
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

 Drift-och servicenämnden

Tid Plats
09:00-11:30 Hörnet, kommunhuset Hallsberg  

Övriga

Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Susanne Naeslund (Nämndsekreterare)
Åsa Gunnarsson (Bygglovschef) §33
Stefan Löf (Miljöchef) §34
Mikael Eriksson (Miljöinspektör) §35
Mikael Sundh (WSP) §36
Fredrik (WSP) §36
Niklas Hasselwander (Teknisk chef) §§35-37
Carita Prim (Måltidschef) §38
Suzana Madzo (VA-ingenjör) §35
Fredrik Brenkle (Gatuingenjör) §§35-37
Niclas Camarstrand (Gatuingenjör) §36

Protokollet innehåller paragraferna §§32-47

Ordförande _________________________________________________________________
Lotta Öhlund

Justerare _________________________________________________________________
Toni Blanksvärd

Sekreterare _________________________________________________________________
Susanne Naeslund

Ej tjänstgörande ersättare

Andreas Tranderyd (MP)

Beslutande ledamöter

Lotta Öhlund (MP) (ordförande)
Conny Larsson (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Toni Blanksvärd (S)
Hans Palmqvist (S)
Christina Johansson (S)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Mattias Björklund (M)
Jimmy Olsson (SD)
Leif Hermansson (S)  ersätter Kari Räihä (V)
Calin Mc Quillan (M)  ersätter Gert Öhlin (L)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Drift-och servicenämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-04-09 till och med 2018-05-02

Förvaringsplats för protokollet Drift- och servicenämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 32 Sammanträdets inledning
§ 33 Ansökan om bygglov inglasat uterum
§ 34 Miljöenhetens behovsutredning, tillsynsplan samt kontrollplaner 2018
§ 35 Enskilda avloppsanläggningar i Kävesta
§ 36 Presentation av bärighetsutredningen för Samzeliibron
§ 37 Ansökningar om trädåtgärder
§ 38 Gränsdragningslista Måltidsavdelningen/Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

2018
§ 39 Val av dataskyddsombud
§ 40 Månadsrapport sjukfrånvaro
§ 41 Månadsrapport ekonomi, februari
§ 42 Attestförteckning 2018
§ 43 Planerade åtgärder för att komma inom ram samt konsekvenser
§ 44 Budget
§ 45 Månadsuppföljning Infracontrol
§ 46 Delegationer och meddelanden
§ 47 Övriga ärenden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare

Toni Blanksvärd (S) valdes att justera dagens protokoll
3. Tjänstgörande ersättare

Leif Hermansson (S) ersätter Kari Räihä (V)
Calin Mc Quillan (M) ersätter Gert Öhlin (C)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 - Ansökan om bygglov inglasat uterum 
(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning

En bygglovsansökan avseende inglasning av en befintlig altan på 21,6 kvm har inkommit. 
Begäran om komplettering skickades till sökande då en måttsatt planritning saknades, 
ärendet blev komplett den 29 januari 2018. Enligt gällande detaljplan är byggrätten 160 kvm. 
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med 181 kvm. Byggrätten är alltså redan överskriden 
med 21,8 kvm. Huvudregeln är att bygglovspliktiga åtgärder inte får ske i strid mot en 
bestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser. I det här fallet överstiger hela 
inglasningen av altanen byggrätten mot gällande detaljplan då byggrätten redan är 
förbrukad.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar:

1. Avslå ansökan om bygglov då det inte följer detaljplanen (18-HAL-309).

2. Taxa för avslag 797 kronor.

3. Föreslå kommunstyrelsen (KS) att genomföra en översyn av detaljplan 18-HAL-309.

Beslutsunderlag
 2018-M0006-6-tjänsteskrivelse
 bilaga 1. översiktskarta

Paragrafen är justerad

Page 6 of 20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34 - Miljöenhetens behovsutredning, tillsynsplan samt 
kontrollplaner 2018 
(18/DOS/19)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun ska enligt Tillsynsförordningen (SFS 2011:13) ha en behovsutredning, 
tillsynsplan för den operativa tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskyddsarbetet. Utöver 
dessa dokument ses kontrollplan för animaliska biprodukter samt kontrollplan för offentlig 
kontroll inom livsmedelskedjan.

Behovsutredningen bygger på en inventering av det uppdrag som ligger hos Drift- och 
servicenämnden och visar ett ökat behov av tid för tillsyn, se underlaget i bilagd excelfil. 
Innehållet i behovsutredningen är till viss del skattat då underlaget inte är tillräckligt 
uppdaterat.  

Drift- och servicenämnden är tillsynsmyndighet och ska besluta om ovanstående dokument.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar anta miljöenhetens behovsutredning, tillsynsplan samt 
kontrollplaner, enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse miljöenhetens behovsutredning, tillsynsplan samt kontrollplaner 2018
 Tillsynsplan DOS 2018
 Kontrollplan Livsmedel DOS 2018
 Kontrollplan Animaliska biprodukter DOS 2018
 Behovsutredning Miljöenheten Hallsberg 2018-2020

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 35 - Enskilda avloppsanläggningar i Kävesta 
(18/DOS/19)

Ärendebeskrivning

Miljöenheten har fått in klagomål, bland annat på lukt, från enskilda avloppsanläggningar 
som finns i området runt vägkorsningen i Kävesta. Det är dessutom problem med avrinning 
av dagvatten i området. Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Detaljplan saknas. Fastigheterna har enskilda vatten- och avloppslösningar. De 
enskilda avloppsanläggningarna i området inventerades 2009-2011. Vissa fastigheter 
förbättrade sina avloppsanläggningar i samband med inventeringen. Vissa fastigheter är 
fortfarande inte åtgärdade.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen och att krav ställs på 
de fastighetsägare i Kävesta med bristfälliga avlopp. 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36 - Presentation av bärighetsutredningen för Samzeliibron 
(18/DOS/61)

Ärendebeskrivning

Samzeliiviadukten över järnvägen i Hallsberg har besiktats avseende befintlig status och 
behov av underhåll och reparation. En rapport har sammanställts och redovisats tidigare. Nu 
har även en bärighetsutredning slutförts och en rapport har upprättats som visar vilken 
bärighet bron har i dagsläget.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 37 - Ansökningar om trädåtgärder 
(17/DOS/96)

Ärendebeskrivning

Drift- och serviceförvaltningen får emellanåt önskemål från allmänheten angående 
nedtagning av träd i kommunens parker och naturmark. För att förvaltningen ska kunna 
hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, behöver en 
ansökan lämnas in. Ansökan kommer att behandlas av Tekniska avdelningen som gör en 
bedömning utifrån följande kriterier:

 Trädets betydelse för området som helhet
 Trädets ekologiska och estetiska värden
 Om de boende påverkas av trädet och om grannarna är överens
 Trädets kondition

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag från tekniske chefen:

1. Att låta Sötbärsträdet i Pålsboda stå kvar, men hålla det under uppsikt,
2. Att ha fortsatt kontakt med Skogssällskapet om lämpliga skogliga åtgärder vid Tallvägen i 

Sköllersta.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38 - Gränsdragningslista Måltidsavdelningen/Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 2018 
(18/DOS/60)

Ärendebeskrivning

Gränsdragningen ska fungera mellan köpande förvaltning och måltidsavdelningen. För att 
reglera ansvar avseende inköp, logistik, kontroller och miljö mm. Baserat på 
gränsdragningslistan kan varje part lättare beräkna mängden personal och budget för att 
kunna fullgöra sina åtagande på ett effektivt och klokt sätt.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39 - Val av dataskyddsombud 
(18/DOS/56)

Ärendebeskrivning

Dataskyddsförordningen börjar gälla som lag i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter 
personuppgiftslagen. Förordningen innehåller många stora förändringar och vissa helt nya 
bestämmelser. Den ställer bland annat högre krav på hur vi hanterar och dokumenterar 
personuppgiftsbehandlingar. Förordningen ställer också krav på att alla offentliga 
myndigheter utser ett dataskyddombud. Rollen som dataskyddsombudet har är att vägleda 
kommunens verksamheter i arbetet med att följa den nya dataskyddsförordningen. 
Nämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att utse dataskyddsombudet.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar utse Ellinor Halldan till nämndens dataskyddsombud från 
och med den 25 maj 2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Val av dataskyddsombud
 Förslag till beslut ny dataskyddsombud

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 40 - Månadsrapport sjukfrånvaro 
(18/DOS/26)

Ärendebeskrivning

Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen redovisas. Sjuktalen har varit höga inom städ- 
och måltidsverksamheten. I övriga avdelningar inom förvaltningen har sjuktalen sett bättre 
ut.

En kartläggning har beställts och genomförts av Regionhälsan avseende köken och 
arbetsmiljön där. En arbetsmiljörapport har även sammanställts som innehåller en 
handlingsplan för 2017. Inom måltidsavdelningen har sjuktalen sjunkit och är i dag lägre än 
förra året vid samma tid.

En friskvårdspeng infördes 2016 kommunövergripande bland annat för 
att försöka minska den höga sjukfrånvaron.

Det finns nu ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att 
försöka få ner sjukfrånvaron.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro DOS februari 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 41 - Månadsrapport ekonomi, februari 
(18/DOS/25)

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen sammanställt en ekonomisk 
månadsrapport för februari.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag
 Skatt Total 201802
 VA Total 201802

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 42 - Attestförteckning 2018 
(17/DOS/66)

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har i enlighet med instruktioner från den politiska majoriteten arbetat 
fram förslag på gemensamma planeringsförutsättningar för Hallsbergs kommun för åren 
2018 till och med 2020. De gemensamma planeringsförutsättningarna har utgjort grund för 
arbetet med budget för 2018 men också för det mer långsiktiga arbetet i olika 
avseenden. Budget för drift- och servicenämnden beslutades den xxx. Förvaltningen har med 
utgångspunkt från den upprättat ett förslag till attestförteckning för 2018.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den upprättade attestförteckningen för 2018.

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den upprättade attestförteckningen för 2018. 
Förvaltningschef har och ges fortsatt rätt att fatta beslut om ändringar under året.

Beslutsunderlag
 Attestförteckning DOS 20180101, 2

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 43 - Planerade åtgärder för att komma inom ram samt konsekvenser 
(17/DOS/66)

Ärendebeskrivning

Drift- och serviceförvaltningen lämnar förslag till åtgärder för att möta prognosen om 
underskott.

