SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Peter Tillman (V) ersätter Kari Räihä (V)

Leif Hermansson (S)
Calin Mc Quillan (M)

09:30-12:45

Hörnet, kommunhuset Hallsberg

Övriga
Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Åsa Pettersson (Miljöchef) §§109-112
Åsa Gunnarsson (Bygglovschef) §§109-112
Niklas Hasselwander (Teknisk chef) §113
Svante Actins (Byggkonsult) §115
Ewa-Karin Skagerlind (Handläggare) §115
Hadil Asaad (Planeringsingenjör) §116
Leila Johansson (Miljöinspektör) §§109-112

Protokollet innehåller paragraferna §§109-124
Ordförande

_________________________________________________________________
Lotta Öhlund

Justerare

_________________________________________________________________
Peter Tillman

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund

Page 1 of 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

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

Drift-och servicenämnden
2018-10-24

Datum för överklagan

2018-11-01

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

Ärendelista
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Presentation av nya Miljöchefen
Ventilationsutredning
Taxa för bygglov och strandskydd
VA-taxa 2019
VA-skuld Hallsbergs norra koloniförening
Fördjupad redovisning av åtgärder med bostadsanpassningsbidrag, BAB
Redovisning av ärenden, planerade och utförda åtgärder avseende ortsbesöken
Gallring av postlistade pappershandlingar
Internkontrollplan 2019
Budget 2019-2021
Månadsrapport sjukfrånvaro
Månadsrapporter ekonomi, september
Månadsuppföljning Infracontrol
Delegationer och meddelanden
Övriga ärenden

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 109- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Tjänstgörande ersättare
Peter Tillman (V) ersätter Kari Räihä (V)
3. Anmälan om jäv
Ingen ledamot anmälde jäv i dagens ärenden
4. Val av justerare
Peter Tillman (V) valdes att justera dagens protokoll

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 110 - Presentation av nya Miljöchefen
(18/DOS/19)

Ärendebeskrivning
En ny miljöchef har rekryterats, Åsa Pettersson. Åsa presenterar sig för nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen.

Beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 111 - Ventilationsutredning
(18/DOS/133)

Ärendebeskrivning
Under hösten 2016, inkom klagomål på inomhusmiljön på ovannämnda fastighet. Tillsyn
utfördes av miljöenheten den 1 november 2016. Efter detta datum har fastighetsägaren vid
flera tillfällen muntligen och skriftligen uppmanats att vidta åtgärder för att utreda och
förbättra ventilationen. Nämnden har också krävt åtgärder genom ett föreläggande på
delegation. Den 3 oktober 2018 utfördes det senaste tillsynsbesöket i två av bostäderna,
eftersom fastighetsägare inte följt vad som krävts i föreläggandet. Det konstateras att
köksfläktarna fortfarande är ur funktion samt att frånluftsflödet i badrummen är lågt. Antalet
tilluftsventiler misstänks vara för få för bostädernas storlek. Det finns inget OVK-intyg vid
ingången. Luften i bostäderna upplevs som instängd. Lukt och fukt från matlagning kvarstår
länge i bostaden. Miljöenhetens övergripande bedömning är att ventilationen i sin helhet
behöver utredas samt att förslag på åtgärder behöver redovisas så att olägenhet kan
förebyggas.
Enligt klagande så har klagomål och problem med ventilationen i fastigheten framförts till
olika ägare under många års tid.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bilagd tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Ventilation
Att tänka på inför en ventilationsutredning

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 112 - Taxa för bygglov och strandskydd
(18/DOS/128)

Ärendebeskrivning
För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap 8 § Plan- och bygglagen
(2010:900) behöver kommunen ha en av kommunfullmäktige antagen taxa för sin
verksamhet.
Taxan är en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom
området.
SKL har sett behov av att göra en större omarbetning av underlaget till taxa för PBL-området.
Anledningen är att förändringar i PBL genomförts och det finns behov av att förtydliga hur
taxan beräknas och tas fram. Utifrån detta har SKL tagit fram en ny utformning av taxa för
PBL området som bygger på den genomsnittliga tidsåtgången för olika typer lov och
anmälningsärenden och kostnad per handläggningstimma. Den taxa Hallsbergs kommun har
idag bygger på SKL:s tidigare taxemodell från 2011.
Gösta Hedlund (C) yrkar återremiss av ärendet samt att den årliga indexuppräkningen tas bort
och att det ges ett uppdrag till förvaltningen att titta på olika former av effektivisering, då den
föreslagna taxan bygger på historiska uppgifter.
Conny Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mattias Björklund (M) yrkar bifall till Gösta Hedlund (C) förslag att den årliga
indexuppräkningen tas bort.

Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått ordningen godkänd ställer ordföranden frågan till nämnden om de anser att
ärendet kan beslutas idag. Hon finner då att nämnden anser att ärendet kan beslutas idag.
Ordföranden ställer då proposition på förvaltningens förslag mot Gösta Hedlund yrkande.
Hon finner då att nämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den föreslagna taxan för bygglov och
strandskyddsdispens och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling och
beslut.

Reservationer
Gösta Hedlund (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Taxa för bygglov och strandskydd Hallsberg
Taxa för bygglov och strandskyddsdispens Hallsberg
Vad gör vi!
PRISEXEMPEL PÅ PLANENLIGA ÄRENDEN

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 113 - VA-taxa 2019
(18/DOS/130)

Ärendebeskrivning
VA-taxa 2011 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 104 med beslut om årlig
uppräkning enligt 75% av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex E84/325,
med januari månad 2011 som basmånad. Drift- och serviceförvaltningen föreslår att för 2019
avstå indexhöjningen av VA-taxan för att till nästa år återgå till normal indexberäkning.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den föreslagna VA- taxan för 2019 och
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse VA-Taxa 2019
VA-taxa 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 114 - VA-skuld Hallsbergs norra koloniförening
(18/DOS/31)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs norra koloniförening har med kommunens hjälp fått en nystart och en ny styrelse
har tillträtt. Föreningen har sedan tidigare upplupna VA-avgifter och skulden uppgick 201810-02 till 24 397 kr. På grund av koloniföreningens begränsade ekonomiska förutsättningar
föreslås att en amorteringsplan på tre år upprättas.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bilagd tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


Amorteringsplan avseende obetalda VA-avgifter

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 115 - Fördjupad redovisning av åtgärder med
bostadsanpassningsbidrag, BAB
(18/DOS/65)

Ärendebeskrivning
Funktionshindrade kan få bidrag för att anpassa sin bostad. Arbetsterapeut, läkare eller annan
sakkunnig gör en bedömning av vilket behov som finns och sedan utreder handläggare hos
oss vilka åtgärder som kan bli aktuella. Hela processen styrs av Lagen om
bostadsanpassningsbidrag, PBL och Boverkets byggregler mm. De vanligaste åtgärderna är
att ta bort trösklar, sätta upp bygelhandtag och spisvakter.
Svante Actins och Ewa-Karin Skagerlind redovisar ett större ärende som varit under utredning
en längre tid. Ärendet handlar om en bostadsanpassning där en tillbyggd husmodul dockas till
befintligt hus. Bygglov för tillbyggnaden ligger klart men en del utredning och förhandling
med sökanden kvarstår.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 116 - Redovisning av ärenden, planerade och utförda åtgärder
avseende ortsbesöken
(18/DOS/39)

Ärendebeskrivning
I drift- och servicenämndens mål står att förvaltning och nämnd ska utveckla samarbete,
inflytande och lokalt engagemang i varje kommundel. Nämnden har därför infört att
representanter från nämnd och förvaltning besöker varje tätort en gång per år, och då träffar
lokala intressegrupper.
Det är nämnden som avgör vilka intressegrupper som ska bjudas in till varje ortsbesök.
Ett förslag till planering för 2018 finns där datum, tid och ort är inbokade.
Planeringsingenjören har gjort en strukturerad uppställning där objekt, åtgärd, ansvarig och
tidplan tydligt framgår. Även avslutade objekt finns med.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag












Ortbesök Hjortkvarn inkl prioriterade åtgärder och kostnader 2018
Kostn ber Hjortkvarn
Ortbesök Pålsboda inkl prioriterade åtgärder och kostnader 2018
Kostn ber Pålsbodatorg
Ortbesök Sköllersta inkl prioriterade åtgärder och kostnader 2018
Ortbesök Svennevad inkl prioriterade åtgärder och kostnader 2018
Kostn ber Svennevad
Ortbesök Vretstorp inkl prioriterade åtgärder och kostnader 2018
Kostn ber Vretstorp
Ortbesök Östansjö inkl prioriterade åtgärder och kostnader 2018
Kostn ber Östansjö

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 117 - Gallring av postlistade pappershandlingar
(18/DOS/131)

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har i dag en dokumenthanteringsplan som nämnden beslutade om
den 23 november 2016. Planen är i dock i behov av revidering och det arbetet har inletts.
Kommunarkivarien har kommit med förslag om att omarbeta dokumenthanteringsplanen till
att beskriva olika processer och hanteringen av dokument i dessa. Detta stämmer bättre
överens med hur vi arbetar med GDPR när det gäller bland annat register- och
systemförteckningar. Därför föreslås att en helt ny dokumenthanteringsplan tas fram.
I dagsläget för Hallsbergs kommun två lika överensstämmande diarium, ett på papper och ett
digitalt i diariesystemet Platina. Detta med anledning av att det saknas ett e-arkiv i Hallsbergs
kommun, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet i dagsläget att spara digitala
handlingar för all framtid.
En punkt ur dokumenthanteringsplanen skulle behöva ändras, och det är att kunna gallra
postlistade pappershandlingar omgående, så att de inte behöver dras ut och sparas på papper.
Postlistade handlingar ska enligt nuvarande dokumenthanteringsplan gallras efter fem år,
under denna tid kan de räcka att bevara dem digitalt i systemet Platina.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse gallring av postlistade pappershandlingar

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 118 - Internkontrollplan 2019
(18/DOS/111)

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

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna internkontrollplanen för 2019

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna internkontrollplanen för 2019

Beslutsunderlag


Internkontrollplan DOS 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 119 - Budget 2019-2021
(18/DOS/111)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat DOS budget för 20192021.
Allianspartierna Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat in
ett gemensamt yrkande för Mål och budgetförslag 2019 Flerårsplan 20202021. Alliansgruppen yrkar på att det av förvaltningen framlagda "Mål och budgetförslag
2019-2021 återremitteras och att förändring sker i enlighet med deras yrkande, enligt bilaga.
Mötet ajourneras i fyra minuter för överläggningar i grupperna.
När mötet återupptas yrkar majoriteten att ärendet återremitteras för att göra vissa
redaktionella ändringar genom att dela utmaningar, aktiviteter och prioriteringar under
tekniska avdelningen, så att VA och gata/park står var för sig samt att förvaltningen korrigerar
och säkerställer 2018 års budgetsiffror.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den upprättade budgeten för DOS 2019-2021

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar återremittera ärendet och ger förvaltningen i uppdrag att
genomföra de redaktionella ändringar som framkommit samt att 2018 års budgetsiffror
korrigeras och säkerställs. Ärendet tas upp för beslut vid nästa nämndmöte i november igen.

Beslutsunderlag



Mal och budget 2019-2021
Gemensamt yrkande för Mål och budgetförslag 2019 flerårsplan 2020-2021 från
Allianspartierna

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

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

Ärendebeskrivning
Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen redovisas. Sjuktalen har varit höga inom städoch 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 augusti 2018 ver 2

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 121 - Månadsrapporter ekonomi, september
(18/DOS/25)

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

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag



Skatt Total 201809
VA Total 201809

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 122 - 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.
Synpunkterna som kommer in till förvaltningen styrs nu till största delen in via systemet för
synpunkter och felanmälan, Infracontrol, varför en uppföljning av ärenden i systemet
redovisas under den här punkten.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag


Hallsbergs kommun_September 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 18 of 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

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

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden beslutade den 23 augusti 2017 om en delegationsordning för
nämndens verksamhet. Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i
verksamheterna på delegation från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och
servicenämnden vid närmast följande sammanträde.
Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-09-21 till 2018-10-19 redovisas
genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-10-24

§ 124 - Övriga ärenden
(18/DOS/43)

Ärendebeskrivning


Christina Johansson (S) frågar om grusstorleken som används vid halkbekämpning har
ändrats då det, enligt utsago, ökat med stenskottsreparationer hos
glasmästaren. Förvaltningschefen svarar att grusstorleken är oförändrad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 109

Presentation av nya Miljöchefen
§ 110
18/DOS/19

Ventilationsutredning
§ 111
18/DOS/133

1(4)

Tjänsteskrivelse
2018-10-04

DNR 2016M0891

Drift- och Servicenämnden, Hallsberg

Förslag till beslut om föreläggande förenat
med vite enligt miljöbalken
Förslag till beslut
Drift- och Servicenämnden, nedan kallad nämnden, föreslås besluta att förelägga
, med organisationsnummer:
, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten
i Hallsbergs kommun, att utföra följande undersökningar samt inkomma
med följande handlingar:
1. Tillse att utföra en utredning av ventilationsförhållandena i bostadshuset
på fastigheten
Utredningen ska vara fackmannamässigt utförd av en oberoende konsult
samt, bland annat, redovisa:
- Ventilationssystemets kapacitet, utformning och nuvarande funktion.
- Eventuellt behov av ytterligare tilluftsventiler, möjlighet till
kapacitetsökning av frånluftssystemet i kök och badrum och/eller
förslag på andra förbättrande åtgärder
- Kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder
- Se bilaga 1 för mer information om vad ventilationsutredningen ska
omfatta.
2. Utredningen ska, tillsammans med protokoll från senaste OVK-besiktning
inkl. bilagor såsom flödesmätningar, redovisas skriftligen till Nämnden
senast sex (6) veckor efter delgivning.
3. Beslutet förenas med ett sammanlagt vite på 55.000 kronor vid
underlåtande att utföra/inkomma uppgifterna enligt punkt 1-2.
4. Beslutet sänds till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret.
Lagstöd: 2 kap, 26 kap, 1, 9, 14, 15, 19, 21 och 22§§, 9 kap 3 och 9§§ miljöbalken
(1998:808), 33 och 45 §§ FMH (1998:899). Temperatur (FoHMFS 2014:17),
Ventilation (FoHMFS 2014:18) med tillhörande skrifter.
Sammanfattning
Återkommande klagomål angående inomhusmiljön i bostäder på fastigheten
har inkommit till nämnden. Trots flera uppmaningar,
samt föreläggande, till fastighetsägaren har problemen med ventilationen inte
rättats till. Nämnden föreslås besluta om ett föreläggande förenat med vite.
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Bakgrund
Under hösten 2016, inkom klagomål på inomhusmiljön på ovannämnda fastighet.
Tillsyn utfördes av miljöenheten den 1 november 2016. Efter detta datum har
fastighetsägaren vid flera tillfällen muntligen och skriftligen uppmanats att vidta
åtgärder för att utreda och förbättra ventilationen. Nämnden har också krävt
åtgärder genom ett föreläggande på delegation. Den 3 oktober 2018 utfördes det
senaste tillsynsbesöket i två av bostäderna, eftersom fastighetsägare inte följt vad
som krävts i föreläggandet. Det konstateras att köksfläktarna fortfarande är ur
funktion samt att frånluftsflödet i badrummen är lågt. Antalet tilluftsventiler
misstänks vara för få för bostädernas storlek. Det finns inget OVK-intyg vid
ingången. Luften i bostäderna upplevs som instängd. Lukt och fukt från
matlagning kvarstår länge i bostaden. Miljöenhetens övergripande bedömning är
att ventilationen i sin helhet behöver utredas samt att förslag på åtgärder
behöver redovisas så att olägenhet kan förebyggas.
Enligt klagande så har klagomål och problem med ventilationen i fastigheten
framförts till olika ägare under många års tid.

Bedömning och motivering av beslut
Dålig/bristfällig ventilation bedöms av Folkhälsomyndigheten vara en hälsorisk.
FoHMFS 2014:18
I folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation anges att:
 I bostäder bör det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte understiga 0,5
rumsvolymer per timme (rv/h). Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter
luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m2) golv area eller 4 l/s per
person. bostäder ska uteluftflödet inte understiga 4 l/s/person + 0,35 l/s/m2
golvyta.
 Skillnaden i absolut luftfuktighet mellan ute och inne under
vinterförhållanden får inte regelmässigt överstiga 3 g/ m3.
 Lufthastighet >0,15 m/s (se FoHMFS 2014:17).
 Koldioxid > 1000 ppm vid användning av lokalen. Vid god ventilation ligger
värdet mellan 600-800 ppm.
Enligt försiktighetsprincipen i miljöbalkens 2 kap. 3§ ska verksamhetsutövaren
tillsammans med huvudmannen vidta försiktighetsmått redan vid misstanke om
att verksamheten kan medföra skada eller olägenhet för människor och/eller
miljö. I prop.1997/98:45 s 15 förklarar lagrådet att paragrafens första stycke är
miljöbalkens grundläggande hänsynsregel. Det innebär att skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljö, ska enligt paragrafens första stycke förebyggas,
hindra eller motverkas. Det påpekas även att både fysiska och psykiska skador
omfattas i skrivningen. Vidare står det i miljöbalkens 9 kap. 3§ att med olägenhet
för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk
bedömning kan påverka hälsan menligt och inte är tillfällig. I prop.1997/98:45 s
109 påtalar lagrådet att man inte ska göra några ekonomiska eller tekniska
avvägningar i ärenden som rör människors hälsa. I miljöbalkens 9 kap. 9§ står
det bostäder och lokaler för allmänt ändamål skall brukas på ett sådant sätt att
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
För att uppfylla miljöbalkens regler anser Nämnden att det krävs att ovan
angivna undersökningar utförs. Vid en avvägning av miljöbalkens hänsynsregler
finner Nämnden det skäligt att ställa dessa krav.
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Lagstiftning och information
Miljöbalken (1998:808) 26 kap:
9§ En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas.
14§ Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.
15§ Tillsynsmyndigheten får sända meddelade föreläggande och förbud till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.
19§ Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana
verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska även lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om
tillsynsmyndigheten begär det.
21§ Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar
en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars
är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.
22§ Den som upplåter en byggnad för bostäder, där byggnadens skick kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa är skyldig att utföra sådana
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs. Beslut om
undersökning får förenas med förbud att överlåta den berörda fastigheten eller
annan egendom till dess undersökningen är slutförd.
Av 2 och 3 §§ framgår att den som bedriver verksamhet, dels är skyldig att skaffa
sig den kunskap som krävs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
dels vidta alla rimliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att
förhindra att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
33§ I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en
bostad särskilt;
1. Ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon,
luftföroreningar och andra liknande störningar,
2. Ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på
annat sätt,
3. Medge tillräckligt dagsljus,
4. Hållas tillfredsställande uppvärmd,
5. Ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
6. Ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till
dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.
Aktuella miljömål
Generationsmålet:
Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
Människors hälsa ska utsättas för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
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God bebyggd miljö:
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Information
En OVK besiktning ska ske av företag eller person som innehar certifikat för att
utföra OVK besiktningar.
Detta beslut kan överklagas, se besvärshänvisning på sista sidan.

