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1 – Sammanträdets inledning Föredragande Conny Larsson 09:30

Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Tjänstgörande ersättare
5. Val av justerare
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2 - Redovisning av ett beslutsärende som 
hanteras på delegation från nämnden, Flytt 
av fordon (19/DOS/17)

Föredragande Fredrik Brenkle 09:35

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden beslutade den 23 augusti 2017 om en delegationsordning för nämndens 
olika verksamheter. Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i 
verksamheterna på delegation från nämnden. Nämnden har tidigare begärt att få redovisning av 
aktiviteterna med myndighetsutövning vid nämndmötena för att få mer kännedom om vilka beslut 
som tas i olika steg. Därför redovisas arbetsordning och beslut inom området för Flytt av fordon.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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3 - Ansökan om statlig medfinansiering i 
kollektivtrafikanläggningar och för 
förbättrad trafiksäkerhet och miljö på 
kommunala gator och vägar år 2020 
(19/DOS/41)

Föredragande Fredrik Brenkle 09:45

Ärendebeskrivning

Trafikverket Region Öst inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndighet att söka statlig 
medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad trafiksäkerhet och 
miljö på kommunalt vägnät år 2020. Statlig medfinansiering kan sökas årligen och beviljas med 
högst 50 % av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering.

Statlig medfinansiering söks för åtgärd som ska vara genomförd och slutredovisad till Trafikverket 
senast 30 november 2020.

Ansökningar om statlig medfinansiering skickas till Region Örebro län senast 15 februari.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de föreslagna objekten för ansökan om statlig 
medfiansiering
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4 - Arbetsmiljöenkät 2018, måltid (19/DOS/42) Föredragande Carita Prim 09:55

Ärendebeskrivning

Måltidsavdelningen har genomfört en arbetsmiljöenkät under hösten 2018. Resultat av enkäten 
redovisas. 

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
 Arbetsmiljöenkät 2018
 Arbetsmiljöenkät sammanställning 2017 och 2018
 Arbetsmiljö hösten 2018
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5 - DOS Årsbokslut 2018 (17/DOS/66) Föredragande Ingalill Nilsson, Clas-
Göran Classon 10:10

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat bokslut med 
verksamhetsbeskrivning och måluppfyllelse för drift- och servicenämnden 2018.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna DOS Årsbokslut 2018

Beslutsunderlag
 Arsredovisning DOS 2018, UTKAST
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6 - Internkontrollplan uppföljning 2018 
(17/DOS/66)

Föredragande Ingalill Nilsson, Susanne 
Naeslund 10:30

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 den ekonomiska 
redovisningen och redovisningen av verksamhetsmått och nyckeltal, det vill säga skydda mot fel 
och oegentligheter.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
 Internkontrollplan DOS 2018 uppföljning 181231
 Urval och fördelning ärenden 180801 - 181231
 Redovisning urval ärenden i Infracontrol 180801 - 181231
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7 - Organisationsskiss förvaltningen 
(19/DOS/33)

Föredragande Clas-Göran Classon 
10:45

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat en organisationsskiss över förvaltningen, dess olika avdelningar och 
enheter.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag
 Organisationsscheman
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8 - Förvaltningsplan 2019 (19/DOS/33) Föredragande Clas-Göran Classon 
10:55

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommuns styrsystem beskriver hela arbetet med planerings- och budgetprocess och 
sedan även genomförandeprocessen. I genomförandeprocessen ska förvaltningschefen besluta om 
förvaltningens strategier som pekar ut den säkraste och mest effektiva vägen för att uppnå de 
nämndmål och politiska prioriteringar, som är beslutade i Mål- och budgetdokumentet.

Förvaltningsplanen ska utgöra grunden för det dagliga arbetet som bedrivs och bidra till tydlighet 
för alla medarbetare inom organisationen.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag
 DOS Förvaltningssplan 2019 ver 5
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9 - Sjukfrånvaroredovisning (19/DOS/25) Föredragande Clas-Göran Classon 
11:05

Ärendebeskrivning

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

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

På framför allt städavdelningen men även på måltidsavdelningen har olika hälsoprojekt pågått 
under 2018, grupperna har bland annat fått prova på olika motionsaktiviteter vilket har upplevts 
mycket positivt.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet anser att det kan bli missvisande med för täta rapporter av sjukfrånvaron. Det 
kan exempelvis bli ovanligt höga siffror en månad om det går influensa eller liknande. 
Beredningsutskottet föreslår därför att det framöver räcker med rapportering om sjukfrånvaron 
kvartalsvis, med början nu till nämnden med redovisning av kvartal 4 2018.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att det räcker med rapportering om sjukfrånvaron kvartalsvis 
framöver.
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10 - Delegationer och meddelanden 
(19/DOS/17)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden beslutade den 23 augusti 2017 om en delegationsordning för nämndens 
verksamhet. Ny delegationsordning för bygglov beslutades om den 19 december 2018. 

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

Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-12-14 till 2019-01-11 redovisas genom 
att listor delges nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
 Meddelanden till nämnden 190130
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11 - Övriga ärenden (19/DOS/33) Föredragande  

Ärendebeskrivning

 Information om radering i Meetings
 Information om arvoden och ersättningar
 Information om GDPR, Birgitta Rydén
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12 – Mötets avslutande Föredragande Conny Larsson 11:45
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Arbetsmiljöenkät 2018, måltid

4

19/DOS/42
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Stämmer helt
Stämmer ganska

bra
Stämmer inte

särskilt bra
Stämmer inte alls

Arbetsinnehåll 54% 41% 5% 0%

Tillfredställelse 38% 59% 3% 0%

Gemenskap 54% 38% 8% 0%

Personlig utveckling 33% 54% 8% 5%
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ARBETSMILJÖENKÄT 2018– RESULTAT 
(39 SVARANDE)

Arbetsinnehåll Tillfredställelse Gemenskap Personlig utveckling
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Övriga kommentarer

• Denna termin har varit väldigt intensiv och jag upplever att jag haft dubbla arbeten 
nästan hela tiden.

• Gemenskapen finns men väldigt dålig stämning i gruppen just nu.

• Önskar, om möjligt, mer arbetstid.

• Bra gemenskap på jobbet, arbetsuppgifter varierande – det känns som att det går 
framåt!

• Jag trivs väldigt bra med både arbetsuppgifter och medarbetare.

• Möjlighet till delaktighet är bra. Överlag bra stämning.

• Trivs väldigt bra på min arbetsplats.
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Arbetsinnehåll Tillfredställelse Gemenskap
Personlig
utveckling

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Stämmer helt 31% 54% 28% 38% 61% 54% 14% 33%

Stämmer ganska bra 69% 41% 67% 59% 28% 38% 64% 54%

Stämmer inte särskilt 
bra

0 5% 5% 3% 11% 8% 19% 8%

Stämmer inte alls 0 0 0 0 0 0 3% 5%
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Arbetsmiljö hösten 2018 – måltidsavdelningen 

 

Syfte: Inom måltidsavdelningen arbetar vi aktivt med arbetsmiljöfrågor. Därför är det bra om 

du kan ta dig tid att svara på frågorna nedan. 

 

1. Anser du att du har ett bra arbetsinnehåll i ditt arbete? 

 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

 

2. När du går ifrån ditt arbete för dagen, känner du då en tillfredställelse över det du 

har åstadkommit? 

 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

  

 

3. Känner du en gemenskap med ditt arbetslag? 

 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

 

 

4. Känner du att du utvecklas i ditt arbete? 

 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 
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5. Övriga kommentarer:…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

 

Måltidsavdelningen 
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DOS Årsbokslut 2018

5

17/DOS/66
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Drift- och serviceförvaltningen 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen År 2018  2(33) 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen År 2018  4(33) 

 

 

1 Sammanfattning 

Våren 2018 lät vänta på sig, men följdes av en rekordvarm och mycket torr 
sommar. Trots regnbristen så sjönk aldrig Tisaren under den nivå, 99,40 meter 
över havet som satts som gräns för när bevattningsförbudet skulle träda in. 
Tisarens återhämtning har dock gått långsamt under hösten och inför 2019 så 
finns planer på att höja den gränsen något. 

Övergripande och gemensamma projekt  

Planering för flytt av huvudvattenledning från Kumlas vattenverk pågår. 
Byggnation av den nya ledningen kommer att påbörjas så snart överklagandetiden 
gått ut i januari. 

I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har ett så kallat Lona-bidrag 
beviljats. Det handlar om utredningsarbeten och om bidrag till ett konkret projekt. 

Samzeliiviaduktens status har nu fastställts. Konstruktionen är intakt, men det 
finns stora underhållsbehov. Även trafiksäkerhetsmässigt finns åtgärder som 
behöver vidtas. 

En ny belysningsupphandling har genomförts under året. Det är samma 
entreprenör som tidigare men avtalet har arbetats om i grunden. 

Arbetet med att bygga ut pendlarparkeringen norr om Pylonbron har genomförts 
på kort tid. 

Arbetet med planeringen att flytta de verksamheter som idag finns i Gatukontoret 
till kvarteret Skördetröskan 4, tidigare en del av Volvos lokaler, har påbörjats. 
Inflyttning är planerad att ske strax efter årsskiftet 2019/2020. Bland annat ska en 
verkstad inredas och en tvätthall ska byggas. 

Sjukfrånvaron för Drift- och serviceförvaltningen låg på xx,x % inklusive 
långtidssjukskrivningar. För föregående år var motsvarande siffra xx,x %. 

Måltidsavdelning 

Ett arbete med ett förslag på en ny kostpolicy har genomförts med delaktighet 
ifrån många av kommunens verksamheter. Beslut ska ske i början av 2019. 

Ett kort- och långsiktigt underlag har arbetats fram vad det gäller om- och 
tillbyggnation av kök inom måltidsavdelningen i Hallsbergs kommun. 

Köket i Sköllersta byggdes om under sommaren 2018. Planering pågår också för 
ombyggnad av köken i Kullängen och Långängsskolan. Nya förskolan på norr 
planeras få ett eget tillfälligt tillagningskök. 

Städavdelning 

Under 2018 har kemikaliemängden minskat med 57 %. Detta har bland annat skett 
genom att man arbetat med microfibrer, twisterrondeller och 
ultrarent/avjoniserat vatten. 