Förvaltningschefen ger ett uppdrag till Tekniska avdelningen att hålla igen på 
beläggningsunderhållet för att på så vis göra ett överskott med motsvarande summa som 
det prognostiserade underskottet.

Snöröjningen har, på grund av den sena vintern, blivit kostsam i år. Med anledning av 
detta ber nämnden om en redovisning till nästa sammanträde över kostnaderna för 
snöröjningen.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de planerade åtgärderna för möta prognosen 
om underskott

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de planerade åtgärderna för möta prognosen 
om underskott

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 44 - Budget 
(18/DOS/25)

Ärendebeskrivning

För diskussion allmänt hur läget ser ut inför beslut i maj om de ekonomiska ramarna. 
Förvaltningschefen redogör för kommande behov och utmaningar.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad

Page 17 of 20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 45 - Månadsuppföljning Infracontrol 
(18/DOS/30)

Ärendebeskrivning

I Hallsbergs kommuns vision står i "Det öppna Hallsberg" att "De kommunala 
verksamheterna verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda 
för idéer och synpunkter." Som ett led i detta redovisas här inkomna synpunkter och 
felanmälningar från kommuninvånarna.

Eftersom synpunkterna som kommer in till förvaltningen nu till största delen styrs in 
via systemet för synpunkter och felanmälan, Infracontrol, kommer en uppföljning av 
ärenden i systemet istället att redovisas under den här punkten.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
 Statistik Infracontrol 180201-180228

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 46 - Delegationer och meddelanden 
(18/DOS/17)

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-02-20 till 2018-03-21 redovisas 
genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
 Meddelanden till nämnden 180328

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 47 - Övriga ärenden 
(18/DOS/43)

Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 32

   



Ansökan om bygglov inglasat uterum

§ 33

18/DOS/18
   



Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
     
694 80 Hallsberg V:a Storgatan 14 0582-68 50 00 0582-68 51 40 dos@hallsberg.se 

 

  TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3) 

 

 2018-03-13 Dnr 2018/M0006 

 Drift- och servicenämnden 

 
 
 

 
Topasen 12 –  Inglasat Uterum 
 
 
 
Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov då det inte följer detaljplanen (18-HAL-309). 
2. Taxa för avslag 797 kronor. 
3. Föreslå kommunstyrelsen (KS) att genomföra en översyn av detaljplan 18-HAL-309. 

 

Sammanfattning 
Sökande lämnade 2018-01-09 in en bygglovsansökan om en inglasning av en befintlig altan på 
21.6 kvm. Hela ytan överstiger byggrätten för den tillåtna byggnadsarean i detaljplanen (18-HAL-
309) från 1980.  

 

Ärendebeskrivning 
En bygglovsansökan avseende inglasning av en befintlig altan på 21,6 kvm har inkommit. Begäran 
om komplettering skickades till sökande då en måttsatt planritning saknades, ärendet blev 
komplett den 29 januari 2018. Enligt gällande detaljplan är byggrätten 160 kvm. Fastigheten är 
sedan tidigare bebyggd med 181 kvm. Byggrätten är alltså redan överskriden med 21,8 kvm.  
 
Beslutsunderlag    
Huvudregeln är att bygglovspliktiga åtgärder inte får ske i strid mot en bestämmelse i detaljplan 
eller områdesbestämmelser. I det här fallet överstiger hela inglasningen av altanen byggrätten 
mot gällande detaljplan då byggrätten redan är förbrukad, se bilaga 3.  
 
Vid avslag ska en avgift på 50% av bygglovavgiften tas ut av sökande 797 kronor. 
 
Bilagor      Ankomstdatum: 
1 Översiktskarta  
2 Planritning     2018-01-29 
3 Detaljplan (18-HAL-309)    
4 Sektionsritning är den tilltänkta ändringen  2018-01-09 
5 Befintliga fasadritningar (2 stycken)  2018-01-09 
6 Yttrande från Sökande    2018-03-05 
 

  



  2(3) 

 

 

Kommunicering 
En handläggare har kommunicerat med den sökande om att man kan gå vidare med ärendet på 
tre olika sätt och den sökande valde alternativ 3 och ta upp  ärendet till nämnd.:  

 
- Alternativ 1  

Den sökande återkallar ärendet och ärendet avslutas utan någon åtgärd.  
 

- Alternativ 2  
Uterummet förminskas till 15 kvm och gör en Attefallstillbyggnad som möjliggör för den 
sökande att bygga utan att följa detaljplan. 
 

- Alternativ 3 
Ärendet prövas i Drift- och servicenämden med förslag till avslag så att nämnden får fatta ett 
beslut. Om beslutet blir ett avslag är den sökande informerad om att halva bygglovskostaden 
kommer att debiteras.   

 
Byggherren har getts möjligheten att inkomma med synpunkter på tjänsteskrivelsen. Eventuella 
synpunkter redovisas innan drift- och servicenämndes sammanträdesmöte den 28 mars 2018. 

 

Lagrum 
Förutsättningar för bygglov, Plan- och bygglagen( PBL) 9 kap 30 § 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om  
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt 
denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket 
andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 
och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
 
30 a § Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av antagande av en 
detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden i 
ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § 
första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som är förenlig med 
detaljplanens syfte. Lag (2014:900) 
 
31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker 
från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
 
31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som 
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement 
till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 
 
31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en 
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Lag 
(2014:900). 
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33 § För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§ 
får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en 
begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om 
tillfällig användning av byggnad eller mark. 
    Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas 
med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska 
användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900). 
 

Motivering av beslut 
Enligt gällande detaljplan är fastighets byggrätten redan överskriden. Förslaget om att bevilja 
ytterligare 21,6 kvm är inte möjligt, och kan inte ses som en liten avvikelse. Ingen nybyggnad eller 
tillbyggnad kan beviljas planenligt så länge planbestämmelsen inte hävs eller ändras.   
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Förslag till beslut, Miljöenhetens Behovsutredning, 
Tillsynsplan samt kontrollplaner 2018

Hallsbergs kommun ska enligt Tillsynsförordningen (SFS 2011:13) ha en 
behovsutredning, tillsynsplan för den operativa tillsynsmyndigheten för 
miljö- och hälsoskyddsarbetet. Utöver dessa dokument ses kontrollplan för 
animaliska biprodukter samt kontrollplan för offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan. 

Behovsutredningen bygger på en inventering av det uppdrag som ligger 
hos Drift- och servicenämnden och visar ett ökat behov av tid för tillsyn, se 
underlaget i bilagd excelfil. Innehållet i behovsutredningen är till viss del 
skattat då underlaget inte är tillräckligt uppdaterat.  

Drift- och servicenämnden är tillsynsmyndighet och ska besluta om 
ovanstående dokument.

Drift- och servicenämnd föreslås besluta att anta föreliggande dokument.

FÖR DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Stefan Löf
Miljöchef
072-2471357
stefan.lof@kumla.se



Drift- och servicenämnden
Hallsbergs kommun

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN MILJÖ ÅR 2018

Inledning

Drift- och servicenämnden ansvarar för tillsyn enligt vissa lagar inom kommunen – 
bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och tobakslagen (tillsyn 
av rökfria miljöer). Genom kontroll, rådgivning och information, med mera ska 
nämnden se till att lagarna efterlevs.

I miljöbalken finns krav på att tillsynsmyndigheten ska göra en utredning om till-
synsbehovet inom sitt ansvarsområde. Utredningen ska årligen uppdateras med 
hänsyn till de förutsättningar som kan ha ändrats. Nämnden är också skyldig att föra 
register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn. Årligen ska en 
plan, baserad på utredningen och verksamhetsregistret, upprättas för hur tillsynen ska 
bedrivas. Tillsynsverksamheten ska regelbundet följas upp och utvärderas.

Livsmedelslagen ställer också krav på att kommunen ska ha en kontrollplan. Denna 
ska fortlöpande följas upp och verksamheten ska utvärderas. Redovisning sker varje 
månad. 

Miljöbalken
Drift- och servicenämnden ska genom tillsyn säkerställa syftet med balken och de 
föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Miljöbalkens syfte är att främja en 
hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. 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 från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 

och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Drift- och servicenämnden ska för detta ändamål i nödvändig utsträckning kontrol-
lera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar m.m. samt vidta de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Nämnden ska dessutom genom 
rådgivning, information och liknande verksamhet skapa förutsättningar för att 
balkens ändamål ska kunna tillgodoses. Om det finns misstanke om brott ska 
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överträdelser av bestämmelser i balken, eller i föreskrifter som har meddelats med 
stöd av balken, anmälas till polis- eller åklagarmyndigheten.

Planerad tillsyn år 2018

Miljöfarlig verksamhet
Tillsynsbesök görs minst en gång årligen vid de tillståndspliktiga verksamheterna. 
Anmälningspliktiga verksamheter med årlig tillsynsavgift besöks minst vart tredje år. 
Övriga verksamheter där det behövs regelbunden tillsyn besöks minst vart femte år. 
Tätare besök sker vid behov och i samband med eventuella klagomål. Det finns cirka 
67 verksamheter som betalar årliga tillsynsavgifter och har regelbunden tillsyn. 
Övriga anmälningspliktiga verksamheter betalar timavgift efter faktisk tillsynstid. 
Övriga icke anmälningspliktiga verksamheter har oftast inte regelbunden tillsyn utan 
den sker i projektform och verksamheterna betalar för den faktiskt nedlagda tiden. 
För 2018 planeras fortsatt satsning på energitillsyn vilket främjar miljömål 1 
”Begränsad klimatpåverkan”. Det läggs tid på att ta hand om dispenser, prövningar 
samt remisser som inkommer både internt inom kommunen och externt från 
exempelvis andra myndigheter. 

 antal timmar
Verksamheter med fast årlig avgift 450
Verksamheter som är anmälningspliktiga 10
Verksamheter som inte är anmälningspliktiga 100
Dispenser, prövning och remisser 240

Summa verksamheter 800

Enskilda avlopp
Under många år har det pågått tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Denna 
kontroll ska fortsätta. Med undantag för anläggningar som ligger inom de områden 
där framdragning av kommunala avloppsledningar planeras, ska det ställas krav på 
att åtgärder vidtas då det konstateras att reningen är bristfällig. Anläggningar med 
ansluten vattentoalett som är belägna inom områden med hög skyddsnivå för fosfor 
ska senast 2019 ha sådan rening att minst 90 % av fosforn avskiljs. Dessutom behövs 
kontroll av att befintliga anläggningar klarar kravet på tillräcklig rening. Det innebär 
t.ex. kontroll av att minireningsverk får erforderlig service och att andra typer av 
anläggningar som behöver fosforrening hålls i drift. Inom kommunen finns för 
närvarande cirka 140 sådana anläggningar. Åtgärden bidrar till att uppfylla ”Ingen 
övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”. 