Hallsbergs kommun
Miljöenheten
Drift- och Serviceförvaltningen

Åsa Pettersson
Miljöchef
Bilaga 1: Ventilationsutredning

Kopia:

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Leila Johansson
Miljöinspektör

Att tänka på inför en ventilationsutredning
Har miljöförvaltningen begärt in en fackmässig utredning ställs vissa krav på innehåll och utformning. Här
informerar vi om vad som ska ingå i en ventilationsutredning för en bostad. Som fastighetsägare är du enligt lag
skyldig att se till att fastighetens ventilation med fastställda intervaller genomgår en funktionskontroll, en så
kallad OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ett godkänt OVK-protokoll är dock ingen garanti för att
ventilationen uppfyller miljöbalkens krav, vilket innebär att bostadens luftomsättning och luftflöden också måste
kontrolleras.

Utredning
Följande uppgifter och mätningar ska ingå i utredningen:
Uppgift om bostadens ventilationssystem; S, F, FT eller FTX.
Uppgift om i vilka rum och var i rummen uteluftsdon och frånluftsdon är placerade. Vid S- och
F-system ska ventiltyp för uteluft anges.
Mätning av luftomsättningen (frånluftsmätning). Ska anges som rumsvolymer per timme (rv/h).
Vid FT- och FTX-system ska även uteluftsflöde och tilluftstemperatur mätas.
För S-system bör luftflödesmätningar inte utföras om utomhustemperaturen överstiger +10 °C.
Ange uppmätta samt projekterade flöden vid F, FT och FTX-system.
Lufttemperatur inomhus och utomhus. Antal rum i bostaden, takhöjd och bostadsyta. Noteringar
om eventuella brister i ventilationen, till exempel bristande överluftspassage eller att luften strömmar oönskade
vägar såsom från badrum/kök mot vardagsrum/sovrum eller motsvarande.
Vid S- och F-ventilation kan du kontrollera om det finns tillräckligt med uteluftsintag. Ett enkelt
sätt att bedöma detta är att öppna ett fönster och kontrollera vilka luftflöden som då erhålls, för att jämföra med
flödena som erhålls med stängt fönster.
Om du behöver utreda djupare och förstå hur och varför lukter tar sig in i lägenheten kan man till exempel göra
det med hjälp av spårgas.

Redovisning
Det är av stor betydelse att utredningen redovisas på ett korrekt och tydligt sätt eftersom den utgör ett viktigt
underlag för miljöförvaltningen vid bedömning om olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken föreligger
eller inte.
I övrigt ska felkällor anges, det vill säga vad som kan ha påverkat mätresultatet om mätvärdet anses som
avvikande.
Även besiktningsman, undersökningsdatum, vilka mätinstrument som använts och när de senast kalibrerades ska
framgå av redovisningen.

Tabell 1. Sammanställning av värden när det kan finnas risk för olägenhet för människors
hälsa
Parameter
Bostäder
Skola, förskola,
Allmänna lokaler
idrottshallar
< 0,35 l/m2 s eller <
< 7 l/s person + 0,35
< 7 l/s person +
Uteluftsflöde
4 l/s person
l/m2 s
0,35 l/m2 s
< 0,5 rv/t
Se luftflöde
Se luftflöde
Luftomsättning
> 3 g/m3
> 3 g/m3
Fuktskillnad, inne- > 3 g/m3
ute*
> 0,15 m/s
> 0,15 m/s
> 0,15 m/s
Lufthastighet**
> 1000 ppm
> 1000 ppm
Koldioxid***

* Fuktmängden är högre inomhus
** Från Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:17 Temperatur inomhus
*** Indikation på för låga uteluftsflöden och behov av ytterligare kontroller

Läs gärna mer;
www.folkhalsomyndigheten.se – sök ventilation, OVK.
Allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)
Allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14)
Lämna gärna detta informationsblad till den som ska utföra utredningen.

Taxa för bygglov och strandskydd
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DNR 18/DOS/128

Drift- och servicenämnden

Beslut om taxa för bygglov och strandskyddsdispens.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
1. anta taxa för bygglov och strandskyddsdispens
2. besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2019
3. delegera till Drift- och servicenämnden att årligen besluta höja de i taxan antagna avgifterna
samt handläggningskostnad per timme enligt Sveriges kommuner och landstings riktlinjer för
procentsats om prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt publicerad uppgift för
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2018.

Sammanfattning
Taxan för Drift- och servicenämndens verksamhet behöver omarbetas för den del som avser
kommunens bygglovsverksamhet och ärenden som rör strandskyddsdispens.
Förvaltningen har därför tagit fram ett nytt taxeförslag i syfte att få en tydligare och mer
transparent taxa. Förslaget till ny taxa enligt plan och bygglagen (PBL) bygger på Sveriges
Kommuners och Landstings (SKL) förslag.
Den nya taxan förväntas ge avgifter som tydligare följer självkostnadsprincipen för olika
ärendekategorier.

Bakgrund
För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap 8 § Plan- och bygglagen
(2010:900) behöver kommunen ha en av kommunfullmäktige antagen taxa för sin verksamhet.
Taxan är en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom
området.
SKL har sett behov av att göra en större omarbetning av underlaget till taxa för PBL-området.
Anledningen är att förändringar i PBL genomförts och det finns behov av att förtydliga hur taxan
beräknas och tas fram. Utifrån detta har SKL tagit fram en ny utformning av taxa för PBL området
som bygger på den genomsnittliga tidsåtgången för olika typer lov och anmälningsärenden och
kostnad per handläggningstimma. Den taxa Hallsbergs kommun har idag bygger på SKL:s tidigare
taxemodell från 2011.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

694 80 Hallsberg

V:a Storgatan 14

0582-68 50 00

0582-68 51 40

dos@hallsberg.se
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Enligt 12 kap 10 § PBL får en avgift enligt 12 kapitlet 8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens
genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
Taxemodell bygger på att med utgångspunkt i dessa formuleringar i PBL, ta fram den
genomsnittliga kostnaden (tiduppskattning) för olika typer av besked, beslut och handläggning.
Enligt SKL:s uppfattning bör taxemodellen innebära att kommunen kan ta ut ersättning för de
kostnader man har för den myndighetsutövning och de övriga uppgifter man enligt PBL får ta ut
avgifter för. Tiduppskattning ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som
läggs ned och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka de lönekostnader och
övriga kostnader som kan hänföras till området. I SKL:s underlag till taxa finns vägledning hur
kostnad för handläggningstimma beräknas fram utifrån den faktiska kostnaden för aktuell
verksamhet.
I den genomsnittliga handläggningstiden ingår all tid som ingår i handläggningen av ett ärende
från det att det kommer in till kommunen till dess att ärendet är färdigbehandlat enligt plan- och
bygglagen och har arkiverats. Den framräknade handläggningstiden multipliceras sedan med den
handläggningskostnaden per timme.

Nuläge
Hallsbergs kommuns nuvarande taxa bygger på SKL:s tidigare taxeunderlag där taxan baseras på
yta. Den nuvarande taxa är svår förståelig för utomstående men även för handläggare vilket
medför att det kan bli olika avgifter för samma typ av ärende. Taxan ger inte heller en rättvisande
kostnad för olika ärendetyper där stora byggnationer får i förhållande till tidsåtgång en hög avgift
medan små ärenden i förhållande till tidsåtgång inte finansieras av nuvarande taxa utan
subventioneras av större ärenden.
Flera kommuner, blanda annat Kumla och Örebro har omarbetat sina taxor inom bygglovområdet
enligt SKL:s nya taxeunderlag. Deras erfarenhet är att tydligheten blir lättare och att det blir
lättare att motivera och förklara avgiften.
Då Kumla- och Hallsbergs kommun har ett samarbetsavtal i frågor som bygglov är det bra att vi
har så lika taxor som möjligt med samma uppbyggnad.

Analys
Ur ekonomisk synpunkt bedöms taxeförslaget innebära att Hallsberg kommun får täckning för
våra kostnader i det enskilda fallet. Byggnationer med stor yta kommer att få lägre avgift än idag.
Mindre byggnationer kommer att få en högre avgift än idag beroende på att mindre byggnationer
idag inte bär sin egen kostnad utifrån den tidsåtgång som åtgår till handläggningen av dessa. Vi får
samtidigt en taxa som är förutsägbar och tydlig, vid en utökad digitalisering som medger
tidsvinster kan justering i taxan ske lättare och mer strukturerat.
För att få en så bra taxa som möjligt kommer förvaltningen löpande utvärdera taxan allt eftersom
vi arbetar med den.

FÖR DRIFT- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef
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TAXEBESTÄMMELSER
Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift för
1.

Beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,

2.

Beslut om lov,

3.

Tekniska samråd och slutsamråd,

4.

Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,

5.

Framställning av arkivbeständiga handlingar,

6.

Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b§§, och

7.

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

8.

Beslut om strandskyddsdispens

Eventuella planavgifter, mätningsavgifter samt avgifter för kartproduktion debiteras
enligt separat taxa.
Moms (mervärdesomsättningsskatt) debiteras inte.

Allmänna bestämmelser
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabell 1-20. Beloppen i tabellerna 1-20 har
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av
ärende som åtgärden avser.

Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgiften
enligt tabell där åtgärden återfinns. Om myndighetsnämnden finner att det är
motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller
75%.
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Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vi nybyggnad av en- och
tvåbostadshus.
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas tillhörande
kompletteringsbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma
ansökan som nybyggnationen av ett bostadshus.

Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett permanent
bygglov för motsvarande åtgärd.

Anståndsbeslut
Ingen avgift utgår för anståndsbeslut.

Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att
den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet
nedlagda timmar i ärendet.

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 838 kr.

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen
”Timuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits.

Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar drift- och
servicenämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Höjning/sänkning av avgift
Finner drift- och servicenämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller
sänkning av avgiften, äger nämnden, för visst slag av ärende eller särskilt uppdrag, rätt
att besluta om detta.

Ändring av taxan
Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.
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Justering av timavgift
Indexuppräknad kostnad per timme beslutas av drift- och servicenämnden årligen.

Betalning av avgift
Avgiften enligt denna taxa betalas av sökanden mot faktura när denne tillställts driftoch servicenämndens beslut.
Betalas inte avgiften vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften för avslagsbeslut återbetalas om beslut upphävs i högre instans. Avräkning ska
ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller för ärenden inkomna från och
med detta datum.
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Tabeller

A Taxetabeller för lov, anmälan mm
1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och
tvåbostadshus och
komplementbyggnader
Ärendetyp
1.1

Planenligt

24 302 kr

1.2

Liten avvikelse

28 492 kr

1.3

Utanför planlagt område

28 492 kr

Planenligt

20 950 kr

Liten avvikelse

24 302 kr

Utanför planlagt område

24 302 kr

Planenligt

13 408 kr

Liten avvikelse

15 084 kr

Utanför planlagt område

15 084 kr

1.4
1.5

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Avgift

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder

1.6
1.7
1.8

Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd

1.9
1.10
1.11

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd

1.12
1.13
1.14

Tillbyggnad huvudbyggnad , med tekniskt
samråd

1.15
1.16
1.17

Tillbyggnad huvudbyggnad, utan tekniskt
samråd

1.18
1.19
1.20

Tillbyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd

1.21
1.22
1.23

Tillbyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd

1.24
1.25
1.26

Inglasning av befintlig altan/skärmtak/balkong,
utan tekniskt samråd

1.27
1.28
1.29

Ändring, med tekniskt samråd ( fasadändring,
ändrad användning)

1.30
1.31
1.32

Ändring, utan tekniskt samråd ( fasadändring,
ändrad användning)

1.33
Per styck för nybyggnad av fler likartade eneller tvåbostadshus utöver det första, i en och
1.35
samma ansökan (gruppbebyggelse)
1.36

Planenligt

9 218 kr

Liten avvikelse

10 894 kr

Utanför planlagt område

10 894 kr

Planenligt

13 408 kr

Liten avvikelse

15 084 kr

Utanför planlagt område

15 084 kr

Planenligt

9 218 kr

Liten avvikelse

10 894 kr

Utanför planlagt område

10 894 kr

Planenligt

8 380 kr

Liten avvikelse

10 056 kr

Utanför planlagt område

10 056 kr

Planenligt

5 866 kr

Liten avvikelse

7 542 kr

Utanför planlagt område

7 542 kr

Planenligt

4 609 kr

Liten avvikelse

5 447 kr

Utanför planlagt område

5 447 kr

Planenligt

11 732 kr

Liten avvikelse

13 408 kr

Utanför planlagt område

13 408 kr

Planenligt

7 542 kr

Liten avvikelse

9 218 kr

Utanför planlagt område

9 218 kr

1.34

10 894 kr
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2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp
2.1
2.2

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd

2.3
2.4
2.5

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

Avgift
Planenligt

13 408 kr

Liten avvikelse

16 760 kr

Utanför planlagt område

16 760 kr

Planenligt

9 218 kr

Liten avvikelse

12 570 kr

Utanför planlagt område

12 570 kr

Planenligt

24 302 kr

2.8

Liten avvikelse

28 492 kr

2.9

Utanför planlagt område

28 492 kr

Planenligt

36 872 kr

2.11

Liten avvikelse

41 062 kr

2.12

Utanför planlagt område

41 062 kr

Planenligt

49 442 kr

2.14

Liten avvikelse

53 632 kr

2.15

Utanför planlagt område

53 632 kr

Planenligt

14 246 kr

Liten avvikelse

15 922 kr

Utanför planlagt område

15 922 kr

2.6
2.7

2.10

2.13

2.16
2.17

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd

2.18
2.19
2.20

Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

2.21
2.22

7 542 kr

Liten avvikelse

9 218 kr

Utanför planlagt område

9 218 kr

Planenligt

15 922 kr

2.23

Liten avvikelse

19 274 kr

2.24

Utanför planlagt område

19 274 kr

Planenligt

12 570 kr

Liten avvikelse

14 246 kr

2.25

Tillbyggnad ≥51 kvm (BTA+OPA)

Planenligt

Fasadändring, med tekniskt samråd

2.26
2.27

Fasadändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

7 542 kr

Liten avvikelse

9 218 kr

Inglasning av 1-5 befintliga balkonger. (Fler än 5
balkonger ses som fasadändring).