Städavdelningen har under året, i samarbete med personalavdelningen, utbildat 
språkstödjare för att få en ökad kompetens och medvetenhet om språkanvändning 
och kommunikation bland medarbetare på våra arbetsplatser. 

Teknisk avdelning 

Under slutet av vintern har flertalet besvärliga vattenläckor uppstått, främst i 
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Pålsboda. Fredagen den 9 mars drabbades orten av en besvärlig vattenläcka som 
ledde till att 14 fastigheter var utan vatten i flera dygn. Den 2 april skadades 
överföringsledningen mellan vattenverket i Blacksta och reservoaren i Tarsta i 
samband av den nya riksvägen som byggs av NCC åt Trafikverket. 

I slutet av juli faller stora regnmängder lokalt under kort tid. Hallsberg drabbas 
lördagen den 28 juli och under den 30 juli händer samma sak i Pålsboda med 
följden att ett flertal fastigheter drabbas av källaröversvämning. 

Den 24 oktober kopplades nya vattenledningar in i Svennevad vid platsen där de 
gamla ledningarna i banvallen korsar banvallen. 

Exploateringen av Vibytorp 2 D, den sista etappen i Vibytorpsområdet, 
genomfördes innan sommaren. Området omfattar både tomter för villor och för 
grupphus. 

Vid Resecentrum har Pylonbron sanerats och rengjorts och montage av fågel- och 
skadedjursskydd har skett. 

Under sommaren har torget i Pålsboda färdigställts och utrustats med nya 
gångstråk, plattsättningar och en asfalterad yta med parkeringsplatser. 

En äventyrslekplats i Ekoparken invigdes 29 augusti tillsammans med nya 
hinderbanans som ett led i utvecklingen av parkområdet i enlighet med den plan 
som togs fram 2016. 

Taket på avloppsreningsverket i Hallsberg, 2 000 kvm, har under året fått ny 
täckning. 

Tekniska avdelning har köpt in en ny lastbil som ersättning för fordon som 
utrangerats. Fordonet kan förses med snöblad och sandupptagningsutrustning. 

En ny rutin har införts som innebär att önskemål från allmänheten om nedtagning 
av träd sammanställs under hösten och förslag på åtgärder presenteras i drift- och 
servicenämnden för beslut. 

Ett par så flyttbara hastighetspåminnare har köpts in. 

Den gamla trädbelysningen utanfö̈r resecentrum är nu utbytt öch ersatt av lysrö̈r 
som ska symbolisera fallande istappar 

En gatuingenjör har anställts under året. 

Fastighetsavdelning 

Under året har fastighetsavdelningen arbetat med planerade och akuta 
underhållsåtgärder. 

Stora projekt som pågår eller är avslutade är nybyggnation av förskola på norr, 
renovering av Långängskolan, nytt mottagningskök i Sköllersta skola, etapp två på 
transtenskolans fönster och fasadbyte, utvändig målning av ett antal fastigheter, 
renovering och ombyggnation av toalettgrupper i Folkasboskolan, fasad- och 
fönsterrenovering Tingsgården, takbyte sista delen Stocksätterskolan samt etapp 
ett på fasad och fönsterbytet vid Folkasboskolan och etapp tre på Sköllersta skola. 
Sprinkler har handlats upp och installerats på Sköllergården under hösten och 
vintern, anläggningen är driftsatt men ännu inte helt färdigställd. 

Tidigt under året färdigställdes det nya kontaktcentrat på plan 1 i kommunhuset. 
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Under året har tre personer avslutat sina anställningar, två pensionsavgångar och 
en uppsägning. Samtliga tre tjänster är tillsatta. Under slutet av året så 
rekryterades ytterligare en drifttekniker till avdelningen. 

Arbetet med att ta fram rutiner och mallar för bostadsbolaget har pågått hela året 
och räknas pågå även under 2019. 

Under hösten har avdelningen lagt resurser på att utreda badhusets kondition, 
mestadels positiva besked utkom i denna utredning. 
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2 Beskrivning av uppdrag 

Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden. 

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift. 
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid 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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3 Årets verksamhet 

Övergripande och gemensamma projekt  

En ny huvudvattenledning från Kumlas vattenverk till Hallsbergs tätort kommer 
att byggas under året. För att säkerställa ledningens nya läge öster om järnvägen 
har geotekniska undersökningar gjorts i fält. En säkerhetsbedömning kring den 
befintliga ledningen genom området där Train Alliance byggt den nya 
svarvverkstaden har genomförts och säkerhetsmarginalerna bedöms som 
godtagbara under den tid som den nya ledningen färdigställs. Det nya läget är 
fastställt och ledningsrätt har beviljats av Lantmäteriet. Byggnation av den nya 
ledningen kommer att påbörjas så snart överklagandetiden gått ut i januari. 

I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har en ansökan till 
länsstyrelsen om ett så kallat Lona-bidrag för anläggande av våtmarker beviljats. 
Det handlar dels om utredningsarbeten för att klarlägga var i kommunen 
våtmarker är lämpliga att anläggas, dels om bidrag till ett konkret projekt. Tanken 
är att en våtmark dels kan utgöra en buffert vi kraftiga regn, dels att vattenspeglar 
i anslutning till tätorten skulle kunna utgör att tillskott när det gäller både natur- 
och stadsmiljö. 

Under vårvintern 2018 har Ralaåns ursprungliga profil återställts och ån har 
rensats för att säkerställa vattnets framkomlighet vid kraftiga regn och skyfall. 
Tvärsnittet på ån har med åren minskat på grund av sättningar i marken. Eftersom 
både Rösättersbäcken och Storån mynnar i Ralaån så har arbetet ansetts viktigt 
och prioriterat. 

Inventeringen av avloppsledningsnätet har slutförts i och med att den sista 
etappen i centrala Hallsberg undersökts med hjälp av bland annat rök och färgat 
vatten av entreprenören Pollex och underlaget har sänts till konsultföretaget VAP 
för vidare behandling.Syftet med inventeringen är att ta fram underlag för att 
klarlägga kommunens ansvar när det gäller ersättningsfrågor. Regresskrav från 
försäkringsbolag och krav från enskilda har ställts och ansvarsfrågan bygger på om 
kommunens ledningsnät klarar ett tioårsregn eller ej. Inför sensommarens lokala 
störtskurar sänktes nivån i vattendragen genom Hallsberg i preventivt syfte. Trots 
den relativt begränsade regnmängden innebar intensiteten att vissa källare i 
framförallt Hallsberg och Pålsboda översvämmades. Även Pålsbodas ledningsnät 
har därför inventerats och undersökts på samma sätt som i de andra orterna. 

Förvaltningens system för felanmälan arbetas fortlöpande in i verksamheten och 
Drift- och servicenämnden har månadsvis fått rapporter om antal inkomna och 
avslutade ärenden. Syftet med systemet är att öka servicegraden gentemot 
medborgarna och att införa ett systematiskt arbetssätt när det gäller klagomål och 
synpunkter. 

Samzeliiviaduktens status har nu fastställts och en omfattande rapport har tagits 
fram. Bron byggdes 1953 och konstruerades efter de regler som då gällde. Bron 
har en bärighet motsvarande det som kallas BK 2, vilket innebär att det finns en 
begränsning när det gäller de tyngsta fordonen. Konstruktionen är intakt, men det 
finns stora underhållsbehov när det gäller beläggning, tätskikt och avvattning. 
Även trafiksäkerhetsmässigt finns åtgärder som behöver vidtas, det gäller bland 
annat räcken och två av brons pelare som bör förstärkas för att minska skadorna 
vid en eventuell påkörning. Hastigheten på bron har under året sänkts till 40 km/h. 
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Den belysningsupphandling som varit ute för anbudslämning har överklagats och 
gjorts om. En ny upphandling är avslutad och den entreprenör som tidigare haft 
uppdraget har fått fortsatt förtroende. Avtalet har dock arbetats om i grunden och 
kostnaderna uppskattas sammantaget att ligga på samma nivå som tidigare. 

Arbetet med att bygga ut pendlarparkeringen norr om Pylonbron har genomförts 
på kort tid. Förutom vissa justeringar av befintliga parkeringsytor har en helt ny 
parkeringsyta anordnats norr om Långgatan. Parkeringen är inhägnad och kan i 
framtiden förses med grindar. En liten damm har också anlagts för att ta hand om 
dagvatten och skyfall på den hårdgjorda ytan. 

Drift- och serviceförvaltningens årliga ortsbesök har nu genomförts för tredje året 
i rad. Vid ortsbesöken träffar politiker och tjänstemän lokala företrädare. Vid en 
gemensam promenad framförs olika synpunkter kring det som hör till drift- och 
servicenämndens ansvarsområde. 

Kommunens energi- och klimatrådgivningen till företag sker ju i ett 
länsgemensamt samarbete där personal från Samhällsbyggnad bergslagen lånas in 
en dag per vecka i enlighet med det avtal som upprättats tillsammans med Region 
Örebro län och länets andra kommuner. Rådgivningen är inriktad mot 
privatpersoner, organisationer, bland annat bostadsrättsföreningar och företag. 
Kommunen deltar också vid olika arrangemang och mässor och ger även stöd till 
miljöinspektörerna i deras energitillsyn hos företag. Under året har också ett 
särskilt insatsprojekt kring elproduktion med solceller bedrivits. 

Antalet tillsynsärenden när det gäller ovårdade och nedskräpade tomter har ökat 
och uppföljningen av ärendena sker nu mer systematiskt. Vid anmälan väger våra 
byggnadsinspektörer även in trafiksäkerhetsaspekter. En särskild broschyr om hur 
häckar ska klippas har tagits fram som delges fastighetsägare som information om 
de krav som finns när det gäller fri sikt i korsningar. 

Drift- och servicenämnden har fattat beslut om begränsningar när det gäller 
fyrverkerier under Nyårsafton inom tättbebyggt område. Tillstånd för användning 
av fyrverkerier ges klockan 20.00 – 21.00 och klockan 23.30 – 00.30. Bakgrunden 
är att både djur och människor störs av pyrotekniska fyrverkerier och syftet med 
beslutet är att begränsa smällandet. 

Ett arbete med att få igång Hallsbergs norra koloniförening har genomförts. 
Föreningen har varit vilande och området har var nedskräpat och ovårdat. 
Åtgärderna med att städa upp har skett i samförstånd med stiftelsen Activa, Hallbo 
och en ny styrelse har tillträdde under året. 