Fortsatt åtgärdsarbete 360
Tillsyn av minireningsverk och fosforrening 50
VA-plan 75
Summa enskilda avlopp 485

Förorenade områden
Efter inventering har ett stort antal områden som är, eller kan vara förorenade 
identifierats. En tillsynsplan för arbetet med förorenade områden ska tas fram. 
Arbetet med att göra en ansvarsutredning, söka eventuella bidrag till undersökningar 
eller att förelägga verksamheter och fastighetsägare att vidta åtgärder kan komma 



3 (5)
«Datum»Dnr «Diariear»-«Diarienummer»  MOT «Arendekod»

kräva omfattande insatser. Därutöver planeras dock ingen arbetskrävande åtgärd vid 
något av de kända objekten utan huvudsakligen handläggning av anmälningar om 
förekomst av markförorening eller om avhjälpandeåtgärd.

Summa förorenade områden 200

Kemiska produkter
Större köldmedieanläggningar ska lämna årsrapporter och nya anläggningar ska 
anmälas till myndighetsnämnden. Tillsyn över cisterner och registrering eller 
avregistrering av cisterner för brandfarlig vätska ingår också i tillsyn av kemiska 
produkter. Målsättningen är att delta i de olika regionala eller rikstäckande projekt 
som planeras.

Köldmedieanläggningar 50
Cisterner för brandfarlig vätska 50
Tillsynsprojekt 200

Summa kemiska produkter 300

Hälsoskydd
Syftet med hälsoskyddstillsyn är att främja en bättre hälsa. Begreppet ”olägenhet för 
människors hälsa” är centralt i tillsynen och myndighetsnämndens roll är att 
förebygga och undanröja sådana olägenheter. Miljöbalken pekar särskilt ut lokaler 
för undervisning, vård eller annat omhändertagande, hotell, idrottsanläggningar, 
badanläggningar, strandbad, och lokaler för hygienisk behandling, som verksamheter 
där tillsyn ska ske. Kontrollen av skolor ska fokusera på barnens skolmiljö. I det 
löpande arbetet handläggs frågor rörande buller, vedeldning, radon, anmälningar om 
värmepumpar m.m. Arbetet bidrar bland annat till att uppfylla miljömålen god 
bebyggd miljö, säker strålmiljö och frisk luft.

Tillsyn vid skolor och förskolor 100
Hygienlokaler med risk för blodsmitta 25
Hygienlokaler utan risk för blodsmitta 15
Solarium 18
Bad (både bassäng och strandbad) 50
Värmepumpar, anmälan 200
Avfallshantering, nedskräpning, dispenser 100
Klagomålsärenden 250
Radon, information 50

Summa hälsoskydd 808

Animaliska biprodukter, smittskydd, strålskydd och tobakstillsyn
I syfte att undvika spridning av smittsamma sjukdomar utövar nämnden viss kontroll 
av hanteringen av animaliskt avfall. Förutom att ägna sig åt förebyggande 
smittskyddsarbete ska nämnden medverka om fysiska smittkällor sprider eller 
misstänks sprida smitta. Det kan till exempel röra sig om förorenade vattentäkter 
eller förekomst av legionella i vattenledningssystem. Utöver kontroll av offentliga 
solarieinrättningar utför nämnden referensmätningar av gammastrålning vid 3 
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mätpunkter var sjunde månad. Mätningar tillkom efter olyckan i Tjernobyl 1986 i 
syfte att vid liknande händelser snabbt kunna skapa en bild av omfattningen av 
eventuellt radioaktivt nedfall.
Nämnden ansvarar även för tillsyn av rökfria miljöer enligt tobakslagen. Tillsynen 
inriktas i övrigt främst på att kontrollera om förbudet efterlevs inom skolområden. 

Animaliska biprodukter (främst s.k. trotjänarbegravningar) 10
Smittskydd 10
Strålskydd (exklusive solarier)   10
Tobakstillsyn 50

Summa 80

Livsmedelslagen

Nämnden ansvarar för tillsynen över de flesta verksamheterna inom kommunen. 
Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och 
spårbarhet. Kontrollen ska vara effektiv, ändamålsenlig och likvärdig för olika 
företag och intressenter. Den omfattar bl.a. inspektioner och genomgång av 
egenkontroll-program. Tillsynen ska bedrivas i samklang med den nationella 
kontrollplanen. Detta innebär t.ex. mer kontroll av märkning och oanmälda 
kontrollbesök. Provtagning i verksamheterna kommer att ske om behov föreligger, 
då främst genom ATP-mätning. Mikrobiologisk provtagning kan även bli aktuell vid 
utredning av misstänkt matförgiftning. 

Tillsynsbehov

Tillsyn vid cirka 158 livsmedelsobjekt 1000
Inom ovanstående tid planeras deltagande i tillämpliga riksprojekt samt deltagande 
i det regionala projekt, se kontrollplan.

Summa 1000

Övrigt
Tillsyn ska ske av skyddade områden för att säkra att syftet med områdena. 
Miljöenheten deltar i kommunens planarbete för att tillvarata miljöaspekterna. Det 
behövs även en satsning på att ta fram och ajourhålla rutiner för olika typer av 
ärenden.

Delta i kommunens planarbete 100
Interna bygglovsremisser 80
Arbete med rutiner 100
Summa övrigt 280

Summa antal timmar planerad tillsyn 2018 3953

Resurser - behov och tillgång
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Under år 2018 beräknas det finnas tillgång till cirka 4 000 timmar för tillsyn i 
Hallsbergs kommun. Planen omfattar 3 000 timmar för verksamhet enligt 
Miljöbalken med flera. och 1000 timmar för kontroll enligt Livsmedelslagen vilket 
totalt blir 4 000 timmar. Under förutsättning att inga oförutsedda uppgifter 
tillkommer bedöms de planerade aktiviteterna kunna genomföras.

Bilagor: Kontrollplan för livsmedelstillsyn 2018 – 2020
Kontrollplan för animaliska biprodukter 2018

DRIFT- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Stefan Löf
Miljöchef
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G
För att säkerställa 
kontrollen av 
efterlevnaden av foder- 
och 
livsmedelslagstiftningen 
enligt förordning (EG) nr 
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(2018 - 2020). Planen 
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kontrollmyndighetens 
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förutsättningar samt mål 
för kontrollarbetet.
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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 av den 29 april 2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen 
samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.

Under perioden 2018-2020 kommer Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun 
(nämnden) att kontrollera samtliga livsmedelsanläggningar i kommunen. Kontrollen kommer 
att ha särskilt fokus mot säker nedkylning, säker allergikost, säkert dricksvatten, sann 
information om livsmedel med mervärde.

2 Mål för den offentliga kontrollen

Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Gemensamma 
mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att: 

• Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande och 
hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt. 

• 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.

Gemensamma effektmål  

Med utgångspunkt i de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål fastställts. 
Effektmålen utgår från fyra fokusområden:

1. Säkert dricksvatten
2. Mikrobiologiska risker
3. Kemiska risker
4. Information i livsmedelskedjan

Operativa mål

Inom varje fokusområde finns operativa mål som syftar till att effektmålen inom respektive 
område uppnås.

Verksamheter som berörs av de operativa målen ska identifieras och kommer att få kontroll i 
enlighet med instruktionerna till dessa mål. Kontrollerna rapporteras vidare till 
Livsmedelsverket efter utförd kontroll.
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2.1 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet
Drift- och servicenämndens mål för kontrollen är:

1. Utföra kontroll som säkrar att de livsmedel inklusive dricksvatten som saluhålls och 
serveras i kommunen är säkra och att konsumenterna inte blir vilseledda av 
informationen kring livsmedel

2. Myndigheten ger en god service och bedriver kontrollen med hög professionalitet mot 
företag och andra verksamhetsutövaren i kommunen

För att uppnå dessa mål har nämnden identifierat tre delmål:

Delmål 1, Antal kontrollerade anläggningar och antal kontroller

Varje livsmedelsanläggning blir föremål för planerad kontroll under treårsperioden. 
Omfattningen beror på vilken kontrolltid anläggningen tilldelats i riskklassningen. För 
treårsperioden är målet att kontrollera samtliga 158 anläggningar som finns i nämndens 
register idag, plus uppskattningsvis 15 tillkommande anläggningar per år, totalt 168 
anläggningar.

Delmål 2, Skyndsam handläggning av information om misstänkta avvikelser

När nämnden får kännedom om misstänkta brister i livsmedelshygien och 
livsmedelsinformation hos anläggningar i kommunen, är det viktigt att dessa ärenden 
omhändertas skyndsamt. Klagomål från allmänheten och information om avvikelser från 
myndigheter och organisationer ska handläggas inom 14 dagar. Anmälan om misstänkt 
matförgiftning ska börja handläggas senast dagen efter att den inkom.

Delmål 3, Uppföljning av avvikelser

När nämndens inspektörer konstaterar avvikelser från lagstiftningen ska dessa följas upp för att 
säkerställa att bristerna blir åtgärdade. Nämnden har pekat ut 5 effektmål som särskilt viktiga 
för livsmedelssäkerheten:

1. Säker nedkylning
2. Säker allergikost
3. Spårbarhet av kött
4. Sann information om livsmedel med mervärde (redlighet)
5. Säkert dricksvatten

När nämnden konstaterar avvikelser från dessa krav ska det alltid följas upp i samma ärende och 
helst inom samma år.

3 Resurser för kontrollen

Behovet av kontrollpersonal utgår från antalet kontrolltimmar som ska utföras varje år. 
Kontrolluppdraget omfattar den operativa kontrollen och i den räknas inte informationsinsatser 



4

PLAN FÖR LIVSMEDELSKONTROLL 2018-2010 HALLSBERGS KOMMUN

och liknande in. Myndigheten har inte tillräckligt med personal för att genomföra 
kontrolluppdraget enligt behovsutredningen.