Planenligt

6 704 kr

Liten avvikelse

10 000 kr

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Planenligt

14 246 kr

2.32

Liten avvikelse

17 598 kr

2.33

Utanför planlagt område

17 598 kr

2.28
2.29
2.30
2.31

2.34

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

9 218 kr

2.35

Liten avvikelse

12 570 kr

2.36

Utanför planlagt område

12 570 kr
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3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

Avgift
5 866 kr

3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

7 542 kr

3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 676 kr

3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 676 kr

3.1

4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och
golfbanor

Avgift
Timdebitering

4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och
miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c)
monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är
större än tre meter
4.7
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser

Timdebitering

4.1

4.6

Timdebitering
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5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp
5.1

Avgift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank, med
5.2 tekniskt samråd

Planenligt

10 056 kr

Liten avvikelse

11 732 kr

5.3

Utanför planlagt område

11 732 kr

5.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan
5.5 tekniskt samråd

Planenligt

5 866 kr

Liten avvikelse

7 542 kr

5.6

Utanför planlagt område

7 542 kr

5.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
5.8 utomhus, med tekniskt samråd

Planenligt

10 056 kr

Liten avvikelse

11 732 kr

5.9

Utanför planlagt område

11 732 kr

5.10

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser
5.11 utomhus, utan tekniskt samråd

Planenligt

5 866 kr

Liten avvikelse

7 542 kr

5.12

Utanför planlagt område

7 542 kr

Planenligt

5 866 kr

Liten avvikelse

7 542 kr

Utanför planlagt område

7 542 kr

5.13
5.14

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt
eller väsentlig ändring av transformatorstation

5.15

6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

6.1

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Avgift
5 866 kr

7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

7.1

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Avgift
5 866 kr
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8 Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp
8.1
8.2

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

Avgift
7 961 kr
2 933 kr

8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)
har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd

7 961 kr

8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)
har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd

2 933 kr

8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt
samråd

7 961 kr

8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt
samråd

2 933 kr

8.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

7 961 kr

8.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

2 933 kr

8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

7 961 kr

8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

2 933 kr

8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

8 799 kr

8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

2 933 kr

8.13

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

7 961 kr

8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp
i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

2 933 kr

8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med
tekniskt samråd

7 961 kr

8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan
tekniskt samråd

3 771 kr

8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt
samråd

8 799 kr

8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt
samråd

3 771 kr

8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

8 799 kr

8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

2 933 kr

8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a §
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd, Attefall

9 218 kr

8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a §
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd, Attefall

4 190 kr
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8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd. Attefall

9 218 kr

8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd , Attefall

4 190 kr

8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och
bygglagen

4 190 kr

8.26

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

5 866 kr

8.27

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

4 190 kr

8.28

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

5 866 kr

8.29

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

3 771 kr

8.30

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c §
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

9 218 kr

8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c §
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

4 190 kr
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9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Avgift

9.1

Ärendetyp
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

9 637 kr

9.2

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

6 285 kr

10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

10.1

Ärendetyp
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Avgift
9 637 kr

10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

6 285 kr

11 Förhandsbesked
Ärendetyp
11.1

Förhandsbesked

Avgift
Inom planlagt område

11.2

Utanför planlagt område

9 218 kr
11 313 kr

12 Villkorsbesked
Ärendetyp
12.1

Villkorsbesked

Avgift
Timdebitering

13 Ingripandebesked
Ärendetyp
13.1

Ingripandebesked

Avgift
Timdebitering

14 Extra platsbesök
Ärendetyp

Avgift

14.1

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

3 352 kr

14.2

Extra slutsamråd, utöver det första, per styck

3 352 kr

15 Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken
Ärendetyp
15.1

Strandskyddsdispens

Avgift
8 799 kr

16 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp
16.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon
av taxans övriga tabeller

16.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i
någon av taxans övriga tabeller

Avgift
I enlighet med
tillämplig tabell
Timdebitering
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17 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp
17.1

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avgift
Timdebitering

18 Avslag
Ärendetyp
18.1

Avslag

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen
för tillämplig
ärendetyp

19 Avskrivning
Ärendetyp
19.1

Avskrivning

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen
för tillämplig
ärendetyp

20 Avvisning
Ärendetyp
20.1

Avvisning

Avgift
Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen
för tillämplig
ärendetyp

15(28)

1 Tidsuppskattning

Tillbyggnad
huvudbyggnad , med
1.15 tekniskt samråd
1.16
1.17

Tillbyggnad
huvudbyggnad, utan
1.18 tekniskt samråd
1.19
1.20

Tillbyggnad av
komplementbyggnad,
1.21 med tekniskt samråd
1.22
1.23

Tillbyggnad av
komplementbyggnad,
1.24 utan tekniskt samråd
1.25
1.26
1.27

Inglasning av befintlig
altan/skärmtak/balkong,
utan tekniskt samråd

1.28
1.29

Ändring, med tekniskt
samråd ( fasadändring,
1.30 ändrad användning)
1.31
1.32

Ändring, utan tekniskt
samråd ( fasadändring,
1.33 ändrad användning)
Per styck för
nybyggnad av fler
1.35 likartade en- eller
tvåbostadshus utöver det
första, i en och samma
1.36
ansökan
(gruppbebyggelse)

Summa tid

1.13
1.14

Avslut av ärende

Nybyggnad av
komplementbyggnad,
1.12 utan tekniskt samråd

Slutbesked

1.10
1.11

Slutsamråd

Nybyggnad av
komplementbyggnad,
1.9 med tekniskt samråd

Arbetsplatsbesök

1.7
1.8

Startbesked

Nybyggnad av ett
fritidshus med högst två
1.6 bostäder

Tekniskt samråd

1.4
1.5

Expediering och
kungörelse

1.3

Nybyggnad av ett eneller tvåbostadshus

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område

Bygglovsprövning

Ärendetyp
1.1
1.2

Start av ärende

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

1
1

10
15

1
1

4
4

2
2

4
4

4
4

2
2

1
1

29
34

Avgift
24 302 kr
28 492 kr

1

15

1

4

2

4

4

2

1

34

28 492 kr

1
1

6
10

1
1

4
4

2
2

4
4

4
4

2
2

1
1

25
29

20 950 kr
24 302 kr

1

10

1

4

2

4

4

2

1

29

24 302 kr

1
1

6
8

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

1
1

1
1

16
18

13 408 kr
15 084 kr

1

8

1

1

1

2

2

1

1

18

15 084 kr

1
1

6
8

1
1

1
1

1
1

1
1

11
13

9 218 kr
10 894 kr

1

8

1

1

1

1

13

10 894 kr

1
1

6
8

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

1
1

1
1

16
18

13 408 kr
15 084 kr

1

8

1

1

1

2

2

1

1

18

15 084 kr

1
1

6
8

1
1

1
1

1
1

1
1

11
13

9 218 kr
10 894 kr

1

8

1

1

1

1

13

10 894 kr

1
1

2
4

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

10
12

8 380 kr
10 056 kr

1

4

1

1

1

1

1

1

1

12

10 056 kr

1
1

2
4

1
1

1
1

1
1

1
1

7
9

5 866 kr
7 542 kr

1

4

1

1

1

1

9

7 542 kr

0,5
0,5

3
4

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5 0,5
0,5 0,5

5,5
6,5

4 609 kr
5 447 kr

0,5

4

0,5

0,5

0,5 0,5

6,5

5 447 kr

1
1

4
6

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

1
1

1
1

14
16

11 732 kr
13 408 kr

1

6

1

1

1

2

2

1

1

16

13 408 kr

1
1

4
6

1
1

1
1

1
1

1
1

9
11

7 542 kr
9 218 kr

1

6

1

1

1

1

11

9 218 kr

3

0,5

1 0,5

13

10 894 kr

1.34

2

2

2

2
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2.6
2.7
2.8
2.9

planlagt område
Planenligt

Arbetsplatsbes
k
Slutsamråd

Tekniskt
samråd
Startbesked

1 6
1 10

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

1
1

1
1

16
20

Avgift
13 408 kr
16 760 kr

1 10

1

1

1

2

2

1

1

20

16 760 kr

1 6
1 10

1
1

1
1

1
1

1
1

11
15

9 218 kr
12 570 kr

1 10

1

1

1

1

15

12 570 kr

1 10

1

4

2

4

4

2

1

29

24 302 kr

1 15

1

4

2

4

4

2

1

34

28 492 kr

1 15

1

4

2

4

4

2

1

34

28 492 kr

Slutbesked

Summa tid

2.4
2.5

Avslut av
ärende

2.3

Planenligt
Nybyggnad 0-100 kvm
Liten avvikelse
(BTA+OPA), med
Utanför
tekniskt samråd
planlagt område
Planenligt
Nybyggnad 0-100 kvm
Liten avvikelse
(BTA+OPA), utan
Utanför
tekniskt samråd
planlagt område
Planenligt
Nybyggnad 101-1000
Liten avvikelse
kvm (BTA+OPA)
Utanför

Expediering
och kungörelse

Ärendetyp
2.1
2.2

Bygglovsprövni

Start av ärende

2 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller
tvåbostadshus eller komplementbyggnader

1 25

1

4

2

4

4

2

1

44

36 872 kr

Nybyggnad 1001-5000
kvm (BTA+OPA)

Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt

1 30

1

4

2

4

4

2

1

49

41 062 kr

1 30

1

4

2

4

4

2

1

49

41 062 kr

1 40

1

4

2

4

4

2

1

59

49 442 kr

Nybyggnad ≥5001 kvm
(BTA+OPA)

1 45

1

4

2

4

4

2

1

64

53 632 kr

1 45

1

4

2

4

4

2

1

64

53 632 kr

2.16

Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt

1

4

1

2

2

2

2

2

1

17

14 246 kr

1

6

1

2

2

2

2

2

1

19

15 922 kr

1

6

1

2

2

2

2

2

1

19

15 922 kr

2.19

Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt

1

4

1

1

1

1

9

7 542 kr

Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför
planlagt område

1

6

1

1

1

1

11

9 218 kr

1

6

1

1

1

1

11

9 218 kr

1 6
1 10

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

19
23

15 922 kr
19 274 kr

1 10

1

2

2

2

2

2

1

23

19 274 kr

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Tillbyggnad 0-50 kvm
2.17 (BTA+OPA), med
2.18 tekniskt samråd
Tillbyggnad 0-50 kvm
2.20 (BTA+OPA), utan
2.21 tekniskt samråd
2.22
2.23
2.24

Tillbyggnad ≥51 kvm
(BTA+OPA)

Fasadändring, med
2.26 tekniskt samråd

Planenligt

1

4

1

2

1

2

2

1

1

15

12 570 kr

Liten avvikelse

1

6

1

2

1

2

2

1

1

17

14 246 kr

2.27

Planenligt

1

4

1

1

1

1

9

7 542 kr

Liten avvikelse

1

6

1

1

1

1

11

9 218 kr

Planenligt

1

3

1

1

1

1

8

6 704 kr

Liten avvikelse

1

5

1

1

1

1

10

10 000 kr

Planenligt

1

6

1

2

1

2

2

1

1

17

14 246 kr

Liten avvikelse
Utanför
planlagt område
Planenligt

1 10

1

2

1

2

2

1

1

21

17 598 kr

1 10

1

2

1

2

2

1

1

21

17 598 kr

1

6

1

1

1

1

11

9 218 kr

Liten avvikelse

1 10

1

1

1

1

15

12 570 kr

1 10

1

1

1

1

15

12 570 kr

2.25

Fasadändring, utan
2.28 tekniskt samråd
Inglasning av 1-5
2.29
befintliga balkonger. (Fler
2.30 än 5 balkonger ses som
fasadändring).
2.31
All övrig ändring, med
2.32
tekniskt samråd
2.33
2.34
All övrig ändring, utan
2.35
tekniskt samråd
2.36

Utanför
planlagt område

17(28)

Summa tid

1

1

1

7

5 866 kr

1

4

1

1

1

1

9

7 542 kr

0

2

0

0

0

0

2

1 676 kr

0

2

0

0

0

0

2

1 676 kr

Slutsamråd

1

Arbetsplatsbesök

2

Startbesked

1

Tekniskt samråd

Avslut av ärende

3.4

Slutbesked

3.3

Expediering och
kungörelse

3.2

Bygglovsprövning

3.1

Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller
väsentligt ändra en skylt
eller ljusanordning med
liten omgivnings-påverkan
Sätta upp, flytta eller
väsentligt ändra en skylt
eller ljusanordning med
stor omgivnings-påverkan
Ytterligare en skylt eller
ljusanordning på samma
fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar
som omfattar flera skyltar
eller ljusanordningar
Ytterligare en skylt eller
ljusanordning på annan
fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar
som omfattar flera skyltar
eller ljusanordningar

Start av ärende

3 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Avgift

4 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än
byggnader, del 1
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,
4.1 djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor,
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Avgift
Timdebitering

4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och
4.4 andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor
som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering
Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a)
är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är
4.6
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en
vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

4.7

Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser
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5 Tidsuppskattning

Start av ärende

Bygglovsprövning

Expediering och
kungörelse

Tekniskt samråd

Startbesked

Arbetsplatsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av ärende

Summa tid

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar
och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Avgift

Planenligt

1

2

1

1

1

2

2

1

1

12

10 056 kr

Liten avvikelse

1

4

1

1

1

2

2

1

1

14

11 732 kr

Utanför planlagt
område

1

4

1

1

1

2

2

1

1

14

11 732 kr

1

2

1

1

1

1

7

5 866 kr

1

4

1

1

1

1

9

7 542 kr

1

4

1

1

1

1

9

7 542 kr

1

2

1

1

1

2

2

1

1

12

10 056 kr

1

4

1

1

1

2

2

1

1

14

11 732 kr

1

4

1

1

1

2

2

1

1

14

11 732 kr

1

2

1

1

1

1

7

5 866 kr

1

4

1

1

1

1

9

7 542 kr

1

4

1

1

1

1

9

7 542 kr

1

2

1

1

1

1

7

5 866 kr

1

4

1

1

1

1

9

7 542 kr

1

4

1

1

1

1

9

7 542 kr

Ärendetyp
5.1

Anordnande, inrättande,
uppförande, flytt eller
5.2
väsentlig ändring av mur eller
plank, med tekniskt samråd
5.3
5.4
Anordnande, inrättande,
5.5 uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller
plank, utan tekniskt samråd
5.6
5.7

Anordnande, inrättande,
uppförande, flytt eller
5.8 väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus,
5.9 med tekniskt samråd
5.10

Anordnande, inrättande,
uppförande, flytt eller
5.11 väsentlig ändring av
parkeringsplatser utomhus,
5.12 utan tekniskt samråd
5.13
Anordnande, inrättande,
5.14 uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av
transformatorstation
5.15

Planenligt
Liten
avvikelse
Utanför
planlagt
område
Planenligt
Liten
avvikelse
Utanför
planlagt
område
Planenligt
Liten
avvikelse
Utanför
planlagt
område
Planenligt
Liten
avvikelse
Utanför
planlagt
område
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6 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp

6.1

Förlängning av tidsbegränsat
bygglov

Start av
ärende

1

Lov- Expediering Avslut Summa
tid
prövning
och
av
kungörelse ärende

Avgift

7

5 866 kr

4

1

1

7 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat
7.1 bygglov för ändamål av
säsongskaraktär

Start av Lovprövning Expediering Avslut Summa
tid
ärende
och
av
kungörelse ärende

Avgift

7

5 866 kr

1

4

1

1
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8 Tidsuppskattning

Rivning av byggnad
8.2 eller del av en byggnad,
utan tekniskt samråd

1

1

0,5

1

2

2 0,5

1

1

0,5

1

2

2 0,5

1

1

0,5

1

2

2 0,5

1

1

0,5

1

2

2 0,5

1

1

0,5

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

8.10

Nybyggnad eller
tillbyggnad som enligt 9
kap. 7 § plan-och
bygglagen (2010:900) har
undantagits från krav på
bygglov, med tekniskt
samråd
Nybyggnad eller
tillbyggnad som enligt 9
kap. 7 § plan-och
bygglagen (2010:900) har
undantagits från krav på
bygglov, utan tekniskt
samråd
Ändring av en byggnad,
om ändringen innebär att
konstruktionen av
byggnadens bärande
delar berörs eller
byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, med
tekniskt samråd
Ändring av en byggnad,
om ändringen innebär att
konstruktionen av
byggnadens bärande
delar berörs eller
byggnadens planlösning
påverkas avsevärt, utan
tekniskt samråd
Installation eller
väsentlig ändring av hiss,
med tekniskt samråd
Installation eller
väsentlig ändring av hiss,
utan tekniskt samråd
Installation eller
väsentlig ändring av
eldstad eller rökkanal,
med tekniskt samråd
Installation eller
väsentlig ändring av
eldstad eller rökkanal,
utan tekniskt samråd

2

2

2

2

Summa tid

2

Avslut av ärende

2 0,5

Slutbesked

Arbetsplatsbesök

2

1 0,5

0,5

9,5

7 961 kr

0,5

0,5

3,5

2 933 kr

1 0,5

0,5

9,5

7 961 kr

0,5

0,5

3,5

2 933 kr

1 0,5

0,5

9,5

7 961 kr

0,5

0,5

3,5

2 933 kr

1 0,5

0,5

9,5

7 961 kr

0,5

0,5

3,5

2 933 kr

1 0,5

0,5

9,5

7 961 kr

0,5

0,5

3,5

2 933 kr

Slutsamråd

Startbesked

1

Ärendetyp

Tekniskt samråd

Handläggning av
anmälan

Rivning av byggnad
8.1 eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd

Expediering och
kungörelse

Start av ärende

Anmälningspliktiga åtgärder

Avgift
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

Installation eller
väsentlig ändring av
anordning för ventilation,
med tekniskt samråd
Installation eller
väsentlig ändring av
anordning för ventilation,
utan tekniskt samråd
Installation eller
väsentlig ändring av
anläggning för
vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller
inom en tomt, med
tekniskt samråd
Installation eller
väsentlig ändring av en
anläggning för
vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller
inom en tomt, utan
tekniskt samråd
Ändring av byggnad
som väsentligt påverkar
brandskyddet i
byggnaden, med tekniskt
samråd
Ändring av byggnad
som väsentligt påverkar
brandskyddet i
byggnaden, utan tekniskt
samråd
Underhåll av sådant
byggnadsverk med
särskilt bevarandevärde
som omfattas av
skyddsbestämmelser som
har beslutats med stöd av
4 kap. 16 § eller 42 §
första stycket 5 c planoch bygglagen eller
motsvarande äldre
föreskrifter, med tekniskt
samråd
Underhåll av sådant
byggnadsverk med
särskilt bevarandevärde
som omfattas av
skyddsbestämmelser som
har beslutats med stöd av
4 kap. 16 § eller 42 §
första stycket 5 c planoch bygglagen eller
motsvarande äldre
föreskrifter, utan tekniskt
samråd
Nybyggnad eller
väsentlig ändring av ett
vindkraftverk, med
tekniskt samråd
Nybyggnad eller
väsentlig ändring av ett
vindkraftverk, utan
tekniskt samråd

1

2

3 0,5

1

1

0,5

1

2

2 0,5

1

1

0,5

1

2

2 0,5

1

2

0,5

1

2

3 0,5

1

2

0,5

1

2

3 0,5

1

1

0,5

2

2

2

2

2

1 0,5

0,5

10,5

8 799 kr

0,5

0,5

3,5

2 933 kr

1 0,5

0,5

9,5

7 961 kr

0,5

0,5

3,5

2 933 kr

1 0,5

0,5

9,5

7 961 kr

0,5

0,5

4,5

3 771 kr

1 0,5

0,5

10,5

8 799 kr

0,5

0,5

4,5

3 771 kr

1 0,5

0,5

10,5

8 799 kr

0,5

0,5

3,5

2 933 kr
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8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