Arbetet med planeringen att flytta de verksamheter som idag finns i Gatukontoret 
till kvarteret Skördetröskan 4, tidigare en del av Volvos lokaler, har påbörjats och 
drivs som ett projekt gemensamt med kommunstyrelseförvaltningen och de andra 
hyresgästerna Sydnärkes kommunalförbund, Hallbo och Volvo. 
Anpassningsåtgärder är tänkta att utföras under hösten 2019 så att inflyttning kan 
ske strax efter årsskiftet 2019/2020. Bland annat ska en verkstad inredas och en 
tvätthall ska byggas. 

Sjukfrånvaron för Drift- och serviceförvaltningen låg på xx,x % inklusive 
långtidssjukskrivningar. För föregående år var motsvarande siffra xx,x %. Orsaken 
till den minskade sjukfrånvaron beror på ökad frisknärvaro inom främst 
avdelningarna Måltid och Fastighet och att andelen långtidssjukskrivningar 
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minskat. 

Måltidsavdelning 

Fortsatt arbete med fördelningsmodell utifrån föreslagen budget. En risk- och 
konsekvensanalys angående ytterligare besparing av budget har lämnats ifrån 
måltidsavdelning till kommundirektören under våren. Förberedelser för 
införandet av beställningsrutiner via Mashie-systemet för livsmedelsbeställning, 
för SÄBOs avdelningar har skett under slutet av året. Verksamheten inom särskilt 
boende, SÄBO, ska själva ansvara för livsmedelsbudget och beställningarna av 
livsmedel för frukost och mellanmål från och med 2019. Gränsdragningslista för 
Social- och arbetsmarknadsnämnden är klar och påskriven. Gränsdragningslista 
för Bildningsförvaltningen är klar och beslutad i DOS-nämnden. Avdelningen har 
arbetat aktivt att informera skolor och förskolor om måltidsavdelningens uppdrag, 
förutsättningar och om hur man ska äta enligt livsmedelsverkets 
rekommendationer. Ett arbete med ett förslag på en ny kostpolicy har genomförts 
med delaktighet ifrån många av kommunens verksamheter där olika delar har 
belysts och diskuterats, såsom hållbarhet, hälsa, måltidsupplevelser och säkerhet. 
Förslaget på en ny kostpolicy ska sedan lämnas för beslut i början av 2019. 

Sjuktalet inom måltidsavdelningen sjönk i början av året till 2,88 %. Under hösten 
har siffrorna ökat markant. LEAN-projektet fortsätter med ytterligare två 
tillagningskök inom måltidsavdelningen under året. Inom måltidsavdelningen 
arbetar ledningen med dialogsamtal där arbetet handlar om ledarskapsfrågor, 
måltidsavdelningens uppdrag och budget. 

Ett kort- och långsiktigt underlag har arbetats fram vad det gäller om- och 
tillbyggnation av kök inom måltidsavdelningen i Hallsbergs kommun. Möjlighet till 
kortbetalning har genomförts på samtliga dagcentraler. 

Köket i Sköllersta byggdes om under sommaren 2018. Planering pågår också för 
ombyggnad av köken i Kullängen och Långängsskolan Nya förskolan på norr 
planeras få ett eget tillfälligt tillagningskök som om det fungerar kommer att 
kunna täcka förskolans eget behov innan annan produktionskapacitet kan 
tillskapas. 

Mätning av matsvinn har genomförts under två veckor, vår och höst. De ekologiska 
inköpen har inte ökat på grund av att det saknas resurser för det. Avvikelser läggs 
in och hanteras i Infracontrol. 

Städavdelning 

Städavdelningen har under året arbetat med att höja frisknärvaron. Utbildningar 
har genomförts i bland annat ergonomi , organisatorisk och social arbetsmiljö och 
om kostens betydelse för att må bra. Vi har även haft prövapåaktiviteter i bland 
annat Linedance, Zumba och Yoga/mindfullnes. 

För att tydliggöra roller och ansvar och få närhet till närmsta chef har teamledare 
anställts till respektive städteam. 

10 personer inom städavdelningen har utbildats och fått yrkesbevis enligt SRY, 
Servicebranchens yrkesnämnd. 

Avdelningen har även arbetat med att all tillsvidareanställd personal ska kunna 
erbjudas heltidstjänst. I dag har all personal inom avdelningen som önskar 
heltidstjänst (91%). Vi har även, i samarbete med måltidsavdelningen och 
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bildningsförvaltningen, BIF/mottagningskök, ett antal kombinationstjänster 
städ/kök. 

Städavdelningen har under flera år arbetat med att minimera användandet av 
rengöringsmedel och kemikalier. Man har valt att arbeta med microfibrer, 
twisterrondeller och ultrarent/avjoniserat vatten. Under 2018 har 
ultrarent/avjoniserat vatten som en städmetod införts inom Alléskoleområdet. En 
reningsanläggning kopplas till inkommande kallvatten och vattnet avjoniseras och 
filtreras från dess naturliga salter och mineraler. Filtreringen sker direkt och ut 
kommer ett ultrarent vatten som söker, löser och absorberar smuts för att 
återställa sin normala balans. 

Under 2018 har kemikaliemängden minskat med 57 % och av den totala mängden 
kemikalier, 891 liter, används 412 liter i den dagliga städningen och av dessa är 
samtliga miljömärkta, typ Svanen. De andra kemikalierna är till periodiskt 
underhåll till exempel golvvård. 

Arbetet med att utveckla kemikaliefria städmetoder, alternativt att hitta nya 
metoder eller miljövänliga kemikalier som fungerar än bättre i verksamheten, 
kommer fortsätta under 2019. 

Städavdelningen har under året, i samarbete med personalavdelningen, utbildat 5 
språkstödjare för att få en ökad kompetens och medvetenhet om språkanvändning 
och kommunikation bland medarbetare på våra arbetsplatser. 

Teknisk avdelning 

Under slutet av vintern har flertalet besvärliga vattenläckor uppstått, främst i 
Pålsboda. Fredagen den 9 mars drabbades orten av en besvärlig vattenläcka som 
ledde till att 14 fastigheter var utan vatten i flera dygn. Eftersom det visade sig att 
vattnet rann ut direkt i en dagvattenledning var läckan mycket svårlokaliserad. 
Först efter att ha använt särskild avlyssningsutrustning och uppvärmning av 
marken kunde läckan grävas fram och åtgärdas. Den höga vattenförbrukning som 
ändå var kvar pekade på att det fanns ytterligare läckor på orten, varför ytterligare 
undersökningar genomförts. 

Den 2 april skadades överföringsledningen mellan vattenverket i Blacksta och 
reservoaren i Tarsta i samband av den nya riksvägen som byggs av NCC åt 
Trafikverket. Denna ledning försörjer orterna Pålsboda, Sköllersta och Svennevad 
med dricksvatten. Kommunens krisgrupp organiserades och en tillfällig reparation 
genomfördes under de närmsta dygnen. Entreprenör Skanska fick sedan i uppdrag 
att akut lägga om ledningen, ett arbete som var planerat att genomföras vid annat 
tillfälle. Arbetet med inkoppling av nytt vattenledningsrör under nya riksvägen 
skedde den 2 maj med mycket gott resultat. Arbetet försvårades då befintliga 
ledningar är tillverkade av material som innehåller asbest. Försiktighetsåtgärder 
beslutades med rekommendation om kokning av dricksvattnet innan förtäring. 
Information gavs via de informationskanaler som kommunen normalt använder, 
bortsett från brev till varje berörd abonnent, vilket resulterade i att många 
abonnenter tyckte informationen var undermålig. Av de dricksvattenprover som 
togs i samband med detta var samtliga godkända. 

Våren kom sent och med kraftig värme vilket gjorde att sandupptagning pågick 
samtidigt som grönyteskötseln startade. Gatukontoret kom därför något efter på 
försommaren men kom sedan i fas strax efter midsommar. Sträng torka har gjort 
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att årets vallskörd blivit mycket dålig för bönderna. Hallsbergs Kommun ställde 
därför sina större slaghacksytor till förfogande för intresserade men ingen 
utnyttjade detta erbjudande. 

I slutet av juli faller stora regnmängder lokalt under kort tid. Hallsberg drabbas 
lördagen den 28 juli där ett antal fastigheter får källaröversvämning samt mindre 
bräddning sker på spillvattenledning i Östansjö. Under måndagen den 30 juli 
händer samma sak i Pålsboda med följden att ett flertal fastigheter drabbas av 
källaröversvämning. 

Restaurang Brändåsen är sedan slutet på 2017 i överenskommelse med Kumla 
kommun ansluten till Hallsbergs VA-nät. Även Train Alliance nya svarvverkstad är 
anslutet via områdets förbindelsepunkt. 

Den 24 oktober kopplades nya vattenledningar in i Svennevad vid platsen där de 
gamla ledningarna i banvallen korsar banvallen. Anledningen är att den gamla 
ledningen behöver flyttas i samband med byggnationen av nya riksväg 51. Efter ett 
tio timmars avbrott kunde vattnet kopplas på, men kokning rekommenderades 
tills dess att klartecken gavs efter ett par dagar. 

Exploateringen av Vibytorp 2 D, den sista etappen i Vibytorpsområdet, 
genomfördes innan sommaren. Området omfattar både tomter för villor och för 
grupphus. 

Vid Resecentrum har Pylonbron sanerats och rengjorts samt montage av fågel- och 
skadedjursskydd har skett med hjälp av extern specialist med mycket gott resultat. 
I det norra trapphuset på Pylonbron har en havererad hiss renoverats. 
Hissanläggningen bedöms dock utsliten och statligt bidrag har erhållits för att 
möjliggöra utbytet. 

Uppstartsmöte har skett för de nya systemen RoSy som är ett inventeringssystem 
för kommunens vägar samt Geosak som är ett system för att bland annat hålla 
ordning på grävtillstånd. Skogsavverkningar har under vintern genomförts efter 
den plan som Skogssällskapet tagit fram. 

Under sommaren har torget i Pålsboda färdigställts och utrustats med nya 
gångstråk, plattsättningar och en asfalterad yta med parkeringsplatser. Nya 
planteringar har anlagts och under nästa år kommer en laddplats för el-bilar att 
anordnas. En mindre avvikelse uppstod gällande avstånd mellan P-platserna. Detta 
rättades till av entreprenören Skanska som utfört arbetet. 