Hallsbergs kommun
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Sammanlagd planerad kontrolltid för registrerade 
anläggningar

158

 

446

Resor till och från verksamheterna   80
Extra offentlig kontroll (uppföljande kontroll) 30 5 150
Klagomål 10 6 60
Misstänkt matförgiftning 2 8 16
Registrering, riskklassning och kontroll av nya 
anläggningar

20 6 120

Granskning av dricksvattenanalyser 34 1 34
Information och rådgivning   100
Remisser och sanktioner 4 7 28
Samverkan med tillståndshandläggare 10 1 10
Granskning av bygglovshandlingar 10 1 10
Myndighetsrapportering 1 25 25
RASSF-utredningar 5 10 50
Faktureringsunderlag för årsavgifter 1 10 10
Planering av tillsynen   100
Länsprojekt och nationella kontrollprojekt   80
Tillsyn marknader (ej avgiftsfinansierat) 2 20 40
Samverkan med andra myndigheter (möten och 
informationsutbyte)

  50

Kompetensutveckling (inläsning)   100
Övrigt administrativt arbete och arkivering   50
SUMMA timmar 1559

Den tillgängliga tiden för en heltidsanställd handläggare är normalt mellan 1 600 och 1 700 
timmar per år. En årsarbetskraft (åa) innebär 1000 timmar tillgänglig till för kärnverksamhet 
(alla ovannämnda arbetsmoment)  per handläggare och år. Resten av tiden ska gå åt möten, 
administration, intern samverkan, nämndarbete, kvalitetsarbete, information och rådgivning 
som inte hör till kontrollen, överklagandeärenden, fackligt arbete med mera).

Av tabellen framgår at det finns 559 timmar som saknas för livsmedelskontrollen, det vill säga ca 
-0,5 (åa).

För att säkerställa att intressekonflikter undviks för kontrollpersonalen har nämnden rutiner för 
jäv och bisysslor. I samband med introduktion av nyanställd personal på avdelningen för 
livsmedelskontroll ges alltid anvisningar om detta.
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Nämnden har tillräcklig tillgång till utrustning och utrymmen som krävs i form av bilar, 
utrymme för förvaring av livsmedelsprover och omhändertagna livsmedel, skyddsutrustning 
(arbetskläder).

3.2 Finansiering av kontrollen
Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter. Årlig kontrollavgift tas ut av alla anläggningar 
som är registrerade vid årets början. Dessa avgifter finansierar den planerade, ordinarie 
kontrollen. Engångsavgift tas ut för registrering av verksamheten.

Kontroller i samband med bristande efterlevnad, till exempel uppföljande kontroller och 
kontroller i samband med klagomål, finansieras med timavgifter, så kallad extra offentlig 
kontroll.

Kontroll som ska skattefinansieras är:

• Ej befogade klagomål
• Rådgivning för allmänheten
• Matförgiftningsutredning
• Remisser
• Hantering av överklaganden
• Åtalsanmälan
• Polisförhör
• Medverkan vid rättegångar
• RASSF utredningar

3.3 Kompetenskrav och utbildning
Kompetensutveckling sker löpande genom deltagande i kurser anordnade av Livsmedelsverket , 
länsstyrelsen eller andra aktörer. Kunskapsutbyte sker främst i samband med länsmöten, via 
Livsmedelsverkets mötesplats livstecknet på nätet eller via kontakt med andra kommunens 
livsmedelsinspektörer.

4 Organisation och utförande av kontrollen

I Hallsbergs kommun är Drift- och servicenämnden behörig operativ myndighet för kontroll 
enligt livsmedelslagstiftningen från och med 2015. För hantering av jäv situation, för de beslut 
som ska tas inom nämnden, har Myndighetsnämnden bildats.

Enligt samarbetsavtalet mellan kommunerna levererar Kumla kommun tjänsten till Hallsbergs 
kommun. Två livsmedelsinspektörer är anställda i Kumla kommun, var av en tillsynstjänst (en 
årsarbetskraft) som ansvarar för livsmedelskontrollen i Hallsbergs kommun.

Drift- och servicenämnden ansvarar för att kontrollen som utförs är effektiv och ändamålsenligt 
för de registrerade anläggningarna. Hur beslut och uppgifter delegeras beskrivs i 
delegationsordningen.
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4.1 Registrering av livsmedelsanläggningar
Nämnden för ett register över anläggningar som nämnden har kontrollansvar för. Registret finns 
i datasystemet MiljöReda. I registret framgår bland annat vilken verksamhet som bedrivs, vem 
som är verksamhetsutövare, var verksamheten bedrivs eller om den är mobil utan fast adress, 
verksamhetens riskklass och årliga kontrolltid. Nämnden använder Livsmedelsverkets 
vägledning och modell för riskklassning. Registret hålls aktuellt. I skrivande stund finns det 158 
registrerade livsmedelsobjekt. De fördelar sig inom följande:

ANLÄGGNINGSTYP ANTAL
Storhushåll     78
Butik     25
Industriell tillverkning      9   
Dricksvatten      9
Distribution och lager      1
Mobil verksamhet      6
Vård och omsorg     28
Huvud kontor      2
SUMMA    158

Nämnden uppdaterar sitt register kontinuerligt efter utförd kontroll, efter att ha mottagit 
anmälningar för registrering eller fått information från företagare på annat sätt. 

Om någon livsmedelsverksamhet upphör, avslutas alla ärenden knutna till anläggningen. 
Verksamheter som upphört under året utan att det kommit till nämndens kännedom uppdagas i 
samband med faktureringen av den årliga kontrollavgiften.

4.2 Prioriteringar inom kontrollen- riskbaserad kontroll och nationella 
operativa mål

Inför varje kalenderår görs en detaljplan för alla planerade kontroller som ska göras under året. 
I planen framgår vilka anläggningar som ska kontrolleras, intervallet av kontroller som ska 
göras under året och vilka krav verksamheterna ska kontrolleras mot. Av planen framgår också 
projekt, provtagningar och riskbedömningar. Det stora flertalet kontroller görs som löpande 
kontroller, där man kontrollerar hygien, allmän livsmedelsinformation och de utpekade 
indikatorerna eller de operativa målen. Vissa kontroller utförs som riktade kontroller eller i 
”projektform”.

Planeringen ska säkerställa att alla verksamheter blir kontrollerade i enlighet med sin beslutade 
kontrolltid, och att alla relevanta krav kontrolleras på alla anläggningar. Alla 
livsmedelsanläggningar är riskklassade enligt Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid.

Samtliga verksamheter med tilldelade 4 kontrolltimmar och uppåt ska få minst ett besök per år. 
Anläggningar med färre timmar bör få besök minst vartannat eller vart tredje år. Vid klagomål 
eller misstanke om matförgiftning ska kontrollen prioriteras och ske skyndsamt.
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I nationella planen för kontroll i livsmedelskedjan (NKP) finns effektmål inom fyra 
fokusområden.

FOKUSOMRÅDE EFFEKTMÅL

Säkert dricksvatten För att få säkert dricksvatten måste de negativa 
hälsoeffekterna orsakade av kemiska och mikrobiologiska 
ämnen i dricksvattnet minska. 

Mikrobiologiska risker Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på 
campylobacter, listeria, Ehec och norovirus.

Kemiska risker Minska de negativa hälsoeffekterna till följd av 
miljöföroreningar (dioxin, PCB), tungmetaller och 
mykotoxiner i livsmedelskedjan.

Säkerställa information i 
livsmedelskedjan

Information om livsmedel kan säkerställas genom hela 
livsmedelskedjan.

Inom varje fokusområde finns operativa mål som syftar till att effektmålen inom respektive 
område uppnås. Totalt finns det 17 operativa mål för perioden 2017- 2019. För Drift- och 
servicenämnden är 6 av målen aktuella och kommer att kontrolleras under 2018 och 2019.

Nämnden ska också utreda och verkställa åtgärder med anledning av RASSF (Rapid Alert System 
for Food and Feed). Systemet innebär bland annat att Sverige snabbt får information i 
meddelanden från andra länder om livsmedel och foder som utgör eller kan antas utgöra en 
direkt eller indirekt risk för människors hälsa eller redlighet. Utredningarna finansieras med 
skattemedel.

4.3 Rutiner för utförande av kontrollen och uppföljning av kontrollen
Ordinarie planerad kontroll sker normalt oanmält och på plats ute i anläggningen. Undantag 
görs för vattenanläggningar och vissa mindre anläggningar för vård och boende samt 
verksamheter där det inte finns fast personal under normal arbetstid. Första besöket på 
nyregistrerade verksamheter är alltid föranmälda.

Extrakontroll sker normalt oanmält. Hur extrakontrollen genomförs beror på vad som ska 
kontrolleras. Besök på plats har hittills varit den vanligaste metoden. Under senare år har det 
dock blivit vanligare att extrakontroll genomförs genom granskning av handlingar och bilder 
som skickas in till myndigheten.

Uppföljning av kontrollen och måluppfyllnad sker månadsvis och rapporteras till nämnden. 
Dessutom följs verksamhetsområdet upp ytterligare ett par gånger av livsmedelsinspektörerna 
tillsammans med chefen.
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4.4 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.

4.5 Rapportering av kontrollresultat
Resultatet av kontrollen registreras i MiljöReda. Resultatet sammanställs också i en rapport som 
skickas till verksamhetsutövaren efter varje inspektion. 

Efter varje kalenderår rapporteras kontrollerna till Livsmedelsverket, som vidarebefordrar en 
sammanställning till EU-kommissionen. Den rapporteringen hämtas direkt ur IT-systemet med 
hjälp av ett rapporteringsverktyg.

Utredning för RASFF rapporteras omgående till Livsmedelsverket.

4.6 Sanktioner
När nämnden konstaterar att en verksamhet inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen 
kommuniceras detta med företagets representanter muntligen på plats och i en kontrollrapport. 
Beroende på allvarlighetsgraden och på när anläggningen ska ha sin nästa planerade kontroll 
kan företagarens åtgärder följas upp i en extra, uppföljande, kontroll eller vid nästa ordinarie 
kontroll. I vissa fall med allvarliga avvikelser fattas beslut om sanktion direkt när avvikelsen har 
konstaterats. Annars fattas beslut om sanktion ifall avvikelsen inte är åtgärdad vid 
uppföljningen. 

De sanktioner som kan bli aktuella återfinns i EU-lagstiftningen och i nationell lagstiftning. De 
sanktioner nämnden använder är:

 Föreläggande att vidta vissa åtgärder
 Förbud att bedriva viss verksamhet, t.ex. nedkylning
 Förbud att bedriva viss verksamhet (stängning)
 Förbud mot utsläppande på marknaden av visst livsmedel (saluförbud)
 Omhändertagande av livsmedel

När överträdelserna är allvarliga kan det också bli aktuellt med åtalsanmälan.