8.30

8.31

Uppförande eller
tillbyggnad av sådan
komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § planoch bygglagen, med
tekniskt samråd, Attefall
Uppförande eller
tillbyggnad av sådan
komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § planoch bygglagen, utan
tekniskt samråd, Attefall
Uppförande eller
tillbyggnad av sådant
komplementbostadshus
som avses i 9 kap. 4a §
plan- och bygglagen, med
tekniskt samråd. Attefall
Uppförande eller
tillbyggnad av sådant
komplementbostadshus
som avses i 9 kap. 4a §
plan- och bygglagen, utan
tekniskt samråd , Attefall
Ändring av sådan
komplementbyggnad som
avses i 9 kap. 4a § planoch bygglagen så att den
blir ett sådant
komplementbostadshus
som avses i 9 kap. 4a §
plan- och bygglagen
Göra sådan
anmälningspliktig
tillbyggnad som avses i 9
kap. 4b § 1 st. 1 plan- och
bygglagen, med tekniskt
samråd
Göra sådan
anmälningspliktig
tillbyggnad som avses i 9
kap. 4b § 1 st 1 plan- och
bygglagen, utan tekniskt
samråd
Bygga sådan
anmälningspliktig takkupa
som avses i 9 kap. 4b § 1
st. 2 plan- och bygglagen,
med tekniskt samråd
Bygga sådan
anmälningspliktig takkupa
som avses i 9 kap. 4b § 1
st 2 plan- och bygglagen,
utan tekniskt samråd
Sådan
anmälningspliktig
inredning av ytterligare en
bostad som avses i 9 kap.
4c § plan- och bygglagen,
med tekniskt samråd
Sådan
anmälningspliktig
inredning av ytterligare en
bostad som avses i 9 kap.
4c § plan- och bygglagen,
utan tekniskt samråd

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1 0,5

0,5

11

9 218 kr

0,5

0,5

5

4 190 kr

0,5

0,5

11

9 218 kr

1

0,5

0,5

5

4 190 kr

1

0,5

0,5

5

4 190 kr

1

0,5

0,5

7

5 866 kr

1

0,5

0,5

5

4 190 kr

1

0,5

0,5

7

5 866 kr

1

0,5

4,5

3 771 kr

1

2

1

3

2

2

3

1

1

1

3

3

0,5

0,5

11

9 218 kr

0,5

0,5

5

4 190 kr
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9 Tidsuppskattning

2

1

4

1

0,5

Summa tid

2 0,5

Avslut av ärende

1

Slutbesked

4

Slutsamråd

Arbetsplatsbesök

1

Tekniskt samråd

Startbesked

Marklovpliktig åtgärd,
utan tekniskt samråd

Expediering och
kungörelse

9.2

Lovprövning

Ärendetyp
Marklovpliktig åtgärd,
9.1
med tekniskt samråd

Start av ärende

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

0,5

0,5

11,5

9 637 kr

0,5

0,5

7,5

6 285 kr

Avgift

10 Tidsuppskattning

2

1

4

1

0,5

Summa tid

2 0,5

Avslut av ärende

Arbetsplatsbesök

1

Slutbesked

Startbesked

4

Slutsamråd

Expediering och
kungörelse

1

Tekniskt samråd

Lovprövning

Ärendetyp
Åtgärd som kräver
10.1 rivningslov, med tekniskt
samråd
Åtgärd som kräver
10.2 rivningslov, utan tekniskt
samråd

Start av ärende

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

0,5

0,5

11,5

9 637 kr

0,5

0,5

7,5

6 285 kr

Avgift

11 Tidsuppskattning

Start av ärende

Prövning av ansökan

Expediering och
kungörelse

Avslut av ärende

Summa tid

Förhandsbesked

Inom planlagt
område

1

8,5

1

0,5

11

9 218 kr

Utanför
planlagt
område

1

11

1

0,5

13,5

11 313 kr

Ärendetyp
11.1
Förhandsbesked
11.2

Avgift
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12 Tidsuppskattning
Villkorsbesked
Ärendetyp

12.1

Villkorsbesked

Avgift

Timdebitering

13 Tidsuppskattning
Ingripandebesked
Ärendetyp

13.1

Ingripandebesked

Avgift

Timdebitering

14 Tidsuppskattning
Extra platsbesök
Ärendetyp

Utförande

Summa tid

Avgift

14.1

Extra arbetsplatsbesök, utöver
det första, per styck

4

3 352 kr

14.2

Extra slutsamråd, utöver det
första, per styck

4

3 352 kr

15 Tidsuppskattning
Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken
Ärendetyp

15.1

Strandskyddsdispens

Start av Prövning Expediering
ärende
av
ansökan
1

8

1

Avslut av
ärende

Summa tid

Avgift

0,5

10,5

8 799 kr
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16 Tidsuppskattning
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i
16.1 princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans
övriga tabeller
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i
16.2 princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av
taxans övriga tabeller

Avgift
I enlighet med tillämplig tabell
Timdebitering

17 Tidsuppskattning
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp
17.1

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avgift
Timdebitering

18 Tidsuppskattning
Avslag
Ärendetyp
18.1

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet
med tidsuppskattningen för tillämplig
ärendetyp

Avslag

19 Tidsuppskattning
Avskrivning
Ärendetyp
19.1

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet
med tidsuppskattningen för tillämplig
ärendetyp

Avskrivning

20 Tidsuppskattning
Avvisning
Ärendetyp
20.1

Avvisning

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet
med tidsuppskattningen för tillämplig
ärendetyp
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Förklaringar av vissa begrepp
Nedan finns en lista med förklaringar av vissa begrepp som finns i taxan. När
begreppen avser handläggningsmoment, är det den genomsnittliga tiden för arbetet
med respektive moment som anges i tids- och kostnadsuppskattning.

Planenligt
Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande
områdesbestämmelser eller givet förhandsbesked.

Liten avvikelse
Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser
som avses i 9 kap. 31b§ PBL

Utanför planlagt område
Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, och omfattas inte heller av ett tidigare givet förhandsbesked.

Förhandsbesked
I ett förhandsbesked prövas lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den
avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. Det är vanligast att
söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför
detaljplanelagt område. Om man vill stycka av mark till en ny fastighet kan det vara
lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom detta underlättar lantmäteriets
handläggning. Man kan få förhandsbesked för alla bygglovspliktiga åtgärder både inom
och utom detaljplanelagda områden. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag
då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den
tiden upphör beslutet att gälla.

Arbetsplatsbesök
I detta ingå såväl för- som efterarbete som faktiska arbetsplatsbesök, samt den
genomsnittliga restiden till och från ett arbetsplatsbesök i kommunen.

Avskrivning
Avskrivning av ett ärende sker om sökande återkallar sin ansökan.

Expediering och kungörelse
När ett beslut om förhandsbesked eller lov har tagits ska det expedieras och kungöras.
Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart om byggnadsnämnden
har gjort expedieringen och kungörelsen på rätt sätt. Beslutet ska delges vissa medan
andra ska få ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut om att ge lov och positiva
förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och Inrikes tidningar.
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I tabell om tidsuppskattning är det den genomsnittliga tiden för detta fördelat på alla
ärenden av respektive typ.

Liten avvikelse
Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser
som avses i 9 kap. 31b§ PBL.

Lovprövning
I detta ingår exempelvis inläsning av material, prövning och beslutsfattande, att skriva
beslut, grannhöranden remitteringar och att skriva fram ärenden till nämnden.

Nybyggnad
Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny
plats (definition enligt 1 kap. 4§ PBL).

Slutbesked
I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutbeskedet.

Slutsamråd
I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutsamrådet, samt den
genomsnittliga restiden till och från en byggarbetsplats. När byggåtgärder som har
omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked
utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd ska bedömas av
byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska normalt hållas på den

plats där byggåtgärderna har genomförts. På mötet går man bl.a. igenom hur
kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i
startbeskedet har följts. Om avvikelser har gjorts, den kontrollansvariges och
byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen, den
kontrollansvariges utlåtande samt förutsättningar för slutbesked.
Start av ärende
I detta ingår exempelvis registrering, upprättande av ärende, kontroll av inkomna
handlingar, fördelning av ärenden.

Bygglovsprövning
Bygglovsprövning- den granskning och handläggning som görs innan lov kan beviljas, så
som granskning, begäran om komplettering, remisshantering, grannhörande, möte,
tjänsteutlåtande, nämndsammanträde etc.

Startbesked
I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska startbeskedet.
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Tekniskt samråd
I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet går
man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till
kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet ska
byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs
för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges. I tabell för
tidsuppskattning ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska samrådet.

Tillbyggnad
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym (definition enligt 1
kap. 4§ PBL).

Ändring av en byggnad
En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (definition enligt 1 kap. 4§ PBL).

Villkorsbesked
Den som ska utföra en bygglovspliktig åtgärd kan begära ett villkorsbesked.
Byggnadsnämnden ska med ett sådant besked redovisa sin bedömning om åtgärden
kan komma att omfattas av särskilda villkor för att uppfylla utformningskraven i planoch bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden ska lämna ett villkorsbesked när någon begär
det.

Ingripandebesked
Ett ingripandebesked är ett skriftligt besked (utredning) från byggnadsnämnden om det har
vidtagits någon åtgärd i strid mot plan- och bygglagstiftningen. Ingripandebesked syftar till
att ge besked i förväg om att tillsyn kan komma att ske i framtiden. Ett ingripandebesked
är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett byggnadsverk.

Start av ärende: Registrering, stämpling, skanning, förgranska
Bygglovsprövning: Genomgång i Bygglovgruppen, gå igenom granskningsblad (se så det följer
detaljplan, finns det upplysningar på fastigheten sedan tidigare, avstånd till tomtgräns, byggnads
area mm), höra ev. grannar, skicka på internremiss, ev. utomstående, skriva beslut, beräkna taxa,
skicka brev för komplettering, påminnelser osv, fakturera. Kan även innebära ärenden som ska upp
till nämnd och då krävs tjänsteskrivelse, utskick till berörda, närvarande till nämndmöten,
förberedelse för möten, resor fram och tillbaka.

Expediering och kungörelse:
Skicka ut beslut (brev, e-post), skicka kännedomsbrev till grannar, kungöra i post och inrikes
tidningar. Till delegation nämnd.

Tekniskt samråd:
Förbereda så alla tekniska handlingar som behövs finns till mötet. Skicka kallelse, omboka möten,
förbereda mötet, hålla i mötet och skriva protokoll. Ta in handlingar, skanna, stämpla, Skicka ut
protokoll.
Startbesked:
Se till så allt finns som ska finnas i ärendet. Skriva beslut och skicka ut till berörda. Till delegation
nämnd.

Arbetsplatsbesök:
Skicka kallelse, boka bil, förbereda mötet. Åka fram och tillbaka, Se till så att bygget följer lov och
ritningar. Ta in ev. revideringar på handlingar, skanna, stämpla, föra protokoll och skicka ut till
berörda.

Slutsamråd:
Boka in möte och skicka kallelser, boka bil, Förbereda mötet, åka fram och tillbaka, hålla i mötet, ta in
handlingar och intyg, stämpla skanna, se till så allt finns. Är det byggt enligt lov, har Ka gjort det han
ska mm. Skriva protokoll och skicka ut. ofta blir det interimistiska slutbesked om något saknas.

Slutbesked:
Se till så vi fått in allt. Skriva beslut och skicka ut.
Avsluta/Arkivera:
Avsluta ärendet i verksamhetssystemet, gallra i mappen, vilka ritningar gäller. Skicka i väg till
arkivering eller liknande.

Under i stort sätt alla punkter för vi dialog med byggherren skickar begäran om komplettering och
påminnelser.
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VA-taxa 2019 för Hallsbergs Kommun
Ärendebeskrivning
VA-taxa 2011 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 104 med beslut om årlig uppräkning enligt
75% av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex E84/325, med januari månad 2011
som basmånad.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att för 2019 avstå indexhöjningen av VA-taxan för att till nästa
år återgå till normal indexberäkning.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner förslaget enligt ovan samt
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.

Ärendet
Vid Drift- och serviceförvaltningens ledningsgrupps sammanträde den 14 augusti 2018, redovisade
förvaltningsekonomen läget för VA-kollektivets ekonomiska utveckling där situationen kan beskrivas
som en behaglig mjuklandning ur ekonomisk synvinkel. Under 2017 redovisade VA-kollektivet ett
minusresultat på 818 000 kronor. Värdet på VA-kollektivets resultatutjämningsfond uppgick den 14
augusti 2018 till 9 975 000 kronor och prognosen för 2018 pekar på att det kommer finnas över 9 000
000 kronor kvar i resultatutjämningsfonden. VA-kollektivet bedöms gå med ett minusresultat på
mellan 600 000 kronor till 900 000 kronor under 2018.
Utifrån dessa uppgifter är enhetschef för VA-kollektivet och chef för Tekniska avdelningen
tillsammans med förvaltningsekonomen överens om att ingen förändring bör ske av VA-taxan
gällande år 2019, för att upprätthålla god ekonomisk status.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Bilagor
VA-Taxa 2019

Version 1.3

Niklas Hasselwander
Teknisk Chef
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TAXA 2019
för Hallsbergs kommun
ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING
VA-taxan antogs av Hallsbergs kommunfullmäktige den 2010-11-15, KF §104, med beslut om
årlig uppräkning enligt § 22 nedan.
I KF § 61/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2013.
I KF § 171/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2014.
I KF § 33/2014 togs beslut om att avstå uppräkningen 2015.
I KF § 137/2015 togs beslut om att avstå uppräkningen 2016.
I KF § 145/2016 togs beslut om att avstå uppräkningen 2017.
I KF § 131/2017 togs beslut om att avstå uppräkningen 2018.
Taxan gäller från 2019-01-01.

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

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

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
Till bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste
sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader är kontor, förvaltning, sjukvård,
utbildning, butiker, hotell, restauranger, utställningslokaler, sporthallar. Det är kommunens
bedömning som gäller.
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
2

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga
om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet
inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar
sådan mark.

§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål
V, vattenförsörjning
S, spillvattenavlopp
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark
4.2

Anläggningsavgift
Ja
Ja
Ja

Brukningsavgift
Ja
Ja
Ja
Nej

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4

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

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

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

a)

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

b)

en avgift per m2 tomtyta

c)

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

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

Utan moms

Med moms

71 472 kr

89 340 kr

24,48 kr

30,60 kr

12 256 kr

15 320 kr

6 536 kr

8 170 kr

6 536 kr

8 170 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d)
tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte
lagts respektive upprättats.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2

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

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. För småhus, 1-2 lägenheter tas avgift enligt 5.1 b) ut
endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a) och c), eller i det fall
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), c) och d). Vid
ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5

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

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. Tillkommer
bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d).

§6
6.1

a)

b)

c)*

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df

Utan moms

Med moms

98 016 kr

122 520 kr

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

24,48 kr
20,40 kr
16,32 kr
12,24 kr
8,16 kr

30,60 kr
25,50 kr
20,40 kr
15,30 kr
10,20 kr

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

6 536 kr

8 170 kr

* Avgift enligt 6.1 c) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c)
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt § 8.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter
enligt 6.1 a) som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som huvudmannen godkänner.
6.4

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas
för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 §
räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid
därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5

Dras ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd
.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 c).
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§7
7.1

För obebyggd fastighet skall ej erläggas anläggningsavgift.

§8
8.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter:
V
S
Df
Dg
Avgift per uppsättning FP
5.1 a), 6,1 a)
30 %
50 %
20 %
Tomtyteavgift
5.1 b), 6.1 b)
40 %
60 %
Lägenhetsavgift
5.1 c)
40 %
60 %
Grundavgift Df utan FP
5.1 d) , 6.1 c)
100 %
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d), eller 6.1 a)
respektive 6.1 c).
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar
för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 30 % av avgiften
enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande
av dagvattenbortledning
Beslutas senare, utredning pågår

Utan moms

Med moms

0 kr

0 kr

§ 10
Avgifter enligt §§ 5 6 är baserade på indextalet 75% i konsument-prisindex, KPI samt 25%
anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som basmånad. När detta index ändras, har
huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan
oförändrad.

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

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande t ex ökning av tomtyta inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga,
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna
kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens
allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Utan moms
a) en fast avgift per år och mätare
7

Med moms

beroende av mätarkapacitet
qn 2,5
qn 6,0
qn 10,0
qn >10,0
för mätare med pulsgivare tillkommer

2 208 kr
5 832 kr
11 664 kr
24 996 kr
248 kr

2 760 kr
7 290 kr
14 580 kr
31 245 kr
310 kr

b)

en avgift per m3 levererat vatten

21,0 kr

26,25 kr

c)

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

584 kr

730 kr

(Avgift tas ut endast intill 50 000 m2.)