En äventyrslekplats i Ekoparken invigdes 29 augusti tillsammans med nya 
hinderbanans som ett led i utvecklingen av parkområdet i enlighet med den plan 
som togs fram 2016. 

På Gatukontoret har en ny anläggning tagits i drift under sommaren för 
omhändertagande av spillolja från de maskiner som genomgår service i 
kommunens verkstad. Även andra restkemikalier som uppkommer i verksamheten 
kan omhändertas på ett bra sätt nu vilket är bra för arbetsmiljön. 

Taket på avloppsreningsverket i Hallsberg, 2 000 kvm, har under året fått ny 
taktäckning. 

Tekniska avdelning har köpt in en ny lastbil som ersättning för fordon som 
utrangerats. Lastbilen som försetts med snöblad och sandupptagningsutrustning 
har handlats upp i konkurrens där Volvo hade det bästa anbudet. 
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En ny rutin har införts som innebär att önskemål från allmänheten om nedtagning 
av träd sammanställs under hösten och förslag på åtgärder presenteras i drift- och 
servicenämnden för beslut. 

Ett par flyttbara hastighetspåminnare har köpts in. Avsikten är att dessa ska kunna 
flyttas runt till de platser de för tillfället bäst behövs. Ingen registrering sker dock 
utöver att antalet fordon räknas och vilken fart som de håller. Föraren får dock ett 
meddelande med aktuell hastighet i grönt eller rött. 

Den gamla trädbelysningen utanfö̈r resecentrum är nu utbytt. Lysrö̈r söm ska 
symbölisera ”fallande istappar” har mönterats öch förhöppningen är att 
ljusinstallationen ska upplevas som både trivsam och vacker under den mörka 
årstiden och inför kommande julhelger. 

En ny gatuingenjör ar anställts under året. 

Fastighetsavdelning 

Under året har fastighetsavdelningen arbetat med de planerade 
underhållsåtgärder som fastslogs i underhållsplanen för året, av dessa så har nära 
nog samtliga planerade åtgärder genomförts, ett fåtal har avgått då ekonomiskt 
utrymme saknats. Därtill har en mängd akuta underhållsåtgärder utförts. Stora 
projekt som pågår eller är avslutade är nybyggnation av förskola på norr, 
renovering av Långängskolan, nytt mottagningskök i Sköllersta skola, etapp två på 
transtenskolans fönster och fasadbyte, utvändig målning av ett antal fastigheter, 
renovering och ombyggnation av toalettgrupper i Folkasboskolan, fasad- och 
fönsterrenovering Tingsgården, takbyte sista delen Stocksätterskolan samt etapp 
ett på fasad och fönsterbytet vid Folkasboskolan och etapp tre på Sköllersta skola. 
Sprinkler har handlats upp och installerats på Sköllergården under hösten och 
vintern, anläggningen är driftsatt men ännu inte helt färdigställd. 

Tidigt under året färdigställdes det nya kontaktcentrat på plan 1 i kommunhuset, 
hittills en överlag uppskattad förbättring för var och en som besöker 
kommunhuset. För att ventilationen ska kunna fungera har ett helt nytt 
ventilationssystem behövt byggas. Det har dimensionerats så att även hela 
bottenvåningen och plan 1 ska kunna anslutas till den nya till- och 
frånluftsventilationen. 

Under året har tre personer avslutat sina anställningar, två pensionsavgångar och 
en uppsägning. Samtliga tre tjänster är tillsatta. Under slutet av året så 
rekryterades ytterligare en drifttekniker till avdelningen. Detta är en kompetens vi 
ser stor nytta i under kommande år. 

Arbetet med att ta fram rutiner och mallar för bostadsbolaget har pågått hela året 
och räknas pågå även under 2019. Det råder god ordning i hyressystemet och låg 
omflyttning/vakans i beståndet. Det nya hyressystem som sattes i bruk under 
våren för skolorna och förskolorna fungerar bra. Arbetet med att ta fram en 
gränsdragningslista mellan fastighetsavdelningen och SAF har pågått under hösten 
och färdigställts. Beslut ska under våren tas i nämnden kring detta. Under hösten 
har avdelningen lagt resurser på att utreda badhusets kondition, mestadels 
positiva besked utkom i denna utredning. 
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4 Måluppfyllelse 

4.1 HÅLLBAR KOMMUN 

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma 
miljö. 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Förvaltningen ska verka för att 
sjukfrånvaron ska minska. 

Sjukfrånvaron ska redovisas 
vid varje nämndmöte. 

Måltidsavdelning 
Fortsatt arbete med 
samverkan och delaktighet där 
vi har tagit fram 
handlingsplaner med åtgärder 
och inplanerade uppföljningar. 
Städavdelning 
Städavdelningen har under 
2018 arbetat med ett 
hälsofrämjande projekt vars 
mål är att personalen inom 
avdelningen ska uppnå en god 
fysisk och psykisk hälsa. Vi har 
under året haft utbildningar, 
föreläsningar och 
provapåaktiviteter i bland 
annat kost, stresshantering, 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö, zumba och 
linedance och promenad på 
arbetstid (1 timme/vecka). 

 

Förvaltningen ska undersöka 
möjligheten att införa 
återkommande hälsokontroller 
för personalen. 

Förvaltningen 
Förvaltningen har med hjälp av 
personalavdelningen 
undersökt förutsättningar för 
att kunna erbjuda 
hälsoundersökningar. Inom 
Hallsbergs kommun erbjuds 
inte anställda generellt 
hälsoundersökningar. Varje 
chef har dock möjlighet att 
besluta om hälsokontroller för 
personal som är särskilt utsatt 
eller som riskerar att 
exponeras för hälsovådliga 
produkter eller ogivningar. 

 

 
Förvaltningen ska arbeta för 
att minska vår klimatpåverkan 
och även skapa förutsättningar 
för invånarna att minska sin 
klimatpåverkan. 

Matsvinnet ska minska Måltidsavdelning 
Första mätningen för året 
skedde under vecka 15 och 16. 
Andra mätningen skedde vecka 
41 och 42, 2018 
Målet har nåtts för året. 

 

Andelen ekologiska livsmedel 
som används ska öka till 50 % 
senast år 2020 

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

 

Antalet tjänstecyklar i 
förvaltningen ska öka fram till 
år 2020. 

Förvaltningen 
Två tjänstecyklar, varav en 
elcykel, är inköpta och 
placerade vid kommunhuset. 
Bokning sker via kundcenter. 

 

Minska 
dricksvattenanvändning i 
förvaltningens verksamheter 
och även informera 

Teknisk avdelning 
Målet nytt. 
Informationskampanj planeras 
under året med 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  
kommuninvånarna hur de kan 
minska på dricksvatten-
användningen. 

informationsavdelningen via 
hemsida. Under sommaren har 
löpande information givits om 
hur viktigt det är att spara på 
dricksvattnet via hemsidan. 
Ingen övrig information har 
genomförts. 

 
Miljöpåverkan från nämndens 
verksamheter ska årligen 
minska. 

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

Tekniska avdelningen 
Förvaltningen växer med att 
kommunen växer vilket bidrar 
till mer transporter och 
maskinarbeten. 
Förutsättningar för 
inblandning av fossilfria 
drivmedel utreds och en del av 
dieseldrivmedlen ser ut att 
kunna bytas ut framöver. 

 

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

Tekniska avdelningen 
Under vårvinter har 
eldningsolja används vid 
Hallsbergs avloppsreningsverk 
på grund av haveri på 
gaspannan. 
Fastighetsavdelning 
Under 2018 minskade den 
uppvärmande 
energikonsumtionen med 6% 
och övrig förbrukning (el) 
minskade med 2%. Därmed 
klarades målet för året med 
god marginal. 
  

 

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

Tekniska avdelningen 
En bräddning har skett under 
påskhelgen på grund av 
sedimentering i en 
avloppsledning. 
Utredning pågår om huruvida 
en avloppspumpstation ska 
byggas. 

 

2025 ska näringsämnen från 
avloppsslammet återföras i 
kretsloppet. 

Tekniska avdelningen 
Arbete pågår. Utredning igång 
för lakvattenrening. 

 

Kontinuerligt minska 
användandet av kemikalier, 
plast och produkter som 
påverkar människor och miljö, 
inom alla verksamheter. 

Tekniska avdelningen 
VA-avdelningen strävar 
ständigt efter att minska 
förbrukningen av kemikalier i 
anläggningarna. Gata/Park 
använder små mängder 
bekämpningsmedel (ättika) 
samt en mindre mängd 
tvättkemikalier vid 
fordonstvätt i kommunens 
tvätthall. 
Städavdelning 
Vi har under 2018 minskat 
kemikaliemängden med 57 % 
och av den totala mängden 
kem, 891 liter, används 412 
liter i den dagliga städningen 
och av dessa är 100% 
miljömärkta, typ Svanen. 
Arbetet med att finna, använda 
och utveckla metoder vid 
periodisk städning, typ 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  
golvvård, som inte kräver 
kemikalier alternativt hitta 
miljömärkta kemikalier som 
fungerar än bättre pågår 

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

Teknisk avdelning 
Följs inom Drift- och 
serviceförvaltningen. Vissa 
avvikelser har skett inom 
andra verksamheter. 

 

4.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får 
ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter 
genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet. 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Möjliggöra att fler ungdomar 
och vuxna kommer i 
sysselsättning och därmed når 
egen försörjning. 

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

Förvaltningen 
Varje avdelning erbjuder minst 
15 praktik- eller ferieplatser. 
Utöver detta ska även 
förvaltningsstaben kunna ta 
emot praktikplatser. Så har 
också skett. 
Teknisk avdelning 
Gata/Park: 15 stycken 
sommarjobbare samt tre 
säsongsarbetare. 
VA: En säsongsarbetare samt 
en praktikant 
Städavdelning 
Avdelningen har tagit emot 15 
praktikanter och feriearbetare 
under året. 
Fastighetsavdelning 
Fastighetsavdelningen klarar 
målet om att erbjuda praktik 
eller feriearbetsplatser. Under 
våren/sommaren hade 
fastighetsavdelningen nio 
feriearbetare samt två 
praktikanter från AMI. 
Städavdelning 
En praktikant, en extra tjänst 
och åtta feriearbetande 
ungdom 
Teknisk avdelning 
VA drift : En praktikant från 
YH-skolan i två omgångar 
Måltidsavdelning 
Måltidsavdelningen har under 
året haft 12 praktikanter och 
varav fyra feriearbetare (varav 
4 st). 

