,SN

300001

87000

Avfall skatt

CGC

CP

GBT,EKS

LH,SN

300001

92000

Gemensamma verksamheter

CGC

CP

GBT,EKS

LH,SN

301000

92023-92024

Fordonsverkstad

KK

HB

LH

GBT,SN

301500

92016

Fordonsförvaltare

ÅE

NH

GBT

LH,SN

301500

92025

Bilpoolens leasingbilar

ÅE

NH

GBT

LH,SN

302000

21500

Teknisk planering

Löner ingenjörer NH

CGC

GBT

LH,SN

302000

24900

CGC

GBT

LH,SN

302000

87005

Gator och vägar gemensamt Lön chef, övriga NH
gemensamma
kostnader
Lakvattenrening
NH

CGC

GBT

LH,SN

302300

24901

Beläggningsunderhåll

FB

NH

LH

GBT,SN

302300

24906

Gatubelysning

FB

NH

LH

GBT,SN

Sid 1 (3)

302300
302300

24907

Broar/Stödmurar

FB

NH

LH

GBT,SN

24913-24914

Trafik- o parkering

FB

NH

LH

GBT,SN

Driftredovisning
Ansvar

Verksamhet

Projekt

Text

302400

86504

Inventering VA-nät

302500

21500

Teknisk planering

330000

24900
24902-24905
24908-24912

330000

Specifikation

Sid 2 (3)

Beslutsattest
Granskare
Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare
SM

NH

GBT

LH,SN

HA

CGC

GBT,EKS

LH,SN

Gator och vägar samt
parkering

HB

NH

LH

GBT,SN

25000-25004

Parker, skog, gräsytor,
plantering m m

HB

NH

LH

GBT,SN

330000

92021-92022

Gator och vägar samt
parkering

Personal och
maskiner

HB

NH

LH

GBT,SN

330100

86508

Sanering Va-ledningar drift
och vid investering projekt
35002

Vatten- och
avloppsledningar,
maskiner VA

SM

NH

LH

GBT,SN

Kapitalkostnader saneringar

330200

86508

Vatten- och avlopp, inkl
exploateringar. Anslutningsavgifter ligger också här.

VA-nät
gemensamt

SM

NH

GBT

LH,SN

Kapitalkostnader
exploateringar

330300

86508
86512-86515
86518

Vatten- och avlopp drift

VA-nät
gemensamt

HB

NH

LH

GBT,SN

350000

86500-86502
86505-86507
86508-86511
86516-86518

Enhetschef VA-avdelning

Avgifter,
anskaffning
vatten,
Produktion,
distribution,
reningsverk,
pumpstationer,
slamhantering,
vattenmätning.

PL

NH

GBT

LH,SN

350001

86500
86508
86518

Chef Tekniska avdelningen
VA

VA-försörjning
NH
gemensamt. VAnät gemensamt

CGC

GBT

LH,SN

Objekt

Beslutsattestant

Granskare Ersättare

Ortsbesök

Reinvesteringar skattefinansierad verksamhet
Ansvar

Verksamhet

Projekt

3XXXXX xxxxx
21XXXX

Text

Projektledare

Samtliga investeringar Dos

Budget 2019 inkl
överföring av ej nyttjad
budget från 2018 på
x xxx tkr inkl VA (tkr)

CGC

Skattefinansierad
verksamhet
112100

910xx

10021

112100

91030

10026

Brandskydd larm Övriga
skolor
Skolgårdar, lekutrustning

RH

RH

BC

VN,LJ

500

112100

91xxx

10091

Källsortering, miljörum

RH

RH
RH

BC
BC

VN
VN,LJ

200

xxxxx RH

112100

91030

10008

Utbyte maskiner kök

RH

BC

VN,LJ

800

112100

91xxx

10092

112100

91xxx

10093

Förbättringsårtgärder intern
hyresgäst
Folkasboskolan, renovering
och byte fasad och fönster