168 kr

210 kr

en fast avgift per år för dagvatten Df
för bostadsfastighet

168 kr

210 kr

d)

e)

en avgift per år och varje påbörjat
1000-tal m2 tomtyta för annan fastighet

Vid hämtning av vatten från iordningställd betalstation utgår avgift för levererad mängd vatten
med 21,0 kronor per m3 (utan moms), 26,25 kronor per m3 (med moms), enligt § 14, 14.1 b).
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål:

V

Fast avgift
14.1 a)
3
Avgift per m
14.1 b)
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

S

50 %
50 %

50 %
50 %

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

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

Utan moms

Med moms

0 kr

0 kr

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

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

§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Prislista extra åtaganden
Kontroll vattenmätare (vid felfri mätare)
Avläsning vattenmätare
Förgävesbesök vid aviserad/avtalad 2:a gången
Avstängning och påsläpp av vatten på begäran av
fastighetsägaren eller bristande betalning
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Utan moms
816 kr
392 kr
392 kr

Med moms
1 020 kr
490 kr
490 kr

392 kr

490 kr

Montering och demontering av strypbricka
Nedtagning av vattenmätare p.g.a orsak t.ex. ombyggnad
Länsning av vattenmätarbrunn i samband med
vattenmätarbyte eller avläsning
Byte av trasig plombering som fastighetsägaren orsakat
Byte av skadad eller sönderfrusen mätare som
fastighetsägaren orsakat (exkl. mätare)
Hyra av brandpostmätare per månad exkl. vatten (lägst
240 kr per hyrtillfälle)

392 kr
488 kr

490 kr
610 kr

392 kr
392 kr

490 kr
490 kr

392 kr
392 kr

490 kr
490 kr

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

§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14 17 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

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

1

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

§ 22
Avgifter enligt §14 är baserade på indextalet 75% i konsumentprisindex, KPI samt 25%
anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som basmånad. När detta index ändras, har
huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan
oförändrad. Enligt DOS § XX/2018 beslutades att för 2019 avstå indexhöjningen i VA-taxan för
att till 2020 återgå till normal indexberäkning

§ 23
Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt § 16,
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna
dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning
av denna taxa prövas av Statens VA-nämnd jämlikt 53§ lagen om allmänna vattentjänster.
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VA-skuld Hallsbergs norra koloniförening
§ 114
18/DOS/31

Fördjupad redovisning av åtgärder med
bostadsanpassningsbidrag, BAB
§ 115
18/DOS/65

Redovisning av ärenden, planerade och
utförda åtgärder avseende ortsbesöken
§ 116
18/DOS/39

Hjortkvarn
Adress/plats
Rastplats vid Norrköpingsvägen

Önskemål
Skyltning och målning parkering

Åtgärdsförslag
Utföra önskemålet

Ansvarig utförare
Gatuingenjören

Uppskattad
Infört
Ska vara klart kostnad, tkr Åtgärdat
2016-06-17 Klart
20

Kommentar
Åtgärden är utförd

Åtgärdad
x

Rastplats vid Norrköpingsvägen

Önskemål om en ny informationstavla

Utföra önskemålet

Gata och Park

2016-06-17 Klart

20

Åtgärden är utförd

x

Rastplats vid Norrköpingsvägen
Området nära bensinmacken

Ersätt soptunnor med markbehållare
Röj upp området nära bensinmacken

Utföra önskemålet
Vi äger inte marken

Planeringsingenjör
Gata och Park

2018-06-15 Klart
2016-06-17
-

35

Åtgärden är utförd
Ingen åtgärd görs

x

Perstorpsvägen

Ett rinnande vatten som rinner in i en privat fastighet.
Vattnet rinner vid regn och snösmältning

Ta fram en lösning (dialog mellan kommun och
Trafikverket)

Gatuingenjören

2016-06-17 Vår 2019

20

Hjortkvarn skola

Gubbdagis tar på sig att måla och snygga till
parkbänkar. Behovet är en ledig lokal, alt. en skolsal.

Lokalen är helt utriven och inga maskiner finns kvar

Fastighetsavdelning

2016-06-17

Vintergatan
Området nära bensinmacken
Ågatan

2 fastigheter i behov av omvårdnad och uppfräschning
Laga potthålen
Skyltar bör plockas bort

Göra anmälan till miljökontoret- Kumla
Gata och park kommer att sladda potthålen
Utföra jobbet

Planeringsingenjör
TRV
Planeringsingenjör

2017-06-16 Vår 2018
2017-06-16 Höst 2018
2017-06-16 Klart

-

-

-

Följs upp 2019
Inga maskiner finns
kvar i skolan, ej
aktuellt
En amäla är gjort.
Följs upp 2018
Infört i Infracontrol
Åtgärden är utförd

-

Rivning är påbörjad
Infört i Infracontrol
Följs upp 2019

-

Provisoriska åtgärder
är utförda

-

95
Summa uppskattad kostnad, tkr
Summa prioriterade åtgärder 2018, tkr

600

2018
Ågatan 2
Gamla Stenbron på Norrköpingsvägen
Bron vid Kvarngatan

Anslutningsvägar till Kvarntorget

En åtgärd krävs för den nedbrunna och förfallna
fastigheten
Uppröjning i och omkring bron
Laga och reparera räcke och staket
I samband med häftigt regn/ vid snösmältning skadas
vägen med djupa rännor som kan skada cyklister och
även bilister

Redigerat 18 okt 2018
Prioritering av 2 åtgärder markeras med rosa 6 april 2018

Göra anmälan till miljökontoret- Kumla
Tag bort torra/döda träd/buskar vid vägen
Planera lämplig åtgärd

Drift-och service
Gata och Park
Planeringsingenjör

2018-06-15 Klart
2018-06-15
2018-06-15 Höst 2018

Ta fram en lämplig lösning

Gatuingenjör

2018-06-15

-

-

x

Pålsboda
Adress/plats
Torget
Torget
Torget
Torget

Uppskattad
Ska vara klart kostnad, tkr
-

Norra Storgatan, Kärrsvägen

Önskemål
Göra i ordning pergolan (klätterväxter, parksoffor, olja in etc.)
Buskar och växter som bör klippas
Flaggor saknas i torget
Hög kantsten vid infarten till torget
Postlådor ligger på andra sidan vägen, upplevs som mindre
säker vid posthämtning

Återvinningsstation
Sköllergårdens uteplats

Avskärma återvinningsstationen
Saknar solskydd

Torget
Norra Bangatan
Kyrkogatan

Antal blomsterurnor är få, utöka antalet
Sänk hastigheten på Norra Bangatan
Potthål, Laga potthålen

En anmäla till FTI görs
Köpa solskydd/ Parasoll
Önskemålet behandlas i arbetet med
budget 2018-2020
Se över hastighetsbegränsning
Laga potthål enligt önskemålet

Pålsboda torg
Summa uppskattad kostnad, tkr

Asflatera parkeringsyta, måla parkeringsrutor, beställ växter mm

Utföra förslaget

Planeringsingenjör

2017-06-02 sommar 2018

Åtgärda skadan i asfalten

Gatuingenjören

2018-06-01

-

Lekplatsen på Nygatan används inte av invånarna

Utföra önskemålet
Förslag är att plocka bort den under
2019

Gata och Park

2018-06-01

-

Bättre att trafiken leds norrut till nya infarten och att den södra
infarten slopas
Inaktuell infotavla söder om Gambovägen

Utredning av möjligheten att påverka
planeringen
Infotavlan tas bort

Gatuingenjören
Gata och Park

2018-06-01
2018-06-01

Följs upp 2019
Följs upp 2019

Utföra önskemålet

Gatuingenjören

2018-06-01

Följs upp 2019

Utreda möjligheten

Planeringsingenjör

2018-06-01

Följs upp 2019

Mellan Norra Bangatan och Torggatan

Borttagning av övergångsställe som slutar i en stenmur
Befintlig flaggstång önskas flyttas till nya korsningen Rv 51 Hallsbergsvägen
Fotbollplanen rustas upp med ny grusyta eller görs om till en
gräsplan

Planeringsingenjör

2018-06-01

Följs upp 2019

Köpmangatan
Torget
Gångbana vid Lärkstigen

Övergångstället behöver flyttas
I fickan vid torget önskas busshållplats
Området slaghackas, önskemål om klippning istället

Utreda möjligheten
Trafikverket är väghållare, kontakt tas
med TRV
Utredning av en lämplig lösning
Ekonomi saknas

Planeringsingenjör
Gatuingenjören
Gata och Park

2018-06-01
2018-06-01
2018-06-01

Följs upp 2019
Följs upp 2019
Kan ej prioriteras

Busshållplats vid järnvägen

Stora vattensamlingar vid regn. Förslag om bättre avvattning önskas Utredning av en lämplig lösning

Gatuingenjören

2018-06-01

Infört i Infracontrol

2018
Finkstigen 9
Nygatan
Trång och olämplig infart planeras från
nya Rv 51 i allé och brant backe från
Skogaholm
Finkstigen 9
Folkasbovägen
Norra Storgatan

Redigerat 18 oktober 2018
Prioritering av 2 åtgärder markeras med rosa 4 april 2018

Åtgärdsförslag
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Ansvarig utförare
Planeringsingenjör
Gata och Park
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

Infört
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06

Utredning av en lämplig lösning

Gatuingenjören

2017-06-02 Höst 2018

FTI
Verksamheten

2017-06-02
2017-06-02

Gatukontoret
Gatuingenjören
Gatuingenjören

2017-06-02
2017-06-02 Höst 2019
2017-06-02
-

-

Åtgärdat
Sommar 2017
Vår 2017
Vår 2017

Kommentar
Åtgärden är utförd
Sker regelbundet
Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd

-

Följs upp 2018
Överlämnat till KSförvaltningen
Överlämnat till SAF
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-

300
310

Torget byggs om istället
Följs upp 2019
Infört i Infracontrol
Arbetet pågår

-

Åtgärdad

Infört i Infracontrol
Följs upp 2019

x

Sköllersta

Adress/plats
Vranavägen – Sockenvägen
Vranavägen – Sockenvägen
Godtemp arvägen
Sockenvägen
Egebyvägen
Egebyvägen
Kvarnvägen, Åsenvägen, babe vägen och
Stat onsvägen

Erstorpsvägen
Egebyvägen
Trappan v d kyrkan
Skö ersta
Skö ersta torg
Björkvägen-Erstatorp
Summa uppskattad kostnad, tkr

Uppskattad
Ska vara klart kostnad, tkr
Höst 2018

Önskemål
Bredda vägen
Utöka be ysn ng
Önskemå et är att bredda vägen
F ytta nformat onstav an närmare vsmede sbut k
Åtgärda farth ndret
Ta ner sky tar som nte ängre gä er

Åtgärdsförslag
Utredn ng om möj gheten för att bredda vägen
Utredn ng om möj gheten att ha be ysn ngessto par
Utreda möj gheten att traf kreg era (enke r ktad)
Informat onstav an kommer att f yttas
Utföra önskemå et
Utföra önskemå et

Ansvarig utförare
Gatu ngenjören
Gatu ngenjören
Gatu ngenjören
Gata och Park
Gata och Park
Gata och Park

Infört
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03

Asfa tera de nämnda vägar

Tas med p aner ngen för asfa ter ng av vägar

Gatu ngenjören

2016-11-03 2019-2021

Be ysn ng saknas v d ekp atsen
Gatubrunn gger högre än vägytan
Den behöver ses över
Bättre skötse av grönaområden
Önskemå om cyke stä
GC-väg är mörk/ saknar be ysn ng

Se kommentaren
be ysn ngspunkter v d ekp atser
Utföra önskemå et
Förs aget beaktas budget 2019-2021
Utföra önskemå et
Utförs ej
Begära offert för nya be ysn ngspunkter

Gata och Park
Gata och Park
Fast ghetsavde n ng
Gata och Park
Gatu ngenjören
P aner ngs ngenjör

2016-11-03
2017-05-25 V nter 2018
2017-05-25
2017-05-25 Sommar 2018
2017-05-25
2018-01-09
-

K art
K art

25
5

Åtgärdat

Vår 2017
-

10
-

-

Kommentar
Åtgärden kommer ej att utföras
Kommer ej att utföras
Fö js upp 2018
Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd
Önskemå et f nns p aner ngen för
asfa ter ng av vägar
Vattentornet har fått be ysn ng v ket
medför att ekp atsen är m ndre mörkt
nu
Arbetsorder är bestä d
Se åtgärdsförs aget
Fö js upp 2018
Andra p atser pr or teras
Infört Infracontro

Åtgärdad

x
x
x

40

2018
Upprustn ng av bef nt g torg samarbete med Ha bo.
Torget behöver rustas upp: pergo an, döda träd och
bänkar utanför vsmede sbut k
Fräscha upp ans agstav an
Återv nn ngsstat onen ser s arv g och oordnad ut

Ett b drag för grönare städer är sökt, upprustn ng av
torget kommer att tas med, Ha sbo ansvarar för s n de
Utföra önskemå et
Informera FTI

P aner ngs ngenjör
P aner ngs ngenjör
P aner ngs ngenjör

2018-05-25
2018-05-25 V nter 2018
2018-05-25 V nter 2018

Se åtgärdsförs ag
Arbetet är bestä d
Fö js upp 2018

Utföra önskemå et

P aner ngs ngenjör

2018-05-25 Vår 2019

Uppsättn ng av en hund atr n är bestä d

Treuddesvägen

Hund atr n önskas
Informera om att de som kör mat t försko an kör
fort/vårds öst

Informera ansvar ga för kost

Dr ft och Serv ce

2018-05-25 K art

Höst 2018

Treuddesvägen 1
Övera t Skö ersta
Vranavägen
Treuddesvägen

Anmä en ovårdad och nedskräpad tomt
Sky tar Skö ersta behöver ses över
Förs ag om cyke stä v d busshå p ats
R shög bör tas bort

Anmä an t ansvar ga görs
Utföra önskemå et
Utreda möj gheten
Utföra önskemå et

Dr ft och Serv ce
Gata och Park
P aner ngs ngenjör
Gata och Park

2018-05-25 K art
2018-05-25 Vår 2019
2018-05-25 Vår 2019
2018-05-25
-

Höst 2018

Vranavägen, vägen mot drottsp atsen

Gång och cyke väg behövs ängst vägen t

Gatu ngenjören

2018-05-25 Vår 2019

Skö ersta torg
Ans agstav an v d torget
Skö ersta torg
Treuddesvägen

Red gerat 18 oktober 2018
Pr or ter ng av 2 åtgärder markeras med rosa 6 apr 2018

drottsp atsen Utreda möj gheten

Kostchefen är nformerad
Anmä an är gjord och nu f nns det
reg strerat
Infört Infracontro
Fö js upp 2019
Infört Infracontro
Fö js upp 2019

x
x
x

Svennevad
Uppskattad
Ska vara klart kostnad, tkr

Adress/ Plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Infört

GC-väg utefter RV51

Förlänga gång och cykelväg

Utreda möjligheten för att bredda gång och
cykelvägen

Gatuingenjören

2016-11-04

Norrköpingsvägen
I närheten av fotbollsplanen
I närheten av fotbollsplanen

Önskemål om busskur
Besikta elstolpen (är i dålig skick)
Lägga grus istället runt avloppspumpstationen

Utreda möjligheten att ha en busskur
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Niklas Hasselwander

2016-11-04
2016-11-04 Höst 2018
2016-11-04
-

Fotbollsplanen

Köra med slaghack runt fotbollsplanen

Utföra önskemålet

Gata och Park

2016-11-04

-

I närheten av fotbollsplanen

Önskemål om brandposthuvud

Idrottsföreningen får låna ett brandsposthuvud med
backventil av VA-avdelningen

Va-tekniker

2016-11-04

-

Fotbollsplanen

Små hockeymål för barn

Kultur- och fritid

2016-11-07

-

Svennevad

Önskemål om att få en sandlåda

Gata och Park

2016-11-07

-

Vinter 2016

Badviken i Svennevad
Fotbollsplanen

Behövs ses över (döda träd som bör huggas ner)
Belysningen fungerar ej

Kultur- och fritid
Planeringsingenjör

2016-11-07
2017-12-15 Klart

I närheten av fotbollsplanen

Brandposthuvudet är felmonterad

Va-tekniker

2017-12-15

Gatuingenjören
Planeringsingenjör

2018-04-09
2018-04-11

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Gatukontoret kommer att köra en sandlåda på 500 l
till Svennevad
Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Byta rör i strålkastarna
Montera rätt Brandposthuvudet och leverera ett
backventil

Mellan byagatans infart i norr och till där
korset kommer byggas där den gamla
Bygga en cykel/gångväg efter att den nya vägen är klar
riksväg 51 går mot pålsboda
till badviken
Undersöka önskemålet
Fotbollsmålen i idrottsplats
Det behövs nya nät
Utföra önskemålet
Summa uppskattad kostnad, tkr

Åtgärdat

Kommentar
Trafikverket är
informerade
om önskemålet
Trafikverket är
informerade
om önskemålet
Följs upp 2018
Åtgärden är utförd
Pågår varje
sommar

Åtgärdad

Åtgärden är utförd
Överlämnad till
Fritidsförvaltning

x

x

Vinter 2016
5 Vår 2018

Åtgärden är utförd
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
Åtgärden är utförd

Vinter 2017

Åtgärden är utförd

x

Följs upp 2018
Nya nät är beställda

x

-

Vår 2017

Vår 2017
Vinter 2016
-

Vinter 2016
-

-

5
10

x

x

2018

Genomfartstrafiken på väg 51
Badviken i Svennevad

Öka säkerhet och trygghet för de boende,
trafiksäkerhetskameror är ett lämpligt förslag
Kontakt tas med trafikverket som är väghållare
Uppröjning av vass, träd och grenar som behöver tas
bort mm
Samma önskemål från tidigare besök

Redigerat 18 oktober 2018
Prioritering av 2 åtgärder markeras med rosa 6 april 2018

Drift och service

2018-09-28 Klart

Fritidsförvaltning

2018-09-28 Klart

-

-

Trafikverket kommer
att göra en mätning av
hastigheten i
Svennevad under vår
2019
Överlämnat till
Fritidsförvaltning

x
x

Vretstorp

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Infört

Järnvägsspåret, Askersundsvägen

Borttagn ng av betong-kana sat on

Kontakt med TRV tas

Gatu ngenjören

2016-10-26

Stat onsgatan och Rabogatan
Fast gheten Skäv 1:4
Parkgatan, Sko gatan, Spontan ekp atsen, Kr sta gatan