 

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

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

Förvaltningen 
En förvaltningsgemensam 
kompetensförsörjningsplan 
har tagits fram genom att ett 
underlag utarbetats. Detta 
kommer nu att arbetas in i 
förvaltnings- och 
verksamhetsplaner. 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  
Förvaltningen ska ha en plan 
för varje medarbetares 
kompetensutveckling. 

Förvaltningen 
Under våren har lönesamtal 
genomförts inom hela 
förvaltningen. Dessa bygger på 
föregående års 
medarbetarsamtal. Varje 
medarbetarsamtal ska 
resultera i en individuell 
kompetensutvecklingsplan 
som dokumenteras. Dessa har 
genomförts under hösten 2018 
inför kommande år. 

 

4.3 ALLAS INFLYTANDE 

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett 
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Utveckla samarbete, inflytande 
och lokalt engagemang i varje 
kommundel. 

Förvaltningen ska vara 
representerad på minst en träff 
per tätort med lokala 
intressegrupper per år. 

Förvaltningsstaben 
Genomförs enligt schema. Fyra 
ortsbesök genomförda på 
våren två på hösten. 

 

Förvaltningen ska ha minst två 
förvaltningsträffar per år. 
Nämndens mål redovisas vid 
höstens förvaltningsträff. 

Förvaltningsstaben 
Genomförs enligt plan. En 
förvaltningsgemensam utflykt 
på våren och föreläsningar och 
presentationer på hösten. 

 

 
Skapa Hallsberg söm ”den 
miljömedvetna kömmunen” i 
samarbete med skola/förskola, 
föreningar och innevånare. 

Möjliggöra minst fem 
studiebesök per år i 
förvaltningens verksamheter. 

Tekniska avdelningen 
Möjlighet ges att besöka 
avloppsverket. Under 2018 har 
dock inga studiebesök skett. 

 

Minst fem aktiviteter per år 
riktade mot invånare och 
företagare i kommunen, ska 
genomföras avseende 
energirådgivning fram till och 
med 2020. 

Energi- och 
klimatrådgivningen 
Genomförs enligt plan med 
länsgemensam organisation. 

 

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

Frågan om källsortering ska 
tas upp vid möten med 
avdelningens kunder minst 2 
gånger per år. 

Arbetet är påbörjat och frågan 
är diskuterad med en 
förvaltning men inte övriga 
förvaltningar. 

 

För att öka tydligheten ska 
förvaltningens verksamheter 
upprätta gränsdragningslistor i 
samarbete med köpande 
förvaltningar och avdelningar. 
Dessa ska uppdateras en gång 
per år. 

Förvaltningen 
Gränsdragningslistor 
framtagna inom städ, måltid 
och fastighet. 

 

4.4 GOD SERVICE 

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Möjliggöra att invånarnas 
synpunkter, förslag, frågor, 
ansökningar och 
felanmälningar tas tillvara på 
ett effektivt och flexibelt sätt. 

Anmälaren ska, utöver 
autosvar, få någon form av 
återkoppling inom fem 
arbetsdagar. 

Felhanteringssystemet 
Infracontrol är under 
implementering. En del arbete 
kvarstår innan vi överlag kan 
ge kvittens utöver autosvar 
inom fem arbetsdagar. 

 

Uppföljning av det nya 
systemet för synpunkter och 

Uppföljning har under året 
skett vid varje nämndmöte. 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  
felanmälan till nämnden 2 
gånger per år, angående 
felanmälningar kontra 
åtgärder. 

 
Säkerställa en långsiktig 
produktion och leverans av ett 
tjänligt dricksvatten med så få 
anmärkningar som möjligt. 

Förvaltningen ska byta ut 
0,5 % (1200 meter) av 
kommunens 
dricksvattenledningar årligen. 

Tekniska avdelningen 
????? 

 

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

Tekniska avdelningen 
Det ser ut som vi kommer öka 
antalet enskilda avlopp som 
ansluts till det kommunala VA-
nätet. Utöver enstaka enskilda 
avlopp kommer troligen ett 
större område ca 20 
fastigheter anslutas i år eller 
nästa år.  ???? 

 

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

Tekniska avdelningen 
Arbetet med en nödvattenplan 
är påbörjat. 

 

4.5 Resultat och analys 

Under rubriken Hållbar kommun uppfylls kraven i indikatorerna för alla mål 
förutom de som avser en ökning av andelen ekologiska livsmedel, minskning av 
dricksvattenanvändningen och minskning av fossila bränslen och 
energianvändning. 

Andelen ekologiska livsmedel hör ihop med de köpande förvaltningarnas 
ekonomiska förutsättningar och prioriteringar. Om den ekologiska andelen, som 
idag ligger under 30 %, ska kunna öka så behöver måltidsavdelningen få en utökad 
budgetram. 

Planer finns på att bevattna alla idrottsplaner med grundvatten istället för 
dricksvatten. Detta kommer i drift först under innevarande år. 

Planer finns också på att öka andelen förnybara drivmedel till tekniska 
avdelningens dieseldrivna fordon. Först då kommer vi att se en minskning i 
drivmedelsförbrukningen. 

Under rubriken Livslångt lärande uppfylls alla indikatorer. 

Under rubriken Allas inflytande uppfylls alla indikatorer förutom uppdraget kring 
källsortering. Under föregående år har en diskussion endast förts med en 
förvaltning. 

Under rubriken God service uppfylls inte indikatorerna kring uppföljning av det 
nya felhanteringssystemet, att 1 200 meter av dricksvattenledningarna ska bytas 
ut årligen.  Saneringsarbeten när det gäller avloppsledningar har dock varit 
omfattande. 

Stickprovsundersökningar visar att kvaliteten på svaren när det gäller 
felanmälningar är ojämn och att förbättringar behövs, men handläggningstiderna 
har förkortats jämfört med föregående år. 
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5 Personalredovisning 

5.1 Antal anställda 

5.2 Personalomsättning och rekrytering 

5.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro 

5.4 Arbetsskador och tillbud 
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6 Ekonomi 

6.1 Driftredovisning Drift- och servicenämnd 

DRIFT     
Belopp i tkr Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 170 344 159 379 150 798 8 581 
Kostnader -202 572 -193 581 -185 390 -8 191 
-varav personal -33 689 -61 778 -63 961 2 183 
-varav kapital -35 441 -25 681 -26 417 736 
-varav lokal -58 840 -32 593 -32 637 44 
-varav övrigt -74 603 -73 528 -62 375 -11 153 

Totalt -32 228 -34 202 -34 592 390 

 

VERKSAMHET     
Belopp i tkr Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Nämnd- och styrelseverksamhet -232 -234 -266 32 
Förvaltningschef -3 026 -2 432 -2 634 202 
Fordonsverkstad -24 81 -123 204 
Fordonsförvaltare -83 -179 0 -179 
Teknisk chef -1 320 -2 692 -2 327 -365 
Gatuingenjör -150 -5 551 -6 224 673 
Planeringsingenjör 5 -92 -300 208 
Gata/Park -21 763 -16 664 -16 510 -154 
Fastighet 1 081 -1 214 -935 -279 
Bostadsanpassning -3 095 -2 624 -2 193 -431 
Städ -34 145 0 145 
Måltid -1 451 -491 -600 109 
Miljö -1 999 -2 197 -2 146 -51 
Bygglov -137 -58 -334 276 

Totalt -32 228 -34 202 -34 592 390 

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 390 tkr per 31 december 2018.  
Avvikelserna beskrivs nedan per verksamhet. 

Nämnd- och styrelseverksamhet 

Nämndens kostnader är till störta delen arvoden och visar ett överskott mot 
budget på 31 tkr. Under 2017 låg även förvaltningschefens verksamheter under 
nämnden men har från och med 2018 ett eget ansvar, se nedan. 

Förvaltningschefen 

Under förvaltningschefen ligger fyra olika verksamheter, teknisk planering, 
energirådgivning, avfallshantering och administration. 

Lönekostnader för teknisk planering slutar på ett underskott på 11 tkr. 
Energirådgivningens arbete utgår från Örebro med gemensam administration.  
Bidraget som kommer från Statens Energimyndighet skickas vidare till denna 
verksamhet och visar därmed ett utfall på noll. 

Avfallshanteringen togs över av Sydnärkes kommunalförbund och i och med detta 
kvarstår en del kostnader för räntor och avskrivningar då vi fortfarande äger 
återvinningscentralen som vi också får hyra för. 

En stor del av verksamheterna är lönekostnader för administrativ personal, 
närmare 66 % av de totala kostnaderna. Timanställd personal har jobbat med olika 
utredningar under året som vid årets slut belastat respektive verksamhet där 
budget ligger. Därför är både intäkter och lönekostnader högre än budgeterat. 
Budget för köpta tjänster blev inte nyttjad helt och därför visar förvaltningschefen 
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ett överskott på 202 tkr vid årets slut. 

Fordonsverkstad 

Förra året visade verksamheten ett överskott på 245 tkr och indikerade för hög 
budget vilken minskades 2018 till mindre än hälften. Men även i år visar 
verksamheten ett överskott på 204 tkr med ett nettoutfall på plus 81 tkr. Stora 
reparationer har utförts mot Gata/Park som i sin tur har jobbat mycket mot 
avgiftskollektivet under det gångna året. 

Fordonsförvaltare 

Bilpoolens leasingbilar visar ett underskott vid årets slut på 112 tkr och övrig 
verksamhet på minus 67 tkr mot budget. Båda verksamheterna ska ha intäkter och 
kostnader i balans vid årets slut. Bilpoolen får inte in tillräckligt med hyresintäkter 
för att täcka de kostnader som man har för uthyrningsbilarna. 
Fordonsförvaltningens kostnader ska fördelas enligt faktiska kostnaden för varje 
fordon plus den administrativa kostnaden som förvaltaren har för allt arbete med 
bland annat försäkringar, leasingavtal och inköp. Kostnaderna debiteras på 
respektive förvaltning där fordonet används. Under 2018 har 
försäkringspremierna blivit dyrare och inte täckts av den uträknade kostnaden 
som debiterats. Totalt visar fordonsförvaltaren ett underskott på 179 tkr för båda 
verksamheterna. 