Möjlighet finns att kombinera föreläggande med beslut om vite. Inom Drift- och servicenämnden 
regleras juridiska befogenheter med delegationsordningen.
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4.7 Öppenhet i kontrollen
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 innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga. Detta ska 
prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en handling.

5 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. 
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Kontrollplan för animaliska biprodukter 2018 

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på 
offentlig kontroll rörande animaliska biprodukter uppfylls av myndigheten. Kraven finns i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter, antagen den 3 oktober 2002. Övrig tillämplig lagstiftning inom området finns tillgänglig 
via bl.a. Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se .

Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun är behörig myndighet för kontroll utifrån lagstift-
ningen rörande animaliska biprodukter. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig 
operativ kontroll utförs på de kontrollobjekt för vilka kommunen är kontrollansvarig och som är 
lokaliserade inom kommunens gränser.

All kontroll ska baseras på en riskanalys baserad på risk och erfarenhet. I denna analys bör varje 
väsentlig risk identifieras och bedömas utifrån sannolikhet och konsekvens. Varje år fastställs en plan 
för den operativa kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra. I denna bestäms bl.a. 
vilka kontrollobjekt som ska kontrolleras det året. Särskilt fokus ska läggas på sådant material som är 
– eller riskerar att vara – smittförande.

Omfattningen av kontrollen ska på begäran rapporteras till Jordbruksverket.

2 Mål för den offentliga kontrollen
Syftet med kontrollen är att säkerställa att animaliska biprodukter hanteras i enlighet med gällande 
regelverk, detta för att framför allt undvika att smitta sprids och att djur och människor därigenom 
kan komma till skada.

3 Organisation och utförande av kontrollen
Den operativa kontrollen baseras på en dokumenterad och fastställd checklista. Denna checklista har 
utarbetats med tillämplig lagstiftning och resultatet av genomförd riskanalys som grund. För att 
minimera den administrativa bördan för kontrollobjekten ska operativ kontroll inom flera områden 
samordnas där så är möjligt.

4 Sanktioner
Inom myndigheten regleras juridiska befogenheter med delegationsordning. För att kontrollen ska 
kunna utföras effektivt har myndigheten långtgående delegation. Denna är individuell och anpassad 
till den individuella kompetensen. Förelägganden ska tillämpas i de fall brister uppdagats som är av 
sådant slag att företaget inte visar vilja att omgående vidta erforderliga åtgärder. Av 14 § lagen 
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter framgår att den myndighet som utövar offentlig 
kontroll ska verka för att överträdelser av lagen beivras varför det även kan bli aktuellt med 
åtalsanmälan.

http://www.jordbruksverket.se/
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Kontrollpersonalen får kontinuerligt träning och fortbildning i förvaltningsrätt och liknande som är av 
stor betydelse för att beslut ska kunna fattas effektivt och rättssäkert.

5 Uppföljning och utvärdering av kontrollen
Uppföljning sker årligen via verksamhetsberättelse till Drift- och servicenämnden. Utvärdering sker 
vid flera tillfällen under året i en diskussion mellan chef och medarbetare.

6 Planerad omfattning av kontrollen för 2018

6.1 Nedgrävning av animaliska biprodukter
Erfarenheten visar att det handlar om nedgrävning av enstaka hästar och att det då är tillräckligt med 
rådgivning och att någon kontroll på plats inte är nödvändig.

6.2 Utlämnande och transport av matavfall
Matavfall inom kategori 3 uppkommer i alla olika typer av kök inom kommunen och ska normalt 
hämtas genom kommunens försorg. Det är viktigt att i samband med annan tillsyn kontrollera att 
avfallet inte på ett otillåtet sätt hamnar i foderkedjan.

6.3 Kompostering av matavfall
Ett antal fastighetsägare har anmält kompostering av matavfall. Erfarenheten visar att någon 
planerad kontroll inte behövs. Om klagomål skulle uppkomma ska dock kontroll utföras.

6.4 Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen
Kontroll av hur djurkadaver, slaktbiprodukter från husbehovsslakt samt andra animaliska biprodukter 
förvaras i primärproduktionen ska utföras i samband med tillsyn av gödselhantering enligt 
Miljöbalken. Upptäcks animaliska biprodukter utlagda i naturen på ett otillåtet sätt ska ägaren spåras 
och avfallet omhändertas i enlighet med gällande lagstiftning.

6.5 Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen – 
s.k. ”gårdspannor” – finns inte inom kommunen. Om kontrollobjekt uppkommer ska årlig kontroll 
utföras i enlighet med Jordbruksverkets vägledning, tills erfarenheten visar om kontrollen kan 
minskas.

6.6 Användning av organiska gödningsmedel
För närvarande används förutom naturgödsel även rötslam och växtbaserade restprodukter från 
biogasframställning som gödningsmedel eller jordförbättringsmedel. Att erforderliga register förs och 
att föreskrivna karenstider följs ska kontrolleras.

6.7 Befattning med naturgödsel i primärproduktionen
Kontroll av gårdar som sprider egen gödsel sker i samband tillsyn av gödselhantering enligt 
Miljöbalken. Om naturgödsel skulle komma att gå till t.ex. en biogasanläggning ska kontroll ske att 
handelsdokument medföljer materialet i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002 och att 
mottagande anläggning är godkänd i enlighet med nämnda förordning.

6.8 Befattning med animaliska biprodukter vid livsmedelsanläggning
I samband med tillsyn enligt Livsmedelslagen ska kontroll ske att de animaliska biprodukter som 
uppstår vid anläggningen hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Varje år ska cirka 70 
verksamheter kontrolleras.
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1 Behovsutredning
Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska Drift- och servicenämnden för varje 
verksamhetsår göra en behovsutredning som sträcker sig över en tid på tre år för att se så att 
det avsätts tillräckliga resurser som motsvarar behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig 
kompetens för tillsynsarbetet. 

1.1 Metod
Behovsutredningen grundar sig på de författningar som Drift- och servicenämnden enligt 
reglemente har ansvar för vad gäller tillsyn. Det innefattar områden som ingår i Miljöenhetens 
uppdrag utifrån livsmedelskontroll, miljöbalk, tobakslag, lag om handel med receptfria 
läkemedel samt strålskyddslag.

För kommande år har det för utredningen använts ny metod och mall för att klargöra vad som 
ingår i tillsynen och vilken tid som erfordras för att möta behovet. Se bilaga 1 för detaljer.

Utgångspunkten är att varje heltidsinspektör förfogar över 1000 timmar till 
myndighetsutövning, så kallad tillgänglig handläggningstid. I tiden utöver de timmarna ingår 
bland annat utbildning, planering, kvalitetsarbete och olika former av samverkan, till exempel 
enhetsmöten. I Miljöchefstjänsten räknas cirka 200 timmar för tillsynsarbete.

På Miljöenheten finns totalt sju årsarbetare som arbetar med handläggning vilket motsvarar 
7000 tillgängliga handläggningstimmar och enligt avtal mellan Hallsberg och Kumla så fördelas 
handläggningstiden med 60 respektive 40%. 

Till handläggningen finns stödverksamhet för ledning, samordning och administration. 
Stödverksamhet är ej med i behovsutredningen utan inbegriper endast inspektörernas arbete 
med handläggning. 

Den tillgängliga tiden är uppdelad på planerad tillsyn, händelsestyrd tillsyn/prövning och frivillig 
händelsestyrd tillsyn. Den planerade tillsynen utgår från vad staten bestämt att 
tillsynsmyndigheten ska göra men i följande behovsutredning ingår där också tillsyn som ska 
utföras vid behov. Den händelsestyrda tillsynen omfattar bland annat ansökningar, klagomål, 
uppföljande tillsyn, remisser, akuta händelser och information/rådgivning. Volymer och tider 
som är upptagna i behovsutredningen bygger på skattningar och erfarenhet. Den frivilliga 
händelsestyrda tillsynen är tillsyn i form av informationsträffar och utbildningsinsatser till 
verksamhetsutövare. 

1.2 Sammanfattning av behovsutredning 2018-2020
Tillgängliga resurser uppgår 2018 till 4200 timmar (en medarbetare har 90% tjänst) och behovet 
uppgår till 8200 timmar. Av behovsutredningen framkommer att det saknas fyra årsarbetare 
inför 2018. Behovet beräknas se i princip likadant ut för kommande år 2019 och 2020, se bilagt 
underlag. 
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Totalt 4000 8200 -4200 4 8,2 -4,2

Tabell 1. Skillnad mellan tillgängliga resurser och behov. 
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Tillsyn

Livsmedel 646 873 82 1 1,6 -0,6

Tobak 52 - - 0,03 0,05 -0,02

Hälsoskydd 1805* 0,6 1,8 -1,2

Enskilda avlopp 773 362 0,4 1,1 -0,1

Miljöskydd, Naturvård, Fysisk 
planering

3147* 0,41 3,1 -2,7

Tabell 2. Behov i timmar uppdelat i tillsynsblock. *=delas inte upp i planerad, händelsestyrd eller 
frivillig tid då underlaget inte är tydligt nog.

Behovet skiljer sig från tidigare utredningar och beror av sammanställning av tillgängliga fakta 
vad gäller tillsynsarbetet. Nuvarande utredning har utgångspunkten i att Miljöenheten ska 
utföra den tillsyn och kontroll som ingår i uppdraget. Ett sådant arbetssätt gagnar 
verksamhetsutövarna, kommuninvånarna och inte minst Hallsbergs kommuns miljö.

I underlaget för utredningen ses sådana arbetsuppgifter/volymökningar som kopplar till att 
kommunen växer. Utöver det så ses förändringar i samhället som påverkar, såsom ökad mängd 
klagomål och nedskräpningar samt ett behov av att förbättra kontrollen av bland annat 
offentliga lokaler utifrån ett hälsoskyddsperspektiv. En stor del av redovisade timmar följer av 
utökad mängd tillsyn. Som exempel på det ses uppföljande tillsyn, miljösanktionsavgifter och 
handläggning av anmälningar som konsekvens. En annan del är administrativa uppgifter som 
kopplar till uppdraget.