Rensa s y och annat väx ghet ängs Järnvägsspåret
K ppn ng, hög häck
Tras g be ysn ng

Kontakt med TRV tas
Ta kontakt med fast ghetsägare
Utföra önskemå et

Gatu ngenjören
P aner ngs ngenjör
Gata och Park

2016-10-26
2016-10-26 Höst 2018
2016-10-26
-

-

Fast ghet Skäv 2:19

Igenväxt tomt
Underhå av ekp atsen, k ppn ng av gräs och
utökn ng av ekutrustn ng
Byte av skyddsnät, f er papperskorgar, underhå n ng
av gräsmattan, a män upprustn n

Utföra önskemå et

KommunStyre se

2016-10-26

-

Utreda möj gheten

Gata och Park

2016-10-26 Sommar 2019

Utföra önskemå et

P aner ngs ngenjör

2016-11-01

Me an Parkgatan-Sko gatan
Spontan ekp ats

Ska vara klart

Uppskattad
kostnad, tkr

Adress/plats

Åtgärdat

-

-

-

-

-

Höst 2017

Åtgärden är utförd

Höst 2018

-

Förs ag från nvånare
avvaktas det som är
mest ämp g kommer
att undersökas för
genomförande
Gä er samma som
förra kommentar
Infört Infracontro
Fö js upp 2018
Över ämnad t
Fr t dsförva tn ng
Vägsamfä gheten
ansvarar för
asfa ter ngen
Fö js upp 2018
Ingen åtgärd tas

-

Infört Infracontro ,
abetsorder är bestä d

Dammen

Dammen förfa er behöver skötas om

Läggs budgeten för 2019 -2020

P aner ngs ngenjör

2016-11-01

Dammen
Kr sta gatan-Sko gatan
Askersundsvägen

P antera karpar
Räta t sky ten
Trädgrenar hänger över gång och cyke vägen

Läggs budgeten för 2019 -2020
Utföra önskemå et
Parkpersona k pper rege bundet

P aner ngs ngenjör
Gata och Park
Gata och Park

2017-10-06
2016-11-02
2016-11-02 Höst 2018

E jusspår

Bättre be ysn ng och under ag

Sk cka v dare önskemå et t Fr t dsförva tn ng

Fr t dsförva tn ng

2016-11-02

Infarten t Jägargatan
Rabogatan, Återv nn ngscentra en
Rabogatan, Återv nn ngscentra en

En b t asfa t saknas
Förs ag på bättre be ysn ng
Höjn ng och för ängn ng av bef nt g staket

Utreda vem ansvarar för det
Utreda möj gheten för att utöka be ysn ng
Att höja upp staketet begränsar ej skräp

Vägsamfä gheten
P aner ngs ngenjör
P aner ngs ngenjör

2016-11-02
2016-11-02 Höst 2018
2016-11-02
-

GC-väg nära Stat onsgatan

Järnrör som användes som vägspärr t d gare bör s pas bort

Utföra önskemå et

Gata och Park

2017-10-06 V nter 2018

Gräsmattan m ttemot kr sta gatan

Skruva bort sky ten ”Hundar får ej v stas ösa..etc.”

Utföra önskemå et

Gata och Park

2017-10-06 Vår 2018

Grotorp 2:32

Önskemå om aA tomten sköts då den är m ssköA dag

Informera ansvar ga- Kommune Styre sen

P aner ngs ngenjör

2017-10-06

Grotorpsgatan
Me an Parkgatan-Sko gatan

Mörk sträcka, önskemå om be ysn ng
Önskemå om staket mot gatan

Utföra önskemå et
Utreda möj gheten

P aner ngs ngenjör
Gata och Park

2017-10-06 Höst 2018
2017-10-06 Höst 2018

Vår 2018

Ekbäcksvägen 71

Ett hustak som ram ar ut på gatan

Göra ett t synsärende

P aner ngs ngenjör

2017-10-06 Höst 2018

Vår 2018

Knö gatan

Önskemå om rastgård för hundar

Ett annat förs ag togs fram( Lunnagatan)

P aner ngs ngenjör

2017-10-06

K art

Övera t Vretstorp

Utöka anta hund atr ner

Undersöka möj gheten om eventue t f ytt av
atr ner

P aner ngs ngenjör

2017-10-06

K art

Utföra önskemå et

Spontan ekp ats

Önskemå om papperskorgar v d spontan ekp atsen

Runt sko an
Parkgatan/ Sko gatan
Summa uppskattad kostnad, tkr

Asfa tera vägen v d nfarten t sko an, norr om Askersundsvägen Läggs budgeten för 2019-2021
Staket runt dammen behöver ses över
Utreda möj gheten

-

-

-

5

-

P aner ngs ngenjör

2017-10-06 Sommar 2019

Fast ghetsavde n ng
Gata och Park

2017-10-06 2019-2021
2017-10-06 V nter 2018

Kommentar
Åtgärdad
Över ämnat t
Traf kverket
Över ämnat t
Traf kverket
Fö js upp 2018
Infört Infracontro
Ärendet är över ämnat
t KS
En ny ekutrustn ng
påväg

-

Ha bo är nformerade
Ärendet är över ämnat
t KS
Kommer att utföras när
upphand ngen av nya
avta et är k ar
Ingen åtgärd tas
Ärendet avs utas, ett
nytt bygge pågång

70 Sommar 2018 Åtgärden är utförd
En hund atr n har
monterats samband
5 Sommar 2018 med hundrastgården

V nter 2018

Papperskorgar kommer
att bestä as samband
med nya ekp atsen
Läggs budgeten för
2019-2021
Åtgärden är utförd

80

2018

Askersundsvägen, m ttemot Mag ska teatern

Hå asfa t, bör agas

Önskemå et tas med bestä n ngs sta för
agn ng av potthå

Gatu ngenjören

2018-10-05

-

-

Infört Infracontro

x

x

x

x

x

x

Gränsgatan
Gränsgatan

Informera om att hemtjänstb ar kör fort närheten av
sko området
Övergångstä et behöver må as om

Sko gatan
Ronde en v d Sko gatan/Knö gatan
Runt om Vretstorp
Ga atorpssjön

Red gerat 18 oktober 2018
Pr or ter ng av 2 åtgärder markeras med rosa 4 apr 2018

Dr ft- och
serv ceförva tn ngen
Gatu ngenjören

2018-10-05
2018-10-05 Sommar 2019

-

Fö js upp 2019
Fö js upp 2019

S ten asfa t och potthå
Önskemå om e ans utn ng ronde en för b .a. ju pynt
K ppa gräs som växer me an trottoar och vägbana

Informera de ansvar ga
Utföra önskemå et
Önskemå et tas med bestä n ngs sta för
agn ng av potthå
Utreda möj gheten
Utföra önskemå et

Gatu ngenjören
P aner ngs ngenjör
Gata och Park

2018-10-05
2018-10-05 Vår 2019
2018-10-05 Löpande arbete

-

Bryggan börjar b tras g. Sp kar st cker upp. En åtgärd krävs

Sk cka v dare önskemå et t Fr t dsförva tn ng

P aner ngs ngenjör

2018-10-05

-

Infört Infracontro
Fö js upp 2019
Fö js upp 2019
Över ämnad t
Fr t dsförva tn ng

-

Östansjö
Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Infört

Törngatan
Ha sbergsvägen Va gatan

Åtgärda broräcket, nte stab t och sätta upp staket
Högt staket, kontakt med fast ghetsägare

Utföra önskemå et
Utföra önskemå et

Gatu ngen ören
Gatu ngen ören

2016 08 25 V nter 2018
2016 08 25 Utförs rege bundet

B åbärsgatan/Bäcks ögatan

Upprö n ng av området v d B åbärsgatan/Bäcks ögatan nför deta p aner ng ngen åtgärd

Gata och Park

2016 08 25

B åbärsgatan/Bäcks ögatan
B åbärsgatan/Bäcks ögatan
Östanfa agatan

Deta p anera området för bostadsbebygge se
Asfa tera vägen v d B åbärsgatan/Bäcks ögatan
Lagn ng/asfa ter ng av potthå en v d b skroten

Kontakta kommunstyre se förva tn ng
Läggs budgeten för 2019
Utföra agn ng av potthå en
Sträckan ngår reg ona cyke p an som bestäms av
För äng separat gång /cyke väg från ärnvägsbro t Haga und ans Ny nfart Traf kverket t sammans med Reg on Örebro Län
Långt avstånd me an två be ysn ngssto par
Nybe ysn ng

Mar anne C
Gatu ngen ören
Gata och Park

2016 11 02
2016 11 02
2016 11 02

Sommar 2016

Pr or teras e
Över ämnat t
kommunstyre seförva t
n ng
Fö s upp 2019
En åtgärd är utförd

Gatu ngen ören
Gatu ngen ören

2016 11 02
2016 11 02

Höst 2016
Höst 2016

E godkänt av TRV
En åtgärd är utförd

Läggs budgeten för 2019
En ösn ng nk us ve ämp ga VA åtgärder utreds
Läggs p aner ngen för 2018
Läggs p aner ngen för 2019

Gatu ngen ören
Gatu ngen ören
Gatu ngen ören
Gata och Park

2016
2016
2016
2016

Ytan runt ÅVS (Åte v nn ngscentra en)

Asfa ter ng av sträckan Ha ongatan B åbärsgatan (förb Östans ö Trädgård)
Asfa ter ng och agn ng av sönderkörd brunn (asfa tera he a gatan)
Förs ag på be ysn ng
Behov av ga r ng, promenadst g, bänkar, gr p ats
Asfa ter ng och uppsnyggn ng av markyta samt
ett önskemå att ägga bär ager/makadam

Läggs p aner ngen för 2019

Gatu ngen ören

2016 11 02 Höst 2019

Ha ongatan B åbärsgatan

Far g Y korsn ng

Gatu ngen ören

2016 11 02

Badområdet/strandområdet

Gräsk ppn ng, ga r ng, städn ng

Ta fram en ösn ng
Badområdet/strandområdet snyggas t så det b r p ant och ämnt
Utveck ngsgrupp sköter k ppn ngen

Gata och Park

2016 11 02

Runt sko an

Rege bunden skötse av ytor runt sko an, k ppn ng, rö n ng och rensn ng

Kontakt tas med gata/park

Gata och Park

2017 05 11 Utförs rege bundet

Ha sbergsvägen
Ha sbergsvägen

F ytta vägsky t ”Fo kets hus” så besökare h ttar t Fo kets hus
Ta bo t b b otekssky ten

Traf kverket kommer nte att f ytta vägsky ten t Fo kets hus
Utföra obbet

TRV
Gata och Park

2017 05 11
2017 05 11

Lönngatan och Rosengatan

Laga asfa tera gatan efter vägskada v byggnat on av sko byggnad 2017

Läggs p aner ng för 2019

Gatu ngen ören

2017 05 11 Höst 2019

Kra gatan bro över bäck t Bres ättsäng
Kra gatan
Törngatan/Kra gatan

Broräcken
Stäng genomfart de av Kra gatan förb sko an/sko området
Åtgärda parker ngssky t

Sätta upp räcken
Gatu ngen ören ko ar deta p anen och utreder mö gheten
Utföra obbet

Gata och Park
Gatu ngen ören
Gata och Park

2016 11 02 V nter 2018
2017 05 11
42866 Höst 2018

Bäcken, Annersaberget och Bres ättsängen
Granhö dsgatan, B åbärsgatan och Bres ättsgatan

Rö n ng och borttagande av ku fa na träd och r s på parkmark
Laga potthå
Rege bunden k ppn ng, parkbänk (tomt 18:1) och be ysn ngspunkt efter
gångväg

Utförs rege bundet var e säsong
Läggs budgeten för 2018 2020

Gata och Park
Gatu ngen ören

2017 05 11
2017 05 11 Höst 2018

Arbetsorder är bestä d
Fö s upp 2018
En åtgärd är utförd
Fö s upp efter var e
säsong
Fö s upp 2018

Undersöka mö gheten att an ägga parkbänkar

P aner ngs ngen ör

2017 05 11 Vår 2019

Fö s upp 2018

Utföra önskemå et

P aner ngs ngen ör

2017 05 11 K art

Åte v nn ngsstat onen

Laga nfotav a och ans agstav an
Snygga upp markytan, skärma av åte v nn ngsstat onen och sätta upp
staket

Utföra obbet

P aner ngs ngen ör

2017 05 11 Höst 2018

Åte v nn ngsstat onen

Sätta upp en "hund atr ntunna" närheten av återv nn ngsstat onen

Utföra önskemå et

P aner ngs ngen ör

2017 05 11 K art

Bäckrav nen Kra gatan t Ha sbergsvägen
Åte v nn ngsstat onen
Lagga torpsgatan
Summa uppskattad kostnad, tkr

P aner ng av naturområdet vandr ngs ed med nytt brodämme Törngatan Gatu ngen ör utreder t sammans med utveck ngsgruppen
Asfa ter ng av markytan
Läggs p aner ng för 2019
Staketet efter Laggartorpsgatan mot ärnvägen tras gt
Ansvarsfrågan utreds

Gatu ngen ören
Gatu ngen ören
P aner ngs ngen ör

2017 05 11 Vår 2019
2016 11 02 Vår 2019
2017 12 21 Höst 2018

Ha sbergsvägen
B åbärsgatan
Ha ongatan t drottsp an
L ndgatan me an Köpmangatan och Bres ättsgatan
L ndgatan me an Köpmangatan och Bres ättsgatan
Bäcks ö vandr ngs ed Laggartorpsgatan Nordans ö

Området me an Rönngatan och Ha sbergsvägen
Ha sbergsvägen

Ska vara klart

Uppskattad kostnad,
tkr
Åtgärdat

Adress/plats

11
11
11
11

Kommentar
Arbetsorder är bestä d
Fö s upp 2018

20

02 Höst 2019
02 Sommar 2019
02 Höst 2018
02

Fö
Fö
Fö
Fö

s upp 2019
s upp 2019
s upp 2018
s upp 2019

Fö s upp 2019

Höst 2016

Höst 2016
Vår 2018

En åtgärd är utförd (30
km sky t är uppsatt)
En åtgärd är utförd, se
förs aget
Utförs rege bundet
TRV genomför nte
f ytten
En åtgärd är utförd
Fö s upp 2019

20

20 Sommar 2018 Åtgärden är utförd

x

Fö s upp 2018
5 Sommar 2018 Åtgärden är utförd
Fö s upp 2019
Fö s upp 2019
Fö s upp 2019

65

2018
Längs Ha sbergsvägen

Laga potthå

Önskemå et tas med bestä n ngs sta för agn ng av potthå

Gatu ngen ören

2018 05 04

nfört nfracontro

Ha sbergsvägen
Ha sbergsvägen

Övergångstä et behöver f yttas ca 25 m ans utn ng t Järnvägsgatan
Övergångssky t saknas v d ärnvägsbro

Traf kverket är väghå are, kontakt tas med TRV
Traf kverket är väghå are, kontakt tas med TRV

Gatu ngen ören
Gatu ngen ören

2018 05 04
2018 05 04

Fö s upp 2019
Fö s upp 2019

Red gerat 18 oktober 2018
Pr or ter ng av 2 åtgärder markeras med rosa 4 apr 2018

Åtgärdad

x
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Gallring av postlistade pappershandlingar
Ärendebeskrivning
En punkt ur dokumenthanteringsplanen skulle behöva ändras, och det är att kunna gallra postlistade
pappershandlingar omgående, så att de inte behöver dras ut och sparas på papper. Postlistade
handlingar ska enligt nuvarande dokumenthanteringsplan gallras efter fem år, under denna tid kan
de räcka att bevara dem digitalt i systemet Platina.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att gallring av postlistade pappershandlingar kan ske omgående.