Teknisk chef 

Verksamheten visar ett underskott på 365 tkr. Under året har en 
organisationsförändring gjorts och lönekostnader mot tekniska som gatuingenjör 
och chef för Gata/Park ligger nu här. Liksom administrativa kostnader och 
lokalhyror för personal. Kostnader för lakvattenrening på 647 tkr kommer inte 
belasta fonden i år då hela förvaltningen ligger på ett plusresultat och fonden 
kommer ha stora kostnader framöver. Förutom fonden visar Tekniska chefen ett 
överskott på 282 tkr på grund av lägre lönekostnader än budgeterat. 

Gatuingenjör 

Totalt visar gatuingenjörens verksamheter ett överskott per 31 december på 
673 tkr och 610 tkr av dessa är på beläggningsunderhåll. För att komma inom ram 
till årets slut på grund av att annan verksamhet indikerade ett stort underskott, så 
har förvaltningen blivit tvungen att lägga ett sparkrav och detta blev på 
beläggningsunderhållet. Övriga verksamheter är Broar/stödmurar som visar ett 
överskott på 83 tkr som till stor del beror på färre antal arbetade timmar på 
underhåll. Även trafikregleringen visar ett mindre antal arbetade timmar än 
brukligt och kapitalkostnaderna är också lägre så även den här verksamheten visar 
ett överskott på 93 tkr. Parkeringsövervakningen har haft högre kostnader för 
parkeringsövervakning än budget samtidigt som intäkterna blev lite lägre än 
beräknat och visar en avvikelse mot budget på 112 tkr. 

Planeringsingenjör 

Verksamheten jobbar med att förbättra underhållet i våra orter utanför Hallsbergs 
tätort enligt en åtgärdsplan. Planeringsingenjören har också jobbat med 
investeringar på våra tätorter som tagit större andel av årets arbete och visar ett 
överskott på 208 tkr. 

Gata/Park 
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Vinterväghållningen har klarat sin budget på 3 259 tkr med ett överskott på 47 tkr.  
Lönekostnaderna är högre med 1 433 tkr mot budget men samtidigt är också 
intäkterna högre framförallt debitering av tid för personal och maskiner. 
Verksamheter som skog- och naturparker, vanliga parker, gräsytor, planteringar 
och utsmyckning visar en avvikelse mot budget på minus 377 tkr. 
Barmarksrenhållning och kostnader för trafikanordningar ligger också över 
budget men tillsammans med gemensamma intäkter från externa kunder och 
kostnader som räntor och avskrivningar som är lägre än beräknat så har 
Gata/Park en avvikelse mot budget på minus 154 tkr per 31 december. 

Fastighet 

Från 1 april i år så förvaltar fastighetsavdelningen vård- och omsorgslokaler samt 
bostadshus åt ett nystartat kommunalt fastighetsbolag. Detta har i uppstarten varit 
svårt att budgetera. Utifrån den budget vi jobbat fram så ligger lönerna lägre än 
budget med 663 tkr, beroende på en vakans. Intäkterna är högre till stor del på 
grund av att nya bolaget faktureras för de kostnader som fastighetsavdelningen får 
för förvaltningen åt nya bolaget. El och fjärrvärmen har kostat mindre än beräknat, 
14 mkr mot budget på 14,7 mkr, ett plus på 700 tkr. Kapitalkostnaderna vid årets 
slut visar ett utfall på 20,4 mkr och en avvikelse på plus 86 tkr mot budget. Resten 
är övriga underhållskostnader och hyresintäkter från kommunens lokaler. Totalt 
visar Fastighetsavdelningen ett underskott på 279 tkr. 

Bostadsanpassning 

Vid delårsrapporten var vår bedömning att verksamheten skulle ligga på ett 
underskott på 500 tkr och det slutade på minus 431 tkr. Våra bostadsanpassningar 
ha kostat 474 tkr mer än beräknat även fast vår budget var högre med 553 tkr 
2018 än året innan. Lönekostnaderna slutar på ett överskott med 97 tkr men 
övriga administrativa kostnader ett underskott på 54 tkr.Vi har haft 210 ärenden i 
år mot 224 föregående år. Av dessa var 106 stycken kvinnor och 104 män med 
snittåldern 74,9 år. Flest bostadsanpassningar är gjorda i villor, 113 stycken och 
övriga är 97 stycken i flerbostadshus. De flesta åtgärderna är ändring av trösklar, 
uppsättning av räcken, stödhandtag och spisvakter. Mer kostsamma är ramper, 
dörröppnare, hissar och att iordningställa duschplatser. 

Städ 

Per den 31 december har städverksamheten ett överskott på 145 tkr. 
Personalkostnader blev lägre än budget samtidigt som städutrustning och 
reparationer blev dyrare än beräknat.  Intäkterna beräknades bli högre under 
2018 på grund av utökade städuppdrag och slutade på 19,7 mkr, dock något lägre 
än budgeterat. Bildningsförvaltningen och Sydnärkes Utbildningsförbund är 
största kunderna där årets intäkter ligger på 10,7 mkr respektive 5,8 mkr. 

Måltid 

Ett nytt avtal på livsmedelsinköp som mest är baserat på ekologiska livsmedel har 
fördyrat våra inköp och visar på en avvikelse på minus 2 126 tkr mot budget. 
Lönerna ligger lägre med 1 403 tkr än budget och både intäkter och kostnader är 
lägre än beräknat. Eftersom verksamheten redan tidigt såg att det skulle bli svårt 
att komma inom ram till årets slut så har ett omfattande arbete pågått under hela 
året med att spara på alla kostnader som varit möjligt. Dock utan att inverka på 
måltidernas näringsinnehåll och att nödvändigt material för att bedriva en bra 
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måltidsverksamhet. Totalt visar Måltid ett resultat på plus 109 tkr vid årets slut. 

Miljö 

Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen visar ett underskott på 51 tkr sista 
december. Under året har Miljö och Bygglov haft problem med vårt 
faktureringssystem som vi arbetar i gemensamt med Kumla kommun. Oklarheter 
om storleken på intäkter jämfört med budget har under året varit ett problem. Men 
till årets slut visar ändå resultatet på att tillsynsavgifterna ligger på en normal nivå. 
Lönerna och övriga administrativa kostnader lite över budget. 

Bygglov  

Bygglovsverksamhetens intäkter ligger högre än budget med 350 tkr. Ett utfall på 
1 951 tkr 2018 vilket blev en höjning från föregående år med 374 tkr. 
Lönekostnaderna visar ett överskott men de administrativa kostnaderna något 
högre än beräknat. Totalt slutar året med ett överskott på 276 tkr. 

  

  

  

  

  

  

  

6.2 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd 

INVESTERINGSPROJEKT    
Belopp i tkr Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

EKO-parken/naturreservat  -300 300 
Ortsbesök -151 -300 149 
Pålsboda torg -480 -300 -180 
Pylonbron -424 -400 -24 
Brandskydd och larm -509 -500 -9 
Källsortering, miljörum -300 -500 200 

Asfaltering, ytor inkl belysning -596 -700 104 
Förbättringsåtgärder intern hyresgäst -387 -300 -87 
Folkasboskolan, byte fasad och fönster -423 -500 77 
Angöring Folkasbo -56 0 -56 
Ridhuset Lindhult -20 -1 255 1 235 
Måltidsavdelningen kök -1 950 -800 -1 150 
Städavdelningen -99 -100 1 
Inköp maskiner och fordon Gata/Park -503 -400 -103 
Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår  -1 011 1 011 
Tillgänglighetsanpassning -226 -266 40 
Gatubelysning 92 -908 1 000 
Stängsel i anslutning till Puttlabäcken 0 -100 100 
Lekplatser, upprustning -416 -369 -47 
Vinterljus centralstationen -258 -200 -58 
Oljeavskiljare (miljöcontainer)  -200 200 
Manskapsbodar i orterna -264 -200 -64 
Anslagstavlor -20 -100 80 
Trafiksäkerhetsobjekt -91 -950 859 
Fönsterbyte Transtenskolan, strategisk -1 081 -1 315 234 
Kånsta kvarn, strategisk -376 -380 4 
Mottagningskök, strategisk -1 974 -2 100 126 
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Nybyggnation centrum, strategisk -17 0 -17 
Boendesprinkler Sköllergården, strategisk -1 849 -4 000 2 151 
Rala III -351 0 -351 
Ventilation och Styr Östanjö förskola  0 0 
Tingsgården Sköllersta, strategisk -818 -570 -248 
Belysning idrottshallen i Pålsboda -270 -270 0 
Reception kommunhus, strategisk inkl ventilation -4 410 -2 989 -1 421 
Vibytorp etapp II D, exploatering  -4 800 4 800 
Belysning idrottshallar -327 0 -327 
Totalt -18 554 -27 083 8 529 

 EKO-parken/naturresevat: Ny lekutrustning kom förra året som i år har 
installerats på plats med grävningsarbeten, sand med mera. 

 Ortsbesök: Hundrastgård i Vretstorp klar.  
 Pålsboda torg: Ny parkeringsplats, bänkar och planteringslådor. 
 Pylonbron: Fågelsanering  
 Brandskydd och larm: Arbete har utförts på förskolan Björkängen, 

förskolan Tranängen, Folkasboskolan, Alléhallen, Centrumhuset, Västra 
skolan och Werners Backe. 

 Källsortering miljörum: Nya miljörum har byggts vid Sköllersta skola och 
Östansjö skola. 

 Förbättringsarbeten intern hyresgäst: Omklädningsrum och 
personalutrymmen till Esslatorp äldreboende har byggts och tagits i bruk. 

 Asfaltering ytor inkl. belysning: Åtgärder vid Östansjö skola och 
asfaltering på Sköllersta skolgård ca 950 kvm har gjort under året. 

 Folkasboskolan fönster och panel: Fasadrenovering och fönsterbyte på 
Hus B är klart. Fasad mot väster tilläggsisolerades och tjugo gamla fönster 
ersattes med nya. Denna åtgärd gjordes för att åstadkomma 
energibesparing i fastigheten. 