Behovsutredningen bygger på den erfarenhet som finns inom Miljöenheten men också på 
skattningar för de områden som inte haft tillsyn under en längre period. Drift- och 
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servicenämnden behöver inledningsvis prioritera vad som behöver utföras och låta 
tillsynsplanen inbegripa vad som ses viktigast. 

I första hand ses behov av att tillsätta en heltidstjänst för hälsoskyddstillsynen samt en 
halvtidstjänst för livsmedelskontrollen. Det finns också ett behov av resurser för att komma 
tillrätta med de enskilda avlopp som inte anses vara klara, se bilagd utredning om enskilda 
avlopp.

1.3 Uppföljning och revidering av behovsutredning
Med tanke på att föreliggande behovsutredning delvis bygger på skattningar så behöver den 
följas upp och revideras allt eftersom bättre underlag kan tas fram. Uppföljning sker dels genom 
att sammanställa statistik ur ärendehanteringssystemet Miljöreda men också att medarbetarna 
deltar med sina erfarenheter i uppföljningen. 

Behovsutredningen ska sträcka sig över en treårsperiod men ska revideras minst en gång per år 
och därigenom får Drift- och servicenämnden ett allt bättre underlag att ta beslut om framöver. 

2 Livsmedelskontroll
2018 Antal objekt Behov timmar

Planerad kontroll 158 446*

Extra offentlig kontroll 30 150

Tabell 3. Statistik livsmedelskontroll. Det ska läggas till 80 timmar restid.

Syftet med livsmedelskontrollen är att säkerställa att säkra livsmedel säljs och serveras. 
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Gemensamma 
mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att: 

• Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande och 
hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt. 

• 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.
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3 Hälsoskyddstillsyn
2018 Antal objekt Behov timmar

Gymnasieskolor, skolor, 
förskolor (C-objekt)

28 176

Anmälan värmepumpar 40 80

Tabell 4. Exempel på objekt och ärenden inom hälsoskyddstillsynen

Syftet med hälsoskyddstillsyn är att främja en bättre hälsa. Begreppet ”olägenhet för människors 
hälsa” är centralt i tillsynen och Miljöenhetens roll är att förebygga och undanröja sådana 
olägenheter. Miljöbalken pekar särskilt ut lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, 
hotell, idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad, och lokaler för hygienisk behandling som 
verksamheter där tillsyn ska ske. Kontrollen av skolor fokuserar på barnens skolmiljö. I det löpande 
arbetet handläggs frågor rörande buller, vedeldning, radon, anmälningar om värmepumpar med mera. 
Arbetet bidrar bland annat till att uppfylla miljömålen god bebyggd miljö, säker strålmiljö och frisk luft.

4 Miljöskyddstillsyn
2018 Antal objekt Behov timmar

Miljöfarliga verksamheter B-objekt 9* 266

Miljöfarliga verksamheter C-objekt 32* 193

Miljöfarliga verksamheter U-objekt 29* 96,5

Tabell 5. Statistik objekt och ärenden inom miljöskyddstillsynen. *antalet kan förändras på grund av MPF samt 
att underlaget inte är fullt uppdaterat.

Tillsynen av miljöfarlig verksamhet består i huvudsak av 2 delar – tillsyn av hur lagen efterlevs samt 
information och rådgivning. Tillsynen omfattar de flesta av de nationella miljökvalitetsmålen och vid 
tillsynsbesöken tas alltid upp frågor om kemikalier, avfall, samt utsläpp till mark, luft och vatten. 
Återvinning och energieffektivisering är också viktiga delar i tillsynen. 

Tillsynsintervall

Tillsynsbesök görs minst en gång årligen vid de tillståndspliktiga verksamheterna. Anmälningspliktiga 
verksamheter med årlig tillsynsavgift besöks minst vart tredje år. I Hallsbergs kommuns taxa för tillsyn 
enligt miljöbalken så ses vilka verksamheter som betalar årsavgift eller timavgift. Övriga verksamheter 
där det behövs regelbunden tillsyn besöks minst vart femte år. Tätare besök sker vid behov och i 
samband med eventuella klagomål. Övriga icke anmälningspliktiga verksamheter har oftast inte 
regelbunden tillsyn utan den sker i projektform och verksamheterna betalar för den faktiskt nedlagda 
tiden.
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Enskilda avlopp

Inom begreppet miljöskydd hanteras även frågor rörande enskilda avlopp. Det har bedrivits ett 
resurskrävande arbete med att inventera enskilda avlopp och att kräva åtgärdande av många 
bristfälliga anläggningar. Det finns ett behov av att kontrollera ett antal tillståndsgivna anläggningar då 
det inte ställts krav på redovisning av när det blivit klart inom viss tid, det är ett efterarbete som kräver 
mycket tid. Det tillkommer också kommande ärenden då ett antal markbäddsanläggningar ska ha 
infört fosforrening. Utöver handläggning av ansökningar om tillstånd behövs fortsatt kontroll av att 
befintliga anläggningar klarar kravet på tillräcklig reningseffekt. 

5 Animaliska biprodukter, smittskydd, strålskydd samt 
tobakstillsyn
I syfte att undvika spridning av smittsamma sjukdomar utövar nämnden viss kontroll av hanteringen av 
animaliskt avfall. Förutom att ägna sig åt förebyggande smittskyddsarbete ska nämnden medverka om 
fysiska smittkällor sprider eller misstänks sprida smitta. Det kan till exempel röra sig om förorenade 
vattentäkter eller förekomst av legionella i vattenledningssystem. Utöver kontroll av offentliga 
solarieinrättningar utför nämnden referensmätningar av gammastrålning vid tre mätpunkter var 
sjunde månad. Mätningar tillkom efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 i syfte att vid liknande 
händelser snabbt kunna skapa en bild av omfattningen av eventuellt radioaktivt nedfall.

Nämnden ansvarar även för tillsyn av rökfria miljöer enligt tobakslagen. Tillsynen inriktas på att 
kontrollera om förbudet efterlevs inom skolområden.

För Drift- och servicenämnden

Stefan Löf

Miljöchef

Hallsbergs kommun
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Val av dataskyddsombud   

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen börjar gälla som lag i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter 
personuppgiftslagen. Förordningen innehåller många stora förändringar och vissa helt nya 
bestämmelser. Den ställer bland annat högre krav på hur vi hanterar och dokumenterar 
personuppgiftsbehandlingar. Förordningen ställer också krav på att alla offentliga myndigheter utser 
ett dataskyddombud. Rollen som dataskyddsombudet har är att vägleda kommunens verksamheter i 
arbetet med att följa den nya dataskyddsförordningen. Nämnden är personuppgiftsansvarig och 
ansvarar för att utse dataskyddsombudet. Enligt beslut §101, fattat av kommunstyrelsen 2017-10-10 
så ska ett gemensamt dataskyddsombud utses för kommunen och nedanstående förslag kommer att 
föreslås samtliga nämnder. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden föreslås besluta att utse Ellinor Halldan till nämndens dataskyddsombud 
från och med den 25 maj 2018 

Ärendet 
Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och den ersätter den gällande 

personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur 

personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, de 

personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om 

den personuppgiftsansvarig missköter sina uppgifter. Personuppgiftsansvarig är den myndighet som 

behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas 

och vad de ska användas till.  

 
Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på att alla offentliga myndigheter ska ha ett utsett 

dataskyddsombud. När ett dataskyddsombud ska utses, vilken kompetens den ska besitta och vad 

den personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla för att dataskyddsombudet ska kunna fullgöra sitt 

uppdrag anges i artikel 37–39 i dataskyddsförordningen.  

 
Dataskyddsombudet är en oberoende roll/funktion vars uppgift är att informera och ge råd till den 

personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska kontrollera att dataskyddsförordningen efterföljs i 

organisationen genom att bland annat samla in information om hur organisationen behandlar 

personuppgifter. Dataskyddsombudet ska rådfrågas i samtliga frågor som rör dataskydd och 

uppdraget innebär bland annat regelbundna rapporter direkt till högsta förvaltningsnivå och 

avstämningsmöten med nyckelpersoner i organisationen. Ombudet ska också fungera som 

kontaktperson för Datainspektionen, för de registrerade och för personalen inom organisationen och 

ska därför ha officiella och tydliga kontaktvägar för samtliga intressenter. 

Personuppgiftsansvarig nämnd i varje kommun ansvarar för att Dataskyddsförordningens regler följs. 

Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen.  
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Kompetensområden 
Dataskyddsombudet ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer. För att kunna utföra sitt 

uppdrag bör dataskyddsombudet ha goda kunskaper om Dataskyddsförordningen och om den 

nationella lagstiftning som påverkar personuppgiftsbehandlingar. Vidare bör ombudet ha goda 

kunskaper om organisationens verksamheter och ha en god kommunikations- och 

samarbetsförmåga.  

Följande resurser/förutsättningar behöver Dataskyddsombudet:  
Den personuppgiftsansvariga nämnden ansvarar för att säkerställa att ombudet har ledningens stöd 

och de befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett 

effektivt och oberoende sätt.  

• Ledningens stöd  

• Officiella och tydliga kontaktvägar för alla intressenter  

• Tillräcklig tid att för utföra/uppfylla sina skyldigheter  

• Tillgång till administrativt stöd, finansiella resurser, teknik, utrustning, personal etc. efter behov för 

att utföra/uppfylla sina skyldigheter  

• Ha rätt och möjlighet att samla information för att identifiera personuppgiftsbehandling  

• Ha rätt och möjlighet att analysera och kontrollera efterlevnaden av behandlingen  

• Ha rätt och möjlighet att informera, ge råd och utfärda rekommendationer till 

personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och andra intressenter  

 
 
 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Lena Fagerlund   Evelyn Boström  

Tf. förvaltningschef  Tf. administrativ chef 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag §101 KS Resursbehov vid förberedelser, implementering och fortlöpande arbete för 
att säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 101 - Resursbehov vid förberedelser, implementering och 
fortlöpande arbete för att säkerställa efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 
(17/KS/205)

Ärendebeskrivning
Kommunen behöver förbereda sig inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen. Förordningen 
kommer att börja gälla som lag i Sverige 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen, 
PUL, samt delvis patientdatalagen. Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller flera förändringar 
jämfört med nuvarande regler. Förordningens fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att

1. Inrätta en tjänst som dataskyddsombud för Hallsbergs kommun

2. finansiering av tjänsten sker genom att avsätta medel ur kommunstyrelsens planeringsreserv.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet:

Tomas Hagenfors (KD) yrkar på återremiss för att undersöka om eventuellt samarbete med en 
gemensam tjänst i sydnärke kommuner.