Bakgrund
Drift- och servicenämnden har i dag en dokumenthanteringsplan som nämnden beslutade om den
23 november 2016. Planen är i dock i behov av revidering och det arbetet har inletts.
Kommunarkivarien har kommit med förslag om att omarbeta dokumenthanteringsplanen till att
beskriva olika processer och hanteringen av dokument i dessa. Detta stämmer bättre överens med
hur vi arbetar med GDPR när det gäller bland annat register- och systemförteckningar. Därför
föreslås att en helt ny dokumenthanteringsplan tas fram.
I dagsläget för Hallsbergs kommun två lika överensstämmande diarium, ett på papper och ett digitalt
i diariesystemet Platina. Detta med anledning av att det saknas ett e-arkiv i Hallsbergs kommun,
vilket innebär att det inte finns någon möjlighet i dagsläget att spara digitala handlingar för all
framtid.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon

Susanne Naeslund

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Version 1.3

Internkontrollplan 2019
§ 118
18/DOS/111

Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen

Process

Intern kontrollplan för år 2019

Delårsrapportering 2019-08-31

Område: Gemensam administration

Årsredovisning 2019-12-31

Moment

Metod

Utförd av

Att registrering
sker enligt lag

Stickprov
månadsvis

Assistent/
handläggare

Förvaltnings
chef

Att dokumentStickprov
hantering/
arkivering sker
enligt planen
Tätortsbesök
Att
Allkontroll
med lokala
handlingsplanen
intressegrupper från besöken i
tätorterna följs upp
och att tidsplanen
hålls
Mutor och
Säkerställa att
Allkontroll
bestickning
SKLs riktlinjer
angående mutor
och bestickning tas
upp på varje
avdelning minst en
gång per år
Infracontrol
Uppföljning
Redovisa utvalda Stickprov
anmälningar/
anmälningar och
åtgärder
tillhörande
åtgärder till
nämnden två
ggr/år

Assistent/
handläggare

Förvaltnings
chef

Planeringsingenjör

Förvaltnings
chef

Avdelningschef

Förvaltnings
chef

Nämndsekret
erare

Förvaltnings
chef

(Rutin/system)
Registrering av
allmänna
handlingar
Dokumenthantering/
Arkivering

Resultat

1

Åtgärd

Tidplan Ansvarig

Område: Ekonomiadministration
Process

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

(Rutin/system)
Fakturering/
Att syfte och
Allkontroll Registrator/
bilagor
deltagare anges vid
Attestant
representation
Fakturering/
Att syfte och
Allkontroll Registrator/
bilagor
deltagare anges vid
Attestant
resor
Debiteringar
Att samtliga tjänster Allkontroll Assistent/
blir debiterade
Arbetsledare
senast månaden
efter leverans.
Beställning,
leverans och
mottagande av
varor och
tjänster

Åtgärd

Tidplan Ansvarig
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Avdelningschef

Kontrollera att varan Allkontroll Avdelningsc
eller tjänsten
hef/Arbetsbeställts innan
ledare
mottagande,
signering och
betalning

Avdelningschef

2

Område: Verksamheter
Process

Moment

(Rutin/system)
Upprättande av
Alla
Uppföljning
verksamhetsplan
mål kvalité och
kvantitet
Uppföljning mot
verksamhetsplan
Tekniska
avdelningen
Planering av
gatuunderhåll

VA - enheten
Mätning av
tillgång på
vatten i våra
egna aktiva
råvattentäkter
Gata/park enheten
Rapportering
om vinterväghållning i
Snödagboken

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Tidplan

Ansvarig

Allkontroll Avdelningsc
hef

Avdelningschef

Allkontroll Avdelningschef

Avdelningschef

Redovisa uppAllkontroll Avdelningsföljning av gatuchef
underhållsplanen på
kommunens gator
och vägar till
nämnden två ggr/år

Avdelningsc
hef

Mäta och analysera
nivån i våra
Allkontroll Enhetschef/
råvattentäkter samt
handläggare
redovisa för
nämnden två ggr/år.
Jourarbetsledaren
rapporterar i
Snödagboken
dagligen

Avdelningschef

Allkontroll Avdelningschef

Avdelningsc
hef
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Område: Verksamheter
Process

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Tidplan

Ansvarig

(Rutin/system)
Fastighetsavdelningen
Planering av
fastighetsunderhåll

Måltidsavdelningen
Egenkontroll

Redovisa uppAllkontroll Avdelningsföljning av
chef
underhållsplanen på
kommunens
fastigheter till
nämnden två ggr/år

Avdelningsc
hef

Kontroll av antal
avvikelser kontra
åtgärder avseende
livsmedel

Allkontroll Avdelningschef

Avdelningschef

Allkontroll Handläggare

Bygglovschef

Allkontroll Handläggare

Miljöchef

Bygglovsverksamheten
Tillsyn
Uppföljning av
anmälningsärenden
redovisa till
nämnden två ggr/år
Miljötillsynsverksamheten
Tillsyn
Uppföljning av
anmälningsärenden
redovisas till
nämnden två ggr/år
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Drift- och servicenämnden 2018

1 Verksamhet och uppdrag
Antal ledamöter: 11
Ordförande: Lotta Öhlund
Förvaltningschef: Clas-Göran Classon
Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden.
Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift.
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och
uppmärksammar investeringsbehov.
Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder.
Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där
jäv annars skulle uppstå.
Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad,
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel
specialkost lagas efter ordination från läkare.
Under nämndens ansvar ligger också städverksamhet där man arbetar mycket
med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och
ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra
anläggningar.
Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av
handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter upplåtelse
av allmän platsmark samt olika dispenser.
Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande
anläggningskapital.
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar
1. Här nedan redovisas några av de viktigare genomförandemålen för Drift
och serviceförvaltningen 2019-2021:
Tekniska avdelningen
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla).
Anordnande av ledningsrätt via Lantmäteriet. Byggnation av ny
ledning och avställning av nuvarande eternitledning.
Förberedelser för gatukontorets flytt till kvarteret Stenen och
anpassning inför flytt 2019.
Nya rutiner etableras med hjälp av upphandlad tjänst för bevakning
och behandling av grävtillstånd.
Avslutande översvämningsinventering avseende Hallsbergs tätort
och berörda orter.
Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. Underlag för budget
2019-2021 tas fram.
Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken
bedöms, åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i
felhanteringssystemet.
Planering för genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till
budget och verksamhetsförutsättningar.
Framtagande av underhållsplan för broar för åtgärder och underlag
för budget 2019 -2021.
Plan för beläggningsunderhåll tas fram och en upphandling av
besiktning enligt system Rosy genomförs.
En skogsvårdsplan tas fram.
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens
VA-nät.
En plan för spolning av kommunens avloppsledningar tas fram och
implementeras i verksamheten.
Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i
verksamheten och används som underlag för budget 2019-21.
En ny snötipp anläggs vid Avloppsverket efter provtagning.
SMHI-projektet avslutas och resulterar i förslag på åtgärder för att
möta den klimatförändring som pågår och en ny
klimatanpassningsplan tas fram för Hallsberg och Kumla kommun.
Önskemål från allmänheten om nedtagning av träd sammanställs
och förslag på åtgärder presenteras i Drift- och servicenämnden för
beslut.
Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom
budgetram. Underlag för budget 2019-2021 tas fram.

Måltidsavdelningen
o

Gränsdragningslistor gentemot köpande förvaltningar avseende
måltidsavdelningens verksamhet.
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o
o

Få till beslut kring ny produktionsenhet för måltidsavdelningen på
kort och lång sikt.
Ta fram och en plan avseende kökens underhåll och
förvaringsutrymmen.

För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så
krävs det ett tydligt politiskt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för
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. Vi står inför valet att ta bort
det ekologiska för att kunna hålla budget.
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 finns nu och framöver inom måltidsavdelningen.
Städavdelningen
o
o

o

Införa en ny organisation med delegerat chefsansvar inom
Städavdelningen.
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.
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Fastighetsavdelningen
o
o

Tillskapa de resurser och rutiner som krävs för förvaltningen av
kommunens nya bostadsbolag.
Ta fram underlag och få till beslut om nya internhyror enligt den
modell som utarbetats.

För 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 gör.
Myndighetsutövning
Genom de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen är de
ekonomiska förutsättningarna bättre än tidigare. Stora variationer mellan
åren beroende på enskilda objekt kan dock förekomma.
Förutsättningar för att ytterligare integrera den administrativa hanteringen
av bygglovverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan
kommun har ökat. Målsättningen är att ett nytt arbetssätt ska kunna införas
från och med 2019. Detta påverkar dock varken den politiska
beslutsprocessen eller arkivfunktionen, utan endast den förvaltningsinterna
hanteringen berörs.
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.
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3 Mål
3.1 HÅLLBAR KOMMUN
Nämndmål
Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska
minska.
Förvaltningen ska arbeta för att minska vår
klimatpåverkan och även skapa förutsättningar för
invånarna att minska sin klimatpåverkan.

Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska
årligen minska.

Indikatorer
Sjukfrånvaron ska redovisas vid varje nämndmöte.
Förvaltningen ska undersöka möjligheten att införa
återkommande hälsokontroller för personalen.
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
Andelen ekologiska livsmedel som används ska öka
till 50 % senast år 2020
Antalet tjänstecyklar i förvaltningen ska öka fram
till år 2020.
Minska dricksvattenanvändning i förvaltningens
verksamheter och även informera
kommuninvånarna hur de kan minska på
dricksvatten-användningen.
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 normalårskorrigeras.
2025 ska näringsämnen från avloppsslammet
återföras i kretsloppet.
Kontinuerligt minska användandet av kemikalier,
plast och produkter som påverkar människor och
miljö, inom alla verksamheter.
Endast miljöklassade bilar (euro6) ska upphandlas i
samband med byten i fordonsflottan

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
Nämndmål
Möjliggöra att fler ungdomar och vuxna kommer i
sysselsättning och därmed når egen försörjning.
Förvaltningens verksamheter ska verka för att
lärandet fortsätter genom hela arbetslivet.

Indikatorer
Antalet praktik- och ferieplatser som erbjuds ska
vara minst 65 stycken per år.
Förvaltningen ska ta fram en strategisk plan för att
säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång
sikt.
Förvaltningen ska ha en plan för varje medarbetares
kompetensutveckling.

3.3 ALLAS INFLYTANDE
Nämndmål
Utveckla samarbete, inflytande och lokalt
engagemang i varje kommundel.

Skapa Hallsberg som ”den miljömedvetna
kommunen” i samarbete med skola/förskola,
föreningar och innevånare.
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Indikatorer
Förvaltningen ska vara representerad på minst en
träff per tätort med lokala intressegrupper per år.
Förvaltningen ska ha minst två förvaltningsträffar
per år. Nämndens mål redovisas vid höstens
förvaltningsträff.
Möjliggöra minst fem studiebesök per år i
förvaltningens verksamheter.
Minst fem aktiviteter per år riktade mot invånare
och företagare i kommunen, ska genomföras
avseende energirådgivning fram till och med 2020.

Datum

Nämndmål

Samarbetet mellan avdelningarna i förvaltningen
och mellan förvaltningarna i kommunen ska
förbättras.

Indikatorer
Rapportera till Sveriges Ekokommuner,
Miljöbarometern årligen. Resultatet ska redovisas
för nämnden en gång per år.
För att öka tydligheten ska förvaltningens
verksamheter upprätta gränsdragningslistor i
samarbete med köpande förvaltningar och
avdelningar. Dessa ska uppdateras en gång per år.
Nöjdkundundersökning och
resultatuppföljningsmöten ska genomföras årligen
med köpande förvaltningar.

3.4 GOD SERVICE
Nämndmål
Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag,
frågor, ansökningar och felanmälningar tas tillvara
på ett effektivt och flexibelt sätt.
Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av
ett tjänligt dricksvatten med så få anmärkningar
som möjligt.
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Indikatorer
Anmälaren ska, utöver autosvar, få någon form av
återkoppling inom fem arbetsdagar.
Uppföljning av systemet för synpunkter och
felanmälan ska redovisas vid varje nämndmöte
angående felanmälningar kontra åtgärder.
Förvaltningen ska byta ut 0,5 % (1200 meter) av
kommunens dricksvattenledningar årligen.
Antalet enskilda VA-anslutningar till det
kommunala VA-nätet ska öka.
Förvaltningen ska börja upprätta en nödvattenplan
för samtliga orter. Planen ska vara färdigställd
senast 2020.

Datum

Drift- och servicenämnden 2018

4 Driftsbudget
Driftbudget
Antaganden och ramtilldelning skatt
I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för
perioden 2019-2021. Den beslutade ramtilldelningen för Drift- och
servicenämnden är:
2019: 31 250 tkr
2020: 32 002 tkr
2021: 31 615 tkr
Personalkostnader
Personalkostnader bygger på 2018 års lönenivå och är uppräknade med 2,7 %
2019-2021.
Hyror
Internhyror utgår från 2018 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under
budgetperioden 2019-2021. Ingen hänsyn är tagen till nybyggnationer eller andra
förändringar som kan påverka.
Kapitalkostnader och driftkonsekvenser
Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar
på nu pågående projekt.
Internräntan är 2,5 %
Behov/satsningar
Genom en utökad ram genomförs en extra satsning på bostadsanpassningen med
ytterligare 1 mkr jämfört med ursprungsbudgeten för 2018. Det innebär att
utrymmet för bostadsanpassningen är 2,7 mkr 2019. Detta innebär att vi kommer
att ha bra förutsättningar för att klara den delen av verksamheten inom ram.
Föregående års övriga satsningar finns dock inte med i årets budgetram. Det
handlar om stadsnära odling, Ekoparken, utökade kostnader för nya
exploateringsområden, implementering av nytt felahanteringssystem, konsultstöd
i samband med ny gatuingenjör, brounderhåll, gatubelysning, anslagstavlor,
röjning av åar och vegetation runt trafikanordningar och belysning samt för
åtgärder föranledda av ortsbesöken.
Genom omdisponering inom investeringsbudgeten sker dock en extra satsning på
belysningsåtgärder i kommunens orter utöver Hallsbergs tätort. Det innebär att av
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de 400 tkr som anslås för ortsbesöken avsätts 200 tkr för förbättrad och mer
effektiv gatubelysning.
VA-verksamheten
VA-taxan föreslås oförändrad jämfört med 2018 på grund av överskott på
resultatutjämningsfonden. Ett beslut om att slopa indexhöjningen krävs och
beslutas i samband med budget. När det gäller kapitalkostnader är de beräknade
för samtliga föreslagna investeringar.
Internräntan är 2,5 %

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

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

Budget 2018
150 798
-184 790
-63 961
-26 417
-32 637
-61 775
-33 992

Budget 2019
148 530
-179 780
-65 480
-24 691
-31 729
-57 880
-31 250

Budget 2018

Budget 2019

-266
-2 634
-123
0
-2 327
-6 224
-300
-16 510
-935
-2 193
0
0
-2 146
-334
-33 992

-271
-2 185
-137
0
-2 373
-7 486
0
-12 636
-935
-2 714
0
0
-2 170
-343
-31 250

Flerårsplan 2020
149 933
-181 935
-67 040
-24 673
-32 047
-58 175
-32 002

Flerårsplan 2021
152 083
-183 698
-68 804
-24 673
-32 367
-57 854
-31 615

Budget 2020

Budget 2021

-277
-2 245
-152
0
-2 421
-7 894
0
-12 797
-935
-2 736
0
0
-2 193
-352
-32 002

-284
-2 309
-174
0
-2 479
-8 113
0
-13 010
-935
-1 730
0
0
-2 218
-363
-31 615

Flerårsplan 2020

Flerårsplan 2021

34 557
-34 557
-7 154
-7 479
-4 930
-14 994
0

34 855
-34 855
-7 347
-7 384
-4 979
-15 145
0

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

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

Budget 2019
34 263
-34 263
-6 966
-7 570
-4 881
-14 846
0

Datum

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

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

-263
-8 746

-266
-9 453

-268
-9 420

-271
-9 401

31 583

32 851

33 146

33 443

-7 548

-7 717

-7 836

-7 941

-13 134
-1 892
0

-13 472
-1 943
0

-13 627
-1 995
0

-13 782
-2 048
0

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

4.1 Skattefinasierad
Skattefinansierad
budget per avdelning
på verksamhetsnivå.
Belopp i tkr
Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav verksamhet:
Nämnd- och
styrelseverksamhet

Ansvar/
Verksamhet

Budget
2018

Budget 2019

Fleråsplan
2020

Fleråsplan
2021

300000
0
-266
-266

0
-271
-271

0
-277
-277

0
-284
-284

-266

-271

-277

-284

830
-3 464
-2 634

839
-3 024
-2 185

847
-3 092
-2 245

855
-3 164
-2 309

21500
22501
87000

-476
0
307

-487
0
311

-498
0
314

-511
0
317

92000

-2 465

-2 009

-2 061

-2 115

1 520
-1 643
-123

1 535
-1 672
-137

1 551
-1 703
-152

1 566
-1 740
-174

92023

-87

-101

-116

-137

92024

-36

-36

-36

-37

3 378
-3 378

3 420
-3 420

3 464
-3 464

3 511
-3 511

10000

Förvaltningschef
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav verksamhet:
Teknisk planering
Energirådgivning
Avfallshantering
gemensamt
Gemensamma
verksamheter

300001

Fordonsverkstad
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav verksamhet:
Gatukontorets
reparationsverkstad
Förbrukningslager

301000

Fordonsförvaltare
Intäkter
Kostnader

301500

Datum

Sida
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Skattefinansierad
budget per avdelning
på verksamhetsnivå.
Belopp i tkr
Personal
Maskiner

Ansvar/
Verksamhet
92021
92022

Budget
2018
2 207
732

Budget 2019

Fleråsplan
2020

Fleråsplan
2021

2 148
746

2 087
761

1 990
775

67 895
-68 830
-935

67 928
-68 863
-935

68 585
-69 520
-935

-27
-80
-363
-50

-28
-83
-365
-50

-28
-83
-366
-50

-159
-3 217
1 717
7 003

-160
-2 676
1 664
6 836

-162
-2 674
1 743
6 992

-1 053

-1 077

-1 079

2 386
47
-1 175
-4 239
-1 540
-1 017
374
588
-130

2 374
27
-1 204
-4 352
-1 580
-1 042
374
588
-181

2 400
28
-1 235
-4 467
-1 622
-1 068
376
593
-233

0
-2 193
-2 193

0
-2 714
-2 714

0
-2 736
-2 736

0
-1 730
-1 730

-2 193

-2 714

-2 736

-1 730

20 436
-20 436
0

20 865
-20 865
0

21 305
-21 305
0

21 846
-21 846
0

91010
91020
91030

-92
199
1 494

-104
194
1 423

-115
189
1 349

-131
181
1 238

91040

989

988

985

978

91050
91060
91080
91090

-333
-86
-3 130
959

-344
-148
-2 927
918

-355
-155
-2 771
873

-371
-165
-2 536
806

Måltidsverksamhet
1123*
Intäkter (hänsyn till saknade
intäkter från BIF)

36 999

37 676

38 368

39 076

Fastighet
112100 - 112150
Intäkter
70 764
Kostnader
-71 699
Nettobudget, exkl Bolaget fr 1/4
-935
2018
Varav Verksamhet:
Allmän markreserv
21505
-28
Fastighetsreglering
21506
-79
Bostads- och affärshus
21507
-411
Natur- och
25005
-49
kulturreservat
Gemensamma lokaler
91000
-158
Förvaltningslokaler
91010
-4 234
Fritidslokaler
91020
1 638
Skol- och
91030
6 822
förskolelokaler
Vård- och
91040
522
omsorgslokaler
Övriga lokaler internt
91050
1 983
Övriga lokaler externt
91060
46
Fastighetsförvaltning
91070
-1 146
Vaktmästeri
91071
-4 129
Teknikgrupp
91072
-1 501
Snickare
91073
-992
Hjälpmedelscentralen
91074
371
Övrigt städ externt
91090
582
Gemensamma
92000
-171
verksamheter
Bostadsanpassning
112190
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav Verksamhet:
Bostadsanpassning*
51001
*Tillägg 500 tkr 2018, 500 tkr 2019,
1 mkr 2020
Städverksamhet
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav Verksamhet:
Förvaltningslokaler
Fritidslokaler
Skol- och
förskolelokaler
Vård- och
omsorgslokaler
Övriga lokaler internt
Övriga lokaler externt
Städverksamhet
Övrig städ externt

1122*

Datum
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Avgiftsfinansierad
budget per avdelning
på verksamhetsnivå
(VA). Belopp i tkr
Varav verksamhet:
VA-nät gemensamt

Ansvar/
Verksamhet
86508

Budget 2019

Fleråsplan
2020

Fleråsplan
2021

-3 062

-3 093

-3 124

-3 124

32 333
-21 432
10 901

32 711
-21 679
11 032

33 097
-21 930
11 167

33 097
-21 930
11 167

86500

-3 559

-3 610

-3 663

-3 663

86501
86502
86504
86505
86506
86507
86508
86509
86510
86511
86516
86517
86518

26 103
5 483
0
-3 158
-803
-30
-8
-858
-10 840
-112
-309
-616
-392

26 478
5 483
0
-3 189
-812
-30
-8
-865
-10 969
-113
-312
-626
-395

26 864
5 483
0
-3 221
-822
-31
-8
-872
-11 099
-114
-315
-636
-399

26 864
5 483
0
-3 221
-822
-31
-8
-872
-11 099
-114
-315
-636
-399

0
-1 893
-1 893

0
-1 942
-1 942

0
-1 995
-1 995

0
-1 995
-1 995

86500

-1 239

-1 273

-1 307

-1 307

86504
86508

-629
-25

-646
-23

-663
-25

-663
-25

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Enhetschef VAavdelning
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav verksamhet:
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
Slamhantering VA
Vattenmätning
Maskiner VA

350000

Teknisk chef VA
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav verksamhet:
VA-försörjning
gemensamt
Inventering VA-nät
VA-nät gemensamt

350001

Summa Budget VA på
verksamhetsnivå
Beslutad budgetram
Avvikelse

Budget
2018

Datum

Sida
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5 Investeringsbudget
Investeringsbudget är lagd utefter principerna med en beslutad budgetram för
reinvesteringar och de investeringar som inte klassas som strategiska. Strategiska
investeringar beslutas som tidigare av kommunfullmäktige.
Nedan är investeringsbudget fördelad på två olika avsnitt, skattefinansierad
verksamhet och avgiftsfinansierad VA-verksamhet.

5.1 Skattefinansierad
Reinvestering (tkr)
Investeringsprojekt
Övergripande:
EKO-parken
Ortsbesök
Förnyelse av digitala
verktyg
Fastighet:
Brandskydd och larm
skolor
Källsortering
Asfaltering ytor inkl
belysning och
servisledningar
Förbättringsåtgärd för
intern hyresgäst
Skolgårdar lekutrustning
Folkasboskolan, byte
fasad och fönster
Måltidsavdelningen:
Maskiner kök
Städavdelningen:
Maskiner
Gata/Park:
Inköp Maskiner och
fordon
Upprustning gator och
vägar
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Lekplatser, upprustning
och tillgänglighet
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Inventarier Stenen
Poolcyklar
Trafiksäkerhetsprojekt:
Totalt DOS Skatt
Beslutad budgetram
Avvikelse

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

-100
-400

-100
-200

-100
-200

-50

-50

-50

-500
-250

-500
-250

-500
-250

0

-1 500

-1 300

-200
-200

-200
-300

-200
-350

-400

-1 000

-400

-800

-900

-900

-150

-150

-150

-1 700

-1 000

-1 800

-200
-50
-700

-200
-50
-500

-200
-50
-500

-200
-150
-50
-100
0
-1 000
-7 200
-7 200
0

-200
0
-50
0
-50
-1 000
-8 200
-8 200
0

-200
0
-50
0
0
-1 000
-8 200
-8 200
0

Datum

Sida
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5.2 Avgiftsfinansierad
Reinvestringar VA (tkr)
Investeringsprojekt
Maskin- och
fordonsanskaffning
Sanering VA-nät
VA-avdelningens
investeringar
Tisarens
sjövattenledning
Ny huvudvattenledning
Blacksta-Hallsbergs
tätort
Totalt DOS
avgiftsfinansierat
Beslutad budgetram
Avvikelse

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

0
-4 000

0
-4 000

-800
-4 000

-4 100

-6 400

-4 800

-6 000

0

0

-10 400
-15 100
4 700

-9 600
-11 600
2 000

-2 000
-16 100
-16 100
0

Datum

Sida
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6 Personalplan
I nuläget har förvaltningen 156 anställda varav 94 kvinnor och 56 män.
Beräknade pensionsavgångar under åren 2019 - 2021:
ÅR

Fastighetsavdening
Måltidsavdelning
Städavdelning
Teknisk avdelning gata/park
Teknisk avdelning VA
Summa

2019

2020

2021

3
1
2
1
4

1
2
1
4

2
5

Månadsrapport sjukfrånvaro
§ 120
18/DOS/26

Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen
Perioden 2018-01-01 till 2018-08-31
Totalt hela förvaltningen: 4,97 % långtid 1,78 %
(2017 samma period 6,67 % långtid 2,78 %)
DOS förvaltningsstab
Totalt: 2,13 % långtid 0,00 % (2017 samma period ingen mätning)
Måltid:
Totalt: 4,37 % långtid 0,52 % (2017 samma period 4,95 % långtid 0,45 %)
Städ:
Totalt: 8,10 % långtid 5,19 % (2017 samma period 13,77 % långtid 8,16 %)
Fastighet:
Totalt: 1,51 % långtid 0,00 % (2017 samma period 6,98 % långtid 3,72 %)
Tekniska:
Totalt: 3,87 % långtid 0,60 % (2017 samma period 2,06 % långtid 0,00 % )

Perioden 2018-08-01 till 2018-08-31
Totalt hela förvaltningen: 5,36 % långtid 2,34 %
(2017 samma period 6,31 % långtid 2,31 %)
DOS förvaltningsstab
Totalt: 0,57 % långtid 0,00 % (2017 samma period ingen mätning)
Måltid:
Totalt: 3,99 % långtid 1,29 % (2017 samma period 2,41 % långtid 0,00 %)
Städ:
Totalt: 6,57 % långtid 4,55 % (2017 samma period 18,62 % långtid 8,38 %)
Fastighet:
Totalt: 0,00 % långtid 0,00 % (2017 samma period 1,39 % långtid 0,00 %)
Tekniska:
Totalt: 7,86 % långtid 3,02 % (2017 samma period 1,34 % långtid 0,00 %)

Månadsrapporter ekonomi, september
§ 121
18/DOS/25

HALLSBERGS KOMMUN
Drift- och serviceavdelningen
Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2018-09-30
Budget helår Prognos 1231
Avvikelse
Drift
33 992
34 192
200
Investering tilldelad ram inkl exploateringar och strategiska
27 083
29 241
- 2 158
Driftram ändrad då tillägg på 370 tkr tillkommit på grund av höjd PO-avgift och 500 tkr till bostadsanpassning.

Avvikelse %
1%
8%

Tillägg på investeringsram på grund av överföring av budget från 2017 med 5 528 tkr, nytt beslut sprinkler Sköllergården 2 000 tkr,
nytt beslut Ridhus Lindhult 1 255 tkr och installation ventilation kommunhuset 2 000 tkr.

Drift
(tkr)
Ansvarig

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Avvikelse %

Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000

-

266

-

266

-

0% -

143

Förvaltningschef, Ansvar 300001

-

2 634

-

2 634

-

0% -

1 907

Fordonsverkstad, Ansvar 301000

-

123

-

123

-

0% -

120

-

-

0% -

245

0% -

1 605

-14% -

2 378

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500

-

Teknisk chef, Ansvar 302000

-

2 327

-

2 327

-

Gatuingenjör, Ansvar 302300, (minskad avvikelse från maj)

-

6 224

-

5 324

900

Planeringsingenjör, Ansvar 302500 ortsbesök

-

300

-

300

-

0% -

14

Gata/Park Ansvar 330000

-

16 510

-

16 510

-

0% -

12 172

Fastighet, Ansvar 112100-112150

-

935

-

935

-

0%

Bostadsanpassning 112190, (tillägg budget med 500 tkr)

-

2 193

-

2 693

Städ, Ansvar 1122*

-

Måltid, Ansvar 1123*

-

-

600

-

-

500

846

23% -

1 942

-

0% -

345

600

0%

968

Miljö, Ansvar 210000

-

2 146

-

2 146

-

0% -

2 471

Bygglov, Ansvar 220000

-

334

-

334

-

0% -

401

Totalt DOS Skatt

-

33 992

-

34 192

200

1% -

21 929

Orsaker till avvikelse:
Totalt visar Drift- och service ett överskott på 3 428 tkr per sista september men vår prognos visar ett
minusresultat på 200 tkr till årets slut.
De senaste fem årens snitt visar att bostadsanpassningen även i år troligen kommer visa ett
minusresultat på minst 500 tkr vilket blir vår prognos till slutet av året för verksamheten. För att
komma inom ram beräknar vi därför minska på kostnaderna för beläggningsunderhåll med 900 tkr.
Måltidsintäkter från Bildningsförvaltningen är inte helt reglerade i skrivande stund men hänsyn är
tagen med budget som grund. Hänsyn är även tagen till transportkostnader som vi inte fått faktura
på. Ett nytt avtal på livsmedelsinköp som mest är baserat på ekologiska livsmedel fördyrar våra inköp
och vår prognos till årets slut visar ett underskott på måltidsavdelningen på 600 tkr. Hänsyn är tagen
till kostnader som saknas faktura på som tillhör september.

-

Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2018-09-30
Projekt
Övergripande:
EKO-parken/naturreservat
Ortsbesök
Pålsboda torg
Pylonbron
Fastighetsinvesteringar:
Brandskydd och larm skolor
Källsortering, miljörum 2 st
Asfaltering, ytor inkl belysning
Förbättringsåtgärder intern hyresgäst
Folkasboskolan, byte fasad och fönster
Angöring Folkasbo
Ridhuset Lindhult, projekt 10094
Ventilation kommunhuset från stratigsika medel
Måltidsavdelningen
Städavdelningen:
Gata /Park:
Inköp Maskiner och fordon
Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Stängsel i anslutning till Puttlabäcken
Lekplatser, upprustning
Vinterljus centralstationen
Oljeavskiljare
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Trafiksäkerhetsprojekt: Cykel-pumpar/parkeringar

Totalt DOS Skatt
Fönsterbyte Transtenskolan, Strategisk projekt 10070
Kånsta kvarn, Stratigsik projket 10090
Nybyggnation Lien, Strategisk projekt 10087 Ny förskola norr
Sköllersta skola mottagningskök, Strategisk
Nybyggnation centrum, Strategisk projekt 10088
Boendesprinkler Sköllergården, Strategisk projekt 30037
Rala III, projekt 30019, extern reglering
Ventilation och Styr, projekt 10051 Förskola Östansjö
Tingsgården Sköllersta, Strategisk projekt 10089
Vibytorp etapp II D, exploatering projekt 30017
Exploatering Sköllersta, projekt 35501
Reception kommunhus Strategisk, projekt 10006
Belysning idrottshallar

Totalt DOS inkl strategiska, externa Skatt

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Avvikelse %

-300
-300
-300
-400

-497
-300
-300
-424

-197
0
0
-24

66%

-500
-500
-700
-300
-500
0
-1 255
-2 000
-800
-100

-500
-500
-700
-300
-500
-13
-1 255
-2 000
-800
-100

0
0
0
0
0
-13
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%

-400
-1 011
-266
-908
-100
-369
-200
-200
-200
-100

-503
-1 011
-266
-908
-100
-369
-200
-200
-200
-100

-103
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-950

-950

0

-12659

-12996

-337

0%
3%

-1 315
-380
0
-2 100
0
-4 000
0
0
-570
-4 800
0
-989
-270

-1 315
-404
-121
-2 173
-4
-4 000
0
-280
-570
-4 800
-124
-2184
-270

0
-24
-121
-73
-4
0
0
-280
0
0
-124
-1195
0

-27083

-29241

-2158

0%
0%
6%

0%
6%
100%
3%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%

Utfall 180930
-497
-179
-2
-424
-257
0
0
0
-323
-13
-18
-2000
-791
0
0
-503
-106
0
-73
0
-195
-93
-83
-194
0
-84

-5835

0%

-1081
-404
-121
-2173
-4
-103
-296
-280
-284
0
-124
-2184
-238

8%

-13127

132%

Orsaker till avvikelse:

Beräknad prognos inom ram till årets slut.
Ortsbesök har några åtgärder i varje ort som ska utföras under året enligt en plan.
Pålsboda torg är klart.
Källsortering miljörum arbetet är påbörjat och planeras så att två miljörum kan byggas under hösten/vintern.
Asfaltering ytor inkl. belysning. Åtgärder pågår vid Östansjö skola och Sköllersta skola
Förbättringsarbeten intern hyresgäst, omklädningsrum och personalutrymmen till Esslatorp äldreboende har byggts och tagits i bruk.
Folkasbo fönster och panel. Arbetet klart.
Ridhuset Lindhult, uppstartsmöte mitten av maj, arbetet har gått igång under början av augusti.
Fönsterbyte Transtenskolan är färdigt för denna etapp. Återstår innergårdar samt matsalsdelen kommande år. Alla fakturor har inte kommit.
Kånsta kvarn har pågått hela sommaren. Produktionen är nu färdig och kostnadsreglering ska göras.
Upprustning av Sköllersta skola mottagningskök är avslutat, dock har inte alla fakturor kommit.
Boendesprinkeler sköllergården är under detaljprojektering. Upphandlingen blev klar under sommaren och arbetet startar omgående.
Ventilation Östansjö är färdigställd.
Tingsgården har under sommaren målats utvändigt, fönstren har renoverats och kittats samt en hel del rötskadat fasadvirke har bytts ut.
Ventilation kommunhuset. Är färdigställd. Kostnaderna ligger på investeringen för reception kommunhuset vilken också är färdig, dock har inte alla
kostnader för ventilationen hunnit komma ännu.
Vi har fått tre olika offerter på Vinterljus centralstationen och beräknas klart under hösten.
Oljeavskiljare installerad.
Manskapsbodar är levererade.
Anslagstavlor beställda.

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 vägsamfällighet
Enskilda utfartsvägar
Trafikreglering
Parkeringsövervakning
Parker m.m.
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
Hjälpmedelscentral
Städverksamhet
Övrig 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 201809
Verksamhet
10000
-143
21500
-1166
21501
-401
21505
-12
21506
41
21507
-481
22501
0
24900
-3487
24901
-1526
24902
-2486
24903
-612
24904
-187
24905
-617
24906
-2221
24907
-805
24908
-258
24911
-791
24912
-17
24913
-35
24914
-7
25000
-677
25001
-866
25002
-817
25003
-810
25004
-495
25005
-50
26100
-1801
26101
-670
51001
-1942
87000
285
87005
0
91000
-141
91010
-720
91020
1342
91030
6180
91040
2825
91050
1320
91060
-728
91070
-786
91071
-3666
91072
-711
91073
-752
91074
182
91080
-3570
91090
1731
92000
-2062
92016
-184
92021
598
92022
798
92023
-107
92024
-13
92025
-52
92030
1175
92099
-2
xxxxx
-1532
-21929

Budget
Budget helår
201809
2018
-199
-266
-1428
-1905
-251
-334
-16
-31
-30
-222
-377
2917
0
0
-4402
-5869
-4468
-4909
-1745
-3529
-600
-800
-268
-310
-386
-515
-2655
-3540
-805
-1116
-366
-488
-786
-820
-31
-41
-215
-287
66
88
-398
-530
-876
-1169
-1056
-1310
-841
-1122
-454
-606
-41
-66
-1299
-1732
-311
-414
-1470
-2193
231
308
0
0
-127
-976
-2564
-1286
1275
1439
5995
1022
1458
5815
1037
2815
-391
-342
-865
-495
-3331
-3660
-974
-1391
-706
-1473
246
336
-2349
-3131
1302
960
-1997
-5631
0
0
1655
2207
549
732
-65
-87
-26
-35
0
0
0
0
-2
0
0
0
-25357
-33992

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 1809
-5612
19188
4297
-1070
-2146
-341
-14
-2544
-414
-8003
-74
-2515
-155
-250
-29
-301
-637
-268
-190
-1078

Budget 1809 Budget helår
-3598
-4797
19575
26100
4112
5483
-669
-892
-2368
-3158
-602
-803
-22
-29
-3258
-4345
-643
-857
-8130
-10840
-84
-112
-2539
-3385
-390
-520
-339
-452
-20
-27
-232
-309
-462
-616
-331
-441
0
0
0
0

Månadsuppföljning Infracontrol
§ 122
18/DOS/30

Delegationer och meddelanden
§ 123
18/DOS/17

Övriga ärenden
§ 124
18/DOS/43