 Angöring Folkasbo: Tillägg på projekt från 2017 där monteringen av ett 
nytt förråd som blev klart först i år. 

 Ridhuset Lindhult: Uppstartsmöte mitten av maj och arbetet påbörjas 
under 2019. 

 Måltidsavdelningens kök: Alléköket har fått ny diskinlämning/transportör 
och övrig inredning som diskmaskin och ugn till Sköllergården, 
Långängsskolan och Sköllersta skola. 

 Städavdelningen: Inköp av skurmaskiner. 
 Inköp maskiner och fordon Gata/Park: Inköp av sopmaskin Broddson 

Scandia -18. 
 Upprustning gator och vägar: Del av pendlarparkering som kommer 

slutredovisas under 2019.  
 Fönsterbyte: Transtenskolan är färdigt för denna etapp. Återstår 

innergårdar samt matsalsdelen kommande år. 
 Tillgänglighetsanpassning: Gångvägar med mera inom Hallsbergs tätort. 

Nyttjat 226 tkr av en budget 266 tkr. 
 Gatubelysning: Ny belysning på GC-väg i Pålsboda och ny belysning i 

Sköllersta. Bidrag från Naturvårdverket är högre än kostnaderna i år då 
detta påbörjades under 2017.  

 Stängsel i anslutning till Puttlabäcken: Ej åtgärdat. 
 Upprustning lekplatser: Lekutrustning och montering av denna vid 

Norrgården och även lekutrustning till Vretstorp och Pålsboda. 
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 Vinterljus centralstationen: Nedmontering av gamla slingor och montering 
av nya Ice Drops. 

 Oljeavskiljare:  Det blev istället ett Inköp av en miljöcontainer för 84 tkr då 
en flytt till annan fastighet kommer innebära nya lösningar för detta. 

 Manskapsbodar i orterna:  
 Kånsta kvarn: Renovering har pågått hela sommaren och taket kommer få 

ytterligare underhåll under 2019 eftersom detta inte blev helt klart. 
 Upprustning av Sköllersta skola mottagningskök: Totalrenovering av köket 

som är klart och avslutat under 2018. 
 Boendesprinkler Sköllergården: Upphandlingen blev klar under sommaren 

och arbetet har startat. 
 Ventilation Östansjö: Är färdigställd. 
 Tingsgården: Projektet har avslutats och fastighetsavdelningen utförde 

fasad- och golvrenovering. Under projektets gång upptäcktes det att delar 
av ytterväggen var rötskadad, vilket resulterade i att tidsplanen och 
budgeten påverkades. Den extra kostnaden för panelbyte och målning 
hamnade på ca 230 tkr. I övrigt gick projektet bra och den totala avvikelsen 
blev minus 248 tkr. 

 Ventilation kommunhuset: Är färdigställd. Kostnaderna ligger på 
investeringen för reception kommunhuset vilken också är färdig. 

 Vintersljus: Monterad under hösten. 
 Oljeavskiljare: Installera men faktura har ej kommit. 
 Manskapsbodar: Vretstorp har fått  ny manskapsbod. 
 Anslagstavlor: Ny tavla i Vretstorp 
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7 Ekonomi avgiftskollektivet 

7.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet 

DRIFT     
Belopp i tkr Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 33 740 33 839 32 995 844 
Kostnader -33 740 -33 839 -32 995 -844 
-varav personal -5 726 -6 280 -6 783 503 
-varav kapital -6 529 -6 673 -6 680 7 
-varav lokal -3 827 -3 261 -4 833 1 572 
-varav övrigt -17 658 -17 625 -14 699 -2 926 

Totalt 0 0 0 0 

 

VERKSAMHET     
Belopp i tkr Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Inventering VA-rörnät -1 001 -245 -263 18 
VA-rörnät, vatten o avlopp -7 715 -8 715 -8 746 31 
VA-avg, hushåll och industri 31 903 31 175 31 583 -408 
Vattenförsörjning, anskaffning -7 403 -4 721 -7 548 2 827 
ARV, avl.pump.stn, v-mät -15 784 -14 213 -13 134 -1 079 
Teknsik chef VA 0 -3 281 -1 892 -1 389 

Totalt 0 0 0 0 

Utfall per 31 december visar ett underskott på 3 623 tkr som är resultatutjämnat 
till VA-fonden. Efter överföringen har fonden ett utgående saldo på 6 353 tkr. 

Lönekostnaderna ligger lägre än beräknat i budget med 503 tkr.  Elkostnaderna 
ligger med en avvikelse på 148 tkr bättre än beräknat. En större satsning på att 
hitta eventuella felkopplingar på spillvattennätet har kostat lite över 2 mkr. Även 
en utredning av tillskottsvatten har gjorts för en kostnad på nästan 1 mkr. VA-nät 
gemensamt och leverans vatten har tillsammans en avvikelse på minus 1 819 tkr 
som är underhållsarbeten, maskin och resurskostnader för grävning till största 
delen utfört med hjälp av Gata/Park samt mätnings- och karttjänster. 

Totalt är intäkterna bättre än budget med 844 tkr till stor del beroende på att 
350 tkr är uthyrning av lastbil till Gata/Park som ej var budgeterat och att intäkter 
för anslutningsavgifter för vatten och avlopp blev högre än väntat med 257 tkr. 
Leverans av vatten samt dagvattenavledning visar också lite högre intäkter än som 
var budgeterat. 

  

7.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet 

INVESTERINGSPROJEKT    
Belopp i tkr Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Maskin- och fordonsanskaffning -377 -450 73 
Sanering VA-nät -5 806 -4 000 -1 806 
VA-avdelningens investeringar -2 043 -2 200 157 
Nödvattenrum 0 -600 600 
Sjöledning Tisaren, Strategisk -826 -7 200 6 374 
Exploatering Sköllersta, strategisk -4 392 -1 828 -2 564 
Exploatering Vibytorp II D, Strategisk -3 808 -2 800 -1 008 
Rala III -374 0 -374 

Totalt -17 626 -19 078 1 452 

Maskin och fordonsanskaffning: Inköp av en bil och ett vattensläp. 
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Sanering VA-nät: Beräknades vid delåret ligga över budget till årets och den totala 
kostnaden blev 5,8 mkr. Saneringar har gjorts i Hallsberg, Sköllersta, Svennevad 
och Pålsboda. 

Nödvattenrum: Investeringen kommer flyttas till 2019 på grund av flytt av 
verksamhet. 

Sjöledning Tisaren: 

Explatering Sköllersta: 

Exploatering Vibytorp II D: 

Projektet Rala III: Arbetet har påbörjats men inte kommit igång på riktigt på grund 
av en överklagan. Totalt ska Train Alliance bistå med 4 mkr till projektet. 
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8 Policyer och planer 

8.1 Integration och etnisk mångfald 

Måltidsavdelningen tillsammans med Städ har utbildat ett antal språkstödjare som 
ska stödja språket och förståelsen inom våra verksamheter. Inom 
måltidsavdelningen har vi ett ganska stort antal utlandsfödda medarbetare där det 
kan bli språkförbistringar. För att utveckla och minimera frustration och 
misstolkningar så har vi valt att satsa på språkstödjare i första hand. Samtliga 
verksamheter har fått pärmar med underlag och diskussionspunkter som de 
tillsammans kommer att arbeta med under APT:er eller i vardagen. 

8.2 Folkhälsoarbete 

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

8.3 Handikappolitiskt program 

Under 2017 genomfördes en inventering och utredning kring tillgängligheten i 
offentliga lokaler i Hallsbergs tätort. I rapporten som redovisades framfördes 
brister i bland annat tillgängligheten till kommunhuset och Allébadet. 

Kommunhusets entré är nu ombyggd och en ramp är anlagd vid entrén och 
ledstråk fram till receptionsdisken underlättar orienteringen. Från receptionen når 
man lätt de nya konferensrummen som alla ligger i bottenplanet. I anslutning till 
konferensrummen finns nu också en toalett anpassad även för rullstolsburna. 
Allébadets framtid är under utredning och tillgänglighetsfrågan är en av orsakerna 
till att en ombyggnad av lokalerna behöver ske. 

Under året har gångvägar i Ekoparken breddats och anpassats för rullstolar och 
barnvagnar. 

8.4 Sponsringspolicyn 

Inom drift- och servicenämndens ansvarsområde förekommer ingen sponsring. 
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9 Verksamhetsmått och nyckeltal 

9.1 Tabeller 

Nyckeltal inom VA och myndighetsutövning 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Otjänligt dricksvattenprov, antal *6 0 2 2 
Överskridande av antal gränsvärden antal 
riktvärden på avloppsreningsverk 

**1 1 0 1 

Avloppsstopp och vattenläckor antal 15 18 28 7 
Antal förelägganden om köksrenoveringar  5 3  
Antal renoverade kök efter föreläggande  3 3 1 
Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagen*** 118 114 91 8 
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken*** 34 46 32 51 
Antal anmälningar om installation av jord- och 
bergvärme 

58 49 34 * 

Antal tillstånd om enskilt avlopp 92 23 15 * 
Antal inkomna bygglov 153 156 157 188 
Antal förhandsbesked 0 6 2 4 
Antal startbesked småhus och bostadslägenheter 0 18 14 39 
Antal inkomna Attefallstillbyggnader 8 3 3 3 
Antal inkomna Attefallshus 6 5 3 3 
Antal inkomna bygglov för småhus  31 22 26 
Antal slutbesked för småhus  17 7 15 
Vattensvinn % av försåld volym  27,2 30 34,8 

 

Nyckeltal inom städ och måltid 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Total minskning i % av matsvinn, (genomsnitt av 
tallrik och servering) 

18,4% 14,67 8,45 16 

Ekologisk och närproducerat  29,6% 28,35 29 
Antal liter rengöringsmedel som förbrukats under 
året i städverksamheten 

Ingen 
mätning 
gjord 

1786 liter 1517 liter 891 

Andel miljömärkta rengöringsmedel daglig 
städning, typ Svanen 

58% 100% 100% 100% 

Andel miljömärkta rengöringsmedel periodisk 
städning, typ Svanen 

50,00% 59% 79% 79% 
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10 Framtiden 

  

Här nedan redovisas några av de viktigare utmaningarna för drift- och 
serviceförvaltningen 2019-2021: 

Så kallade Lona-bidrag har erhållits dels för att göra en generell utredning för att 
finna lägen för att anlägga våtmarker. Detta som ett led i att skapa buffertar inför 
kommande regn och skyfall. Medel har också beviljats för anläggning av en första 
våtmark i anslutning till Hallsbergs tätort. 