Ordföranden ställer frågan om återremiss mot om frågan kan beslutas idag, och finner att beslut kan 
fattas idag.

Tomas Hagenfors (KD), Torbjörn Appelqvist (M), Lennart Pettersson (M), Erik Storsveden (L)  , Anders 
Lycketeg (C) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. Inrätta en tjänst som dataskyddsombud för Hallsbergs kommun

2. finansiering av tjänsten sker genom att avsätta medel ur kommunstyrelsens planeringsreserv
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Resursbehov vid förberedelser, implementering och fortlöpande arbete för 

att säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen
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Månadsrapport sjukfrånvaro
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Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen 

Perioden 2018-01-01 till 2018-02-28 
 

Totalt hela förvaltningen: 5,14 % 

DOS förvaltningsstab 

Totalt: ? % 

Måltid:  

Totalt: 5,63 % 

Städ: 

Totalt: 9,97 % 

Fastighet:  

Totalt: 2,30 % 

Tekniska: 

Totalt: 2,77 % 

Perioden 2018-02-01 till 2018-02-28 
 

Totalt hela förvaltningen: 5,43 % 

DOS förvaltningsstab 

Totalt: ? % 

Måltid:  

Totalt: 6,59 % 

Städ: 

Totalt: 9,28 % 

Fastighet:  

Totalt: 2,39 %  

Tekniska: 

Totalt: 4,16 % 



Månadsrapport ekonomi, februari

§ 41

18/DOS/25
   



                                        HALLSBERGS KOMMUN

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2018-01-31 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

33 122 -        34 122 -            1 000 -       3%

Reinvestering tilldelad ram 7 650 -          7 650 -              -             0%

Drift

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 2 707 -          2 707 -              -             0% 24 -                    

 Förvaltningschef, Ansvar 300001 422 -                 

Fordonsverkstad, inkl. leasingbilar,  Ansvar 301000 292 -              292 -                 -             0% 134 -                 

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 -                -                    -             0% 28                     

Teknisk planering, Ansvar 302000 1 352 -          1 352 -              -             0% 306 -                 

Gatuingenjör, Ansvar 302300 230 -              230 -                 -             0% 57 -                    

Planeringsingenjör, Ansvar 302500 lakvatten -                -                    -             0% 53 -                    

Gata/Park Ansvar 330000 25 786 -        25 786 -            -             0% 3 450 -              

Fastighet, Ansvar 112100-112150 1 842           1 842               -             0% 745                  

Bostadsanpassning 1 693 -          2 693 -              1 000 -       59% 166 -                 

Städ, Ansvar 1122* -                -                    -             0% 63 -                    

Måltid, Ansvar 1123* -                -                    -             0% 28 -                    

Miljö, Ansvar 210000 2 207 -          2 207 -              -             0% 533 -                 

Bygglov, Ansvar 220000 697 -              697 -                 -             0% 313 -                 

Totalt DOS Skatt 33 122 -     34 122 -         1 000 -     3% 4 776 -           

Orsaker till avvikelse:

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 745 tkr sista februari men prognosen är ett 

minusresultat på 1 mkr till årets slut.

De senaste fem årens snitt visar att bostadsanpassningen även i år troligen kommer visa ett 

minusresultat på minst 1 mkr vilket blir vår prognos till slutet av året. Måltidsintäkter från 

Bildningsförvaltningen är inte debiterade i skrivande stund men hänsyn tagen med budget som 

grund. Hänsyn även tagen till transportkostnader och kostnader för Miljö och Bygglov som vi inte fått 

fakturor på.  Ingen hänsyn är tagen till den verksamhet som ligger under Fastighetsavdelningen som 

kommer bli ett fristående bolag under året.



Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2018-02-28

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 180228

Övergripande:

EKO-parken/naturreservat -300 -300 0 0% 0

Ortsbesök -300 -300 0 0% -14

Pålsboda torg -300 -300 0 0% 0

Utbyte av arkivsystem 0 0% 0

Pylonbron -400 -400 0 0% -41

Fastighetsinvesteringar:  0

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -115

Sydnärkehallen, renovering/tätning tak 0 0 0 0% 0

Källsortering, miljörum   2 st -500 -500 0 0% 0

Asfaltering, ytor inkl belysning -700 -700 0 0% 0

Förbättringsåtgärder intern hyresgäst -300 -300 0 0% 0

Folkasboskolan, renovering och byte fasad och fönster -500 -500 0 0% 0

Måltidsavdelningen -800 -800 0 0% -297

Städavdelningen -100 -100 0 0% 0

Gata /Park: 0 0% 0

Inköp Maskiner och fordon -400 -400 0 0% 0

Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår -100 -100 0% 0

Tillgänglighetsanpassning 0 0 0 0% 0

Gatubelysning -500 -500 0 0% 0

Stängsel i anslutning till Puttlabäcken -100 -100 0 0% 0

Utökning parkering 0 0 0 0% 0

Lekplatser, upprustning -200 -200 0 0% 0

Vinterljus centralstationen -200 -200 0 0% 0

Oljeavskiljare -200 -200 0 0% 0

Manskapsbodar i orterna -200 -200 0 0% 0

Anslagstavlor -100 -100 0 0% 0

Trafiksäkerhetsprojekt: -950 -950 0 0% 56

Totalt DOS Skatt  -7650 -7650 0 0% -411
Fönsterbyte Transtenskolan, Strategisk projekt 10070 -1 100 -1 100 0 0% 0

Boendesprinkler Sköllergården, Strategisk  projekt 30037 -2 000 -2 000 0 0

Rala III, projekt 30019, extern reglering 0 0 0 0% -22

Ventilation och Styr, projekt 10051 Förskola Månen 0 0 0 0% -213

Sagobacken utökning avdelning, projekt 10083 0

Reception kommunhus Strategisk, projekt 10006 0 0 0 0% -2054

Totalt DOS strategiska, externa Skatt  -10750 -10750 0 0 -2700
Orsaker till avvikelse:

Beräknad prognos inom ram till årets slut.



                                        HALLSBERGS KOMMUN

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Avgiftsfinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2018-02-28 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse 

Drift -                 -              -              

Reinvestering tilldelad ram 14 450 -        14 450 -      -              

Drift VA
(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

 Inventering VA-rörnät Ansvar 302400 

vht  86504 781 -              781 -           -              137 -            

 VA-rörnät Ansvar 330000 vht 86508, 

Ansvar 330100, 330200 vht 86512-15 

samt 86518 
9 502 -           9 502 -        -              771 -            

 VA-avg. hushåll och industri Ansvar 

350000 vht 86501 och 86502 31 619         31 619       -              4 989         

 Vattenförs.anskaffn.prod.distr. Ansvar 

350000 vht 86500, 86505-07 7 802 -           7 802 -        -              1 164 -        

 ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät 

Ansvar 350000 vht 86509-11, 86516-18 13 534 -        13 534 -      -              2 181 -        

Totalt DOS Avgift -              -           -           736          

Orsaker till avvikelse:

Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS / 

(tkr)  Helårsprognos per 2018-02-28

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Maskin- och fordonsanskaffning, 

projekt 30001 -450 -450 0 -7

Sanering VA-nät projekt 35002 -4 000 -4 000 0 -1 040

VA-avdelningens investeringar -2 200 -2 200 0 -14

Nödvattenrum -600 -600 0 0

Sjöledning Tisaren , projekt 35013 -7 200 -7 200 0 0

Totalt DOS Avgift -14 450 -14 450 0 -1 061
Exploatering Sköllersta, projekt 35501 

Stratigisk 0 0 0 -157

Exploatering  Vibytorp II D, projekt 35503 

Stratigisk 0 0 0 0

Rala III, projket 30019 strategisk

0 0 0 -22

Totalt DOS Avgift -14 450 -14 450 0 -1 240
Orsaker till avvikelse:

Totalt för VA så ligger prognosen till slutet av året på ett noll-resultat. Utfall per 28 

februari visar ett överskott på 736 tkr. Hänsyn är tagen till saknade kostnader för inköp 

vatten och ej inkomna intäkter VA-avgifter.                       

I dagsläget ingen avvikelse till årets slut.



Attestförteckning 2018

§ 42

17/DOS/66
   



Attestförteckning 2018 Drift- och serviceförvaltningen Datum 2018-03-22 Sid 1 (4)

Ansvar Verksamhet Projekt Text Specifikation Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare

112100 21505-21507, 25005 samt 

910*, 920*

Fastighetsavdelning RH BC     

CGC

BC VN,LJ

112110 21505-21507, 25005 samt 

910*, 920*

Teknik Fastighet JK SDN BC VN,LJ

112120 21505-21507, 25005 samt 

910*, 920*

Bygg Fastighet SDN JK BC VN,LJ

112130 21505-21507, 25005 samt 

910*, 920*

Fastighetsskötsel BC RH TP,VN LJ

112150 21505-21507, 25005 samt 

910*, 920*

Bostadsbolaget RH BC     

CGC

VN,LJ BC

112190 51001 Bostadsanpassning CGC EKS EKS UBL

1122* 91* Städavdelning I HA CA TS CA

112300 92030 Måltidsavdelning           CP CB       CE        

FH        FA      

CBC

TS NE

112301 92030 Måltid Allé                      CB         CE          

FH           

FA           

TL            

CP

JH MM          

TS

112302 92030 Måltid Folkasbo      CE              CB                     

FA           

FH        

MBK           

CP              

EH, MBK TS

112313 92030 Måltid Kullängen            FH         CB          

CE          

FA           

RE          

CP                 

ME TS

112314 92030 Måltid Vretstorp FA      CB                    

CE          

FH          

CP                  

SK TS           

210000 26100 Miljöbalken CGC UBL UBL EKS

210000 26101 Livsmedelslagen CGC UBL UBL EKS

220000 21501 Bygglov CGC UBL UBL EKS

300000 10000 Nämnd- och 

styrelseverksamhet

Nämndens 

kostn/intäkter

CGC CP GBT LH,SN

300001 21500 Teknisk planering Lön H A  m.m CGC CP GBT LH,SN

300001 22501 Energirådgivning CGC CP GBT LH,SN

300001 87000  Avfall skatt CGC CP GBT LH,SN

300001 92000 Gemensamma verksamheter CGC CP GBT 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 Gator och vägar gemensamt Lön chef, övriga 

gemensamma 

kostnader 

NH CGC GBT LH,SN

302000 87005 Lakvattenrening NH CGC GBT LH,SN

Driftredovisning Beslutsattest Granskare



Sid 2 (4)