xxxxx RH

RH

BC

VN,LJ

200

45110 RH

RH

BC

VN,LJ

400

112200

91080

10018

Städutrustning, maskiner

IHA

TS

VN,LJ

150

302000

24900

30001

Inköp maskiner och fordon

NH

NH

LH

GBT,SN

300001

xxxxx

10008

302500

xxxxx

30036

Digitala verktyg

CGC

CGC

GBT,EKS

LH,SN

50

Åtgärder ortsbesök

HA

HA

GBT,EKS

LH,SN

400

302000

21500

10096

Inventarier Stenen
"Skördetröskan 4"

CP

NH

GBT,EKS

LH,SN

100

330000

24900

30002

Upprustning gator, vägar och
broar

HB

HB

LH

GBT,SN

200

250

1 700

Sid 3 (3)
301000

92023

30002

Oljeavskiljare

NH

KK

LH

GBT,SN

330000

25004

10026

330000

24900

30040

Skolgårdar, lekutrustning

HB

NH

xxxxx HB

HB

LH
LH

GBT,SN
GBT,SN

200

Manskapsbodar i orterna

330000

25003 och aktivitet 1014
samhällsinformation

30036

Anslagstavlor

xxxxx HB

HB

LH

GBT,SN

50

330000

24900

30004

Tillgänglighetsanpassning

HB

HB

LH

GBT,SN

50

330000

25001

30035

Ekoparken

HA

HB

LH

GBT,SN

100

330000

24906

30005

Gatubelysning

HB

HB

LH

GBT,SN

700

GBT,SN

1 000
7 200

Trafiksäkerhetsprojekt:
302300

24900

xxxxx

Budget ej fördelad per projekt
FB
FB

LH

Objekt

150

Summa skatt

Reinvesteringar avgiftsfinansierad verksamhet VA
Ansvar
330100
330200

Verksamhet
86508
86508

Projekt
35002
35015

Text
Sanering VA-ledningar
Projektering Tisaren etapp I

Projektledare

Beslutsattestant

Granskare Ersättare

SM
NH

SM
NH

GBT
GBT

Budget tkr

LH,SN
LH,SN

4 000
6 000

Huvudvattenledning BlackstaHallsbergs tätort
350000
350000

86500
86500

30001
35014

Inköp maskiner och fordon
Nödvattenrum

350000

86500

35100

VA gemensamt

2 000

xxxxx

PL
PL

NH
PL

GBT
GBT

LH,SN
LH,SN

0

PL

PL

GBT

LH,SN

4 100

Summa VA

Totalt skatt, VA

Förvaltningschef Clas-Göran Classon har även en generell rätt att attestera allt inom ansvar
1121xx, 1122xx, 1123xx, 210000, 220000, 240000, 3xxxxx och verksamheter som tillhör
förvaltningens ansvarsområde. Rätten gäller både drift och investeringar. Ekonom Ingalill Nilsson
har beslutsattest för rättelser inom samma ansvar som rättelsen avser.

Initialernas förtydligande
Attestanter:
BC
CA
CB
CE
CGC
CP
EKS
FA
FB

Bisera Cajo
Carina Andersson
Christian Björk
Christer Ericsson
Clas-Göran Classon
Carita Prim
Ewa-Karin Skagerlind
Fredrik Andersson
Fredrik Brenkle

FH
HA
HB
IHA
JK
KK
NC
NH
PL
RH

Granskare:
AC
Amra Cesko
BC
CA
CL
EH
EKS
GBH
GT
JH

Bisera Cajo
Carina Andersson
Camilla Lindström
Eva Hellström
Ewa-Karin Skagerlind
Gun-Britt Tomasson
Gustav Thim
Joel Holm

Fredrik Hansson
Hadil Asaad
Hans Nilsson-Berglund
Ingegerd Hedelund Almroth
Jörgen Karlsson
Kenneth Karlsson
Nermin Ceman
Niklas Hasselwander
Peter Lidberg
Robert Huss