Tekniska avdelningen - Skattekollektivet  

Förberedelser för gatukontorets flytt till kvarteret Stenen och anpassning inför 
flytt 2020. 

Nya rutiner för bevakning och behandling av grävtillstånd har införts och dessa 
behöver fortsatt implementeras. 

Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. Behovet dock mycket större än så. 
Underlag för budget 2020-2022 tas fram. 

Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms, åtgärdas 
och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet. 

Framtagande av underhållsplan för broar för åtgärder och underlag för budget 
2020 -2022. 

Plan för beläggningsunderhåll enligt system Rosy tas fram och samordnas med VA-
saneringsplanen. 

En ny skogsvårdsplan tas fram under våren. 

Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i verksamheten och 
används som underlag för budget 2020-22. 

Förutsättningar för en eventuell ny snötipp vid avloppsverket eller annan plats 
utreds. 

SMHI-projektet resulterar i förslag på åtgärder för att möta den klimatförändring 
som pågår genom att en ny klimatanpassningsplan tas fram gemensamt för 
Hallsberg och Kumla kommun. 

Önskemål från allmänheten om nedtagning av träd sammanställs och förslag på 
åtgärder presenteras i drift- och servicenämnden för beslut enligt beslutad rutin. 

Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom budgetram. 
Underlag för budget 2020-2022 tas fram. 

Tekniska avdelningen – VA-kollektivet  

Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla) efter att beslutad 
ledningsrätt vunnit laga kraft. Byggnation av ny ledning och avställning av 
nuvarande eternitledning. 

Planering för genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och 
verksamhetsförutsättningar. 

VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät utifrån 
de erfarenheter vi fått i samband med den avslutade inventeringen efter skyfallet 

Page 50 of 100



 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen År 2018  31(33) 

 

 

2015. 

En plan för spolning av kommunens avloppsledningar tas fram och implementeras 
i verksamheten. 

Måltidsavdelningen  

För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så krävs det 
ett tydligt politiskt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för att kunna 
leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och goda måltider. 
Det är angeläget att förstå att måltiderna är en viktig del för både barn, elever och 
äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik hälsa, dels för att främja bra 
matvanor samt en sund inställning till mat. Måltiderna påverkar också 
prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa. Måltidsavdelningens behov även 
framöver är att få en rimlig intäkt för de kostnader som genereras av den nivå som 
de köpande förvaltningarna förväntar sig att få. 

Genom att jobba fram en ny kostpolicy tillsammans, där delaktighet är en viktig 
del, gör att alla våra gäster, medborgare, medarbetare och köpande förvaltningar 
har möjlighet att påverka innehållet. Det gör att kostpolicyn får en tyngre 
genomslagskraft efter beslut och blir ett framtida verktyg för fortsatt arbete för 
kommunens måltider. 

Fortsatt diskussion om målet, ekologiska livsmedel 50 % till 2020 kvarstår, då 
måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska livsmedel utan 
att överstiga livsmedelsbudget. 

För att kunna leva upp till förväntningar och behov så måste det finnas tydliga 
avgränsningar. Det finns gränsdragningslistor framtagna för måltidsavdelningen. 
Endast en förvaltning har godkänt gränsdragningslistan. Det är en utmaning att 
fortsätta leverera måltider när det inte finns tydliga överenskomna 
gränsdragningslistor för samtliga köpande förvaltningar. 

Utmaningen är också att få förståelse för behov av ytterligare tillagningskök då 
kapaciteten i de befintliga är överskriden för länge sedan och statusen på köken är 
låg. 

Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och för 
vikarier inom måltidsavdelningen. 

Städavdelningen  

En ny organisation med delegerat chefsansvar inom Städavdelningen planeras 
införas. 

Fortsatt arbete med att använda och implementera så kallat "Rent vatten" i 
städverksamheten med utgångspunkt från försöksverksamheten i Alléskolan. 

Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen inom 
städavdelningen. 

Fastighetsavdelningen  

Tillskapa de resurser och rutiner som krävs för förvaltningen av kommunens nya 
bostadsbolag. 

Ta fram underlag och få till beslut om nya internhyror enligt den modell som 
utarbetats. 
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För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att hantera 
det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande dras med. Trots 
stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där skicket är undermåligt. 
Avdelningens underhållsplanering kvarstår att göra komplett, även detta är en stor 
utmaning då den dagliga verksamheten ställer stora krav på alla led inom 
organisationen. Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och 
med energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande 
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta gynnar 
alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan investeringar som 
avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta är i sig en utmaning då 
behoven viktas mot kommunens samlade behov, här är viktigt att minnas den 
kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt utgör. 

Myndighetsutövning  

Genom de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen är de ekonomiska 
förutsättningarna bättre än tidigare. Stora variationer mellan åren beroende på 
enskilda objekt kan dock förekomma. Under året förväntas ett ärende som ensamt 
kommer att förbruka det ökade anslaget på en miljon kronor. 

Förutsättningar för att ytterligare integrera den administrativa hanteringen i 
Kumla kommuns rutiner av bygglovverksamheten har genomförts från årskiftet. 
Ändringar i regelverket har inneburit att en kommuns möjlighet att delegera 
arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan kommun har ökat. Detta påverkar dock 
varken den politiska beslutsprocessen eller arkivfunktionen, utan endast den 
förvaltningsinterna hanteringen berörs. Under året planeras även registrering och 
inskanning av ärenden att ske i Kumla. 

Den behovsutredning som genomförts på miljösidan visar på att resurser saknas 
för att vi ska kunna leva upp till de krav som ställs när det gäller tillsyn. Även den 
revision av livsmedelskontrollen som nu genomförts av länsstyrelsen i Örebro, 
pekar på att organisationen är för liten för att klara av de åtaganden som ligger på 
livsmedelsinspektörerna. Ökade intäkter planeras kunna täcka en del av 
kostnaderna för detta, men inför budget 2020-2022 kommer det att finnas behov 
av ett utökat anslag för miljö- och livsmedelstillsynen. 
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 Datum Sida 

Drift- och serviceförvaltningen År 2018  33(33) 

 

 

11 Internkontroll 

Anvisning 
 

Kort sammanfattning av verksamhetens internkontroll. Fullständig uppföljning 
görs på blankett för internkontroll och läggs som bilaga. Blankett finns under 
viktiga dokument samt på intranätet under ekonomi. 
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Internkontrollplan uppföljning 2018

6

17/DOS/66
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1 

 

Hallsbergs kommun     

Drift- och serviceförvaltningen  Intern kontrollplan för år 2018   

               Område: Gemensam administration  Årsredovisning 2018-12-31  

 

Process  

(Rutin/system) 

Moment Metod Utförd av Resultat  Åtgärd Tidplan Ansvarig 

Registrering av 

allmänna 

handlingar  

Att registrering 

sker enligt lag 

Stickprov 

månadsvis 

Assistent/ 

handläggare 

 

Registrering sker men inte fullt ut. 

Postlistor skickas dagligen till Sveriges 

Radio Örebro. 

Ytterligare 

information 

behövs om 

arbetssätt. 

Våren 

2019 

Förvaltnings

chef 

Dokument-

hantering/ 

Arkivering 

Att dokument-

hantering/ 

arkivering sker 

enligt planen 

Stickprov Assistent/ 

handläggare 

Dokumenthantering sker enligt plan.  

Ny dokumenthanteringsplan upprättad 

under hösten 2018. Arkivering sker 

enligt plan. 

  Förvaltnings

chef 

Delegations-

ordning 

Att beslut tas av 

rätt delegat  

 

Stickprov 

 

 

Assistent/ 

handläggare 

 

Delegationsbeslut tas av rätt delegat. 

Ny delegationsordning för bygglov 

upprättad under hösten 2018. 

Delegations-

ordning 

behöver 

uppdateras 

för övriga 

delar 

Våren 

2019 

Förvaltnings

chef 

Tätortsbesök 

med lokala 

intressegrupper 

Att 

handlingsplanen 

från besöken i 

tätorterna följs upp 

och att tidsplanen 

hålls 

Allkontroll Planerings-

ingenjör 

Handlingsplanerna från ortsbesöken 

uppdateras regelbundet och åtgärderna 

följs upp och redovisas för nämnden. 

  Förvaltnings

chef 

Mutor och 

bestickning 

Säkerställa att 

SKLs riktlinjer 

angående mutor 

och bestickning tas 

upp på varje 

avdelning minst en 

gång per år 

Allkontroll Avdelnings-

chef 

SKLs riktlinjer har tagits upp vid APT-

möten under året. 

  Förvaltnings

chef 
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2 

 

Område: Ekonomiadministration 

 

Process  

(Rutin/system) 

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig 

Attest-

förteckning 

Uppdatering och 

beslut av attestför-  

teckning 

 

Årsvis 

samt vid 

behov 

Ekonom Attestförteckning uppdateras vid 

behov, senast uppdaterad180322. 

  Förvaltnings-

chef 

Fakturering/ 

bilagor 

Att syfte och 

deltagare anges vid 

representation 

Allkontroll Registrator/

Attestant 

Utförs i de flesta av fallen. Ytterligare 

information är 

nödvändig. 

Våren 

2019 

Förvaltnings-

chef 

Fakturering/ 

bilagor 

Att syfte och 

deltagare anges vid 

resor 

Allkontroll Registrator/

Attestant 

Utförs i de flesta av fallen. Ytterligare 

information är 

nödvändig. 

Våren 

2019 

Förvaltnings-

chef 

Debiteringar Att samtliga tjänster 

blir debiterade 

senast månaden 

efter leverans. 

Allkontroll 

 

 

 

 

Assistent/ 

Arbetsledare 

En del debiteringar släpar då det varit 

en del problem med system och 

personalresurser samt invanda 

mönster som behöver brytas. 

Insatser har 

påbörjats för 

att komma 

fram till en 

lösning. 

Våren 

2019 

Avdelnings-

chef 

 

Uppföljning 

verkställighet 

måluppfyllelse 

och ekonomiskt 

utfall 

Att