302300 24901 Beläggningsunderhåll FB, NC NH GBT LH,SN

302300 24907 Broar/Stödmurar FB, NC NH GBT LH,SN

302300 24913-24914 Trafik- o parkering FB, NC NH GBT LH,SN

302400 86504 Inventering VA-nät SM NH GBT LH,SN

302500 21500 Teknisk planering Ortsbesök HA CGC GBT LH,SN

Ansvar Verksamhet Projekt Text Specifikation Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare

330000 24900                                              

24902-24906                                              

24908-24912                                                    

24915-24999 

Gator och vägar samt 

parkering

HB NH LH GBT, SN

330000 25000-25004                       

25006-25099

Parker m m HB NH LH GBT, SN

330000 92021-92022 Gator och vägar samt 

parkering

Personal och 

maskiner

HB NH        

NC 

LH GBT, SN

330200 86508 Vatten- och avlopp VA-nät 

gemensamt

SM NH GBT LH,SN

330100 86512-86515                                  

86518

Arbetsledare VA-rörnät Vatten- och 

avlopps-

ledningar, 

maskiner VA

SM NH GBT LH,SN

350001 86500                         

86508                          

86518

Chef Tekniska avdelningen  

VA

VA-försörjning 

gemensamt. VA-

nät gemensamt

NH CGC GBT LH,SN

350000 86500-86502                       

86505-86507                       

86509-86511                      

86516-86518

Enhetschef VA-avdelning Avgifter, 

anskaffning 

vatten, 

Produktion, 

distribution, 

reningsverk, 

pumpstationer, 

slamhantering, 

vattenmätning.

PL NH GBT LH,SN

Ansvar Verksamhet Projekt Text Objekt Projekt-

ledare

Besluts-

attestant

Granskare Ersättare Budget 2018 inkl 

överföring av ej nyttjad 

budget från 2017 på                  

7 356 tkr inkl VA   (tkr)

3XXXXX   

21XXXX

xxxxx Samtliga investeringar Dos CGC

Skattefinansierad 

verksamhet
112100 910xx 10070 Fönster Energieffektivisering 

Transtensskolan, Strategisk

41540 RH RH BC VN,LJ 1 315

112120 91010 10006 Reception kommunhus, 

Strategisk

RH SDN BC VN,LJ 989

112100 910xx 10021 Brandskydd larm Övriga 

skolor

RH RH BC VN,LJ 500

112100 91030 10026 Skolgårdar, lekutrustning Gemensamt RH          RH         BC          VN       185

330000 25004 10026 Skolgårdar, lekutrustning Fastigh/Gata HB NH LH GBT, SN 186

112100 91xxx 10091 Källsortering, miljörum xxxxx RH RH BC VN,LJ 500

112100 91xxx 30002 Asfaltering inkl belysning RH RH BC VN,LJ 700

112100 91030 10008 Utbyte maskiner kök RH BC VN,LJ 800

112100 91xxx 10092 Förbättringsårtgärder intern 

hyresgäst

xxxxx RH RH BC VN,LJ 300

112100 91xxx 10093 Folkasboskolan, renovering 

och byte fasad och fönster

45110 RH RH BC VN,LJ 500

1121xx 91040 30037 Sprinkler Sköllergården, 

Strategisk

45151 RH RH BC VN,LJ 2 000

112100 91020 10089 Tingsgården Sköllersta, 

Strategisk

44022 RH RH BC VN,LJ 570

112200 91080 10018 Städutrustning, maskiner IHA TS VN,LJ 100

302000 24900 30001 Inköp maskiner och fordon NH NH LH GBT, SN 400

Driftredovisning Beslutsattest Granskare

Reinvesteringar skattefinansierad verksamhet



sid 3(4)

Ansvar Verksamhet Projekt Text Objekt Projekt-

ledare

Besluts-

attestant

Granskare Ersättare Budget 2018 inkl 

överföring av ej nyttjad 

budget från 2017 på                                 

7 356 tkr inkl VA   (tkr)

302500 xxxxx 30036 Åtgärder ortsbesök HA HA GBT LH,SN 300

302500 24900 30036 Pålsboda torg 45000 HA HA GBT LH,SN 300

330200 24900 30017 Vibytorp etapp II D SM HB 2 000

330000 24900 30002 Upprustning gator, vägar och 

broar, skyltplan ingår

HB HB LH GBT, SN 1011

330000 24900 och Aktivitet 3088 

Säkerhet

30002 Stängsel Puttlabäcken 41000 HB HB LH GBT, SN 100

330000 25003 30038 Vinterljus centralstationen 41000 HB HB LH GBT, SN 200

301000 92023 30002 Oljeavskiljare NH KK LH GBT, SN 200

330000 24900 30040 Manskapsbodar i orterna xxxxx HB HB LH GBT, SN 200

330000 25003 och aktivitet 1014 

samhällsinformation

30036 Anslagstavlor xxxxx HB HB LH GBT, SN 100

330000 24900 30004 Tillgänglighetsanpassning HB HB LH GBT, SN 266

330000 25001 30035 Ekoparken angöring 

Lekutrustning m.m enl 

politiskt beslut 2016

HA HB LH GBT, SN 300

330000 24906 30005 Gatubelysning HB HB LH GBT, SN 908

302300 24907 30039 Pylonbron 41532 FB,NC FB,NC GBT LH, SN 400

Trafiksäkerhetsprojekt: total budget 950 tkr,  några projekt ingår nedan 950

302300 24900 30210 Cykelpumpar Bidrag FB,NC FB,NC GBT LH, SN

302300 24900 30211 Cykelparkeringar Bidrag FB,NC FB,NC GBT LH, SN

302300 xxxxx FB,NC FB,NC GBT LH, SN

Ansvar Verksamhet Projekt Text Objekt Projekt-

ledare

Besluts-

attestant

Granskare Ersättare Budget tkr

330100 86508 35002 Sanering VA-ledningar SM SM GBT LH,SN 4 000

350000 86500 30001 Inköp maskiner och fordon PL NH GBT LH,SN 450

330200 86508 35013 Projektering Tisaren etapp I NH NH GBT LH,SN 7200

330200 86500 35503 Explatering Vibytorp II D SM SM GBT LH,SN 2 800

350000 86500 35014 Nödvattenrum PL PL GBT LH,SN 600

330200 86508 35501 Exploatering Sköllersta NH CGC GBT LH,SN 1 828

Hallsbergs ARV

350000 86500 35100 VA gemensamt xxxxx PL PL GBT LH,SN 185

350000 86510 35100 Nya returslampumpar 41293 PL PL GBT LH,SN 500

350000 86510 35100 Ventilation brunnslamlager 41293 PL PL GBT LH,SN 150

Sköllersta ARV

350000 86510 35100 Luftvärmepump för kyla 44065 PL PL GBT LH,SN 30

350000 86510 35100 Nya fönster filtersal och port 44065 PL PL GBT LH,SN 250

350000 86510 35100 Fotospektrometer 44065 PL PL GBT LH,SN 50

Vretstorp ARV

350000 86510 35100 Dosering fällkem 42402 PL PL GBT LH,SN 200

Hjortkvarn ARV

350000 86510 35100 Ny returslampump 47042 PL PL GBT LH,SN 200

Avloppspumpstationer

350000 86509 35007 Bräddlarm och backventiler xxxxx PL PL GBT LH,SN 60

350000 86509 35007 Luckor, fallskydd xxxxx PL PL GBT LH,SN 50

Vattenreservoarer

350000 86511 35011 LR reservoar Hjortkvarn 41293 PL PL GBT LH,SN 250

Övrigt

350000 86511 35011 Skalskydd dricksvatten xxxxx PL PL GBT LH,SN 75

350000 86511 35100 Nya reservkraftaggregat xxxxx PL PL GBT LH,SN 200

Totalt 35358

Reinvesteringar avgiftsfinansierad verksamhet VA

Reinvesteringar skattefinansierad verksamhet forts.



sid 4(4)

Granskare:

BC Bisera Cajo AJ Ann-Krisitn Järnberg

CA Carina Andersson BC Bisera Cajo

CB Christian Björk CA Carina Andersson

CE Christer Ericsson EH Eva Hellström

CGC Clas-Göran Classon EKS Ewa-Karin Skagerlind

CP Carita Prim GBH Gun-Britt Tomasson 

EKS Ewa-Karin Skagerlind JH Joel Holm

FA Fredrik Andersson LH Lena Hytter

FB Fredrik Brenkle LJ Linda Johansson

FH Fredrik Hansson MBK Maj-Britt Karlsson

HA Hadil Asaad ME Maria Edholm

HB Hans Nilsson-Berglund MM Mersida Mulalic

IHA Ingegerd Hedelund Almroth SK Sandra Karlsson

JK Jörgen Karlsson SN Susanne Naeslund

KK Kenneth Karlsson TP Tuva Prim

MBK Maj-Britt Karlsson TS Therese Svärd

NC Niclas Camarstrand TL Tatanja Lindgren

NH Niklas Hasselwander UBL Ulla-Beth Larsson

PL Peter Lidberg VN Valentine Naccachian

RE Rebecca Pallin-Eriksson Behörighetsattest: Datum 2018-       -

RH Robert Huss BC Bisera Cajo

SDN Said Nor LH Lena Hytter

SM Suzana Madzo VN Valentine Naccahian Attest:………………………………………………..

SN Susanne Naeslund UBL Ulla-Beth Larsson

UBL Ulla-Beth Larsson TS Therese Svärd

ÅE Åke Edgarsson IN Ingalill Nilsson

Initialernas förtydligande

Attestanter:

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. 
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Månadsuppföljning Infracontrol

§ 45
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Ärenden i Infracontrol period 180201- 180228 

Antal pågående ärenden i början av perioden 57 st

Antal pågående ärenden i slutet av perioden 75 st varav 8 st vilande

Antal inkomna ärenden under perioden 58 st

Antal avslutade ärenden under perioden 40 st
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KALLELSE

Sammanträdesdatum  2018-03-28 

17 – Meddelanden till nämnden 180328 Föredragande  

Anmälningar

• 18/DOS/18-12    Överklagande anmälan om ovårdad tomt

• 18/DOS/44-3    Kallelse till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 16 maj 2018

Page 2 of 2
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