LH
LJ
LL
MBK
ME
NE
MM
RE
SH
SN

Lena Hytter
Linda Johansson
Liselotte Lauren
Maj-Britt Karlsson
Maria Edholm
Nina Ekelöf
Mersida Mulalic
Rebecca Eriksson Pallin
Sara Högqvist
Susanne Naeslund

SDN
SM
SN
UBL

Said Nor
Suzana Madzo
Susanne Naeslund
Ulla-Beth Larsson

TP
TL
UBL
VN

Tuva Prim
Therese Lindh
Ulla-Beth Larsson
Valentine Naccachian

ÅE

Åke Edgarsson

Behörighetsattest:
BC
LH
VN

Bisera Cajo
Lena Hytter
Valentine Naccahian

UBL

Ulla-Beth Larsson

TL

Therese Lindh

IN

Ingalill Nilsson

Datum

2019-

-

Attest:………………………………………………..

16 100

23 300

Månadsrapport ekonomi februari
§ 42
19/DOS/24

HALLSBERGS KOMMUN

Drift- och serviceavdelningen
Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2019-02-28
Drift
Investering tilldelad ram inkl exploateringar och strategiska

-

Budget helår Prognos 1231
31 250
31 250
7 200
7 200

Avvikelse
-

Budget helår

Avvikelse

Avvikelse %
0%
0%

Drift
(tkr)
Ansvarig

Prognos

Avvikelse %

Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000

-

271

-

271

-

0% -

60

Förvaltningschef, Ansvar 300001

-

2 186

-

2 186

-

0% -

225

Fordonsverkstad, Ansvar 301000

-

137

-

137

-

0% -

-

-

0%

150

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500

-

73

Teknisk chef, Ansvar 302000

-

2 374

-

2 374

-

0% -

359

Gatuingenjör, Ansvar 302300

-

7 485

-

7 485

-

0% -

520

Gata/Park Ansvar 330000

-

12 636

-

12 636

-

0% -

3 670

Fastighet, Ansvar 112100-112150

-

935

-

935

-

0%

2 219

Bostadsanpassning 112190, (tillägg budget med 500 tkr)

-

2 714

-

2 714

-

0% -

528

Städ, Ansvar 1122*

-

-

-

0%

214

Måltid, Ansvar 1123*

-

-

-

0%

568
401

Miljö, Ansvar 210000

-

2 169

-

2 169

-

0% -

Bygglov, Ansvar 220000

-

343

-

343

-

0% -

117

Totalt DOS Skatt

-

31 250

-

31 250

-

0% -

2 802

Orsaker till avvikelse:
Totalt visar Drift- och service ett överskott på 2 789 tkr den 28 februari men vår prognos i dagsläget visar ett resultat inom ram till årets slut.
Vi befarar att få en stor kostnad när det gäller bostadsanpassningen på 1-1,2 mkr under året men det för tidigt att se hur det kommer
påverka vårt resultat redan nu.

Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2019-02-28
Projekt
Övergripande:
EKO-parken/naturreservat
Ortsbesök
Förnyelse av digitala verktyg
Fastighetsinvesteringar:
Brandskydd och larm skolor
Källsortering, miljörum
Förbättringsåtgärder intern hyresgäst
Skolgårdar lekutrustning
Folkasboskolan, byte fasad och fönster
Ridhuset Lindhult, projekt 10094
Måltidsavdelningen
Städavdelningen:
Gata /Park:
Inköp Maskiner och fordon
Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Lekplatser, upprustning
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Inventarier Stenen

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Avvikelse %

Utfall 190131

-100
-400
-50

-100
-400
-50

0
0
0

0%

-500
-250
-200
-200
-400

-500
-250
-200
-200
-400

-800
-150

-800
-150

0
0
0
0
0
0
0
0

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

-1700
-200
-50
-700
-200
-150
-50
-100

-1700
-200
-50
-700
-200
-150
-50
-100

0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
-27
0
0
-320
0
0
0
0
-13
0
0

Trafiksäkerhetsprojekt: Cykel-pumpar/parkeringar

-1 000

-1 000

0

Totalt DOS Skatt

-7200

-7200

0

0%
0%

-360

Orsaker till avvikelse:

Beräknad prognos inom ram till årets slut.

0%
0%

0
0
0

0

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

Summa DOS på verksamhetsnivå

Belopp i tkr
Ansvar/
Utfall 201902
Verksamhet
10000
-60
21500
-257
21501
-117
21505
1
21506
28
21507
-40
22501
0
24900
-1226
24901
-19
24902
-987
24903
-122
24904
-1
24905
-107
24906
-349
24907
-84
24908
-47
24911
-829
24912
-17
24913
-8
24914
0
25000
-77
25001
-466
25002
-6
25003
-70
25004
-53
25005
-68
26100
-355
26101
-47
51001
-528
87000
48
87005
0
91000
-22
91010
-141
91020
716
91030
2851
91040
89
91050
392
91060
5
91070
-140
91071
-731
91072
-277
91073
-171
91074
41
91080
-515
91090
513
92000
-285
92016
150
92021
-16
92022
126
92023
-94
92024
1
92025
-1
92030
568
92099
2
xxxxx
-2802

201902
-45
-323
-57
-5
-13
-60
0
-881
0
-1104
-135
0
-87
-533
-138
-101
-828
-7
-48
15
-89
-146
0
-189
-102
-8
-292
-70
-452
52
0
-26
-586
319
1534
-10
330
-4
-196
-680
-257
-169
62
-731
394
-384
0
358
124
-17
-6
0
0
0

Budget helår
2019
-271
-1936
-343
-27
-80
-363
0
-5285
-3260
-3575
-808
-314
-520
-3197
-827
-606
-828
-42
-289
89
-535
-877
-1323
-1133
-609
-50
-1751
-419
-2714
311
0
-159
-3517
1911
9206
-63
1982
-24
-1175
-4078
-1540
-1017
374
-4388
2363
-2301
0
2149
746
-101
-36
0
0
0

-5591

-31250

Budget/utfall på verksamhetsnivå
Verksamhet(T)
VA-försörjning gemensamt
VA-avgifter hushåll
VA-avgifter industri
Inventering VA-nät
Anskaffning vatten
Produktion vatten
Distribution vatten
VA-nät gemensamt
Avloppspumpstationer
Reningsverk
Reserv vattentäkter
Leverans vatten
Spillvattenavledning
Dagvattenavledning
Dagvattenhantering
Slamhantering VA
Vattenmätning
Maskiner VA
Ej attesterade fakturor
Totalt

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

Utfall 1902
-951
0
553
-100
-473
-93
-6
-784
-88
-1604
-41
-516
-37
-12
0
-52
-163
-53
-4420

Budget 1902 Budget helår
-913
-5476
0
26133
560
6718
-137
-819
-532
-3189
-143
-859
-5
-31
-761
-4567
-145
-870
-1869
-11228
-24
-141
-528
-3165
-83
-499
-34
-204
-5
-28
-52
-312
-170
-1018
-74
-445
-4915

0

Delegationer och meddelanden
§ 43
19/DOS/17

KALLELSE
Sammanträdesdatum 019-02-22

25 Meddelande ill ämnden 90306

Föredragande

Anmälningar
• 19/DOS/18-2 Ovårdade tomter i Hallsbergs kommun - tillsyn bygglov
• 19/DOS/18-1 Statistik Bygglovsärenden Hallsberg januari-december 2018
• 19/DOS/33-11 Sammanställning av nya rutiner motioner och revisionsrapporter
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Övriga ärenden
§ 44
19/DOS/33

Mötets avslutande
§ 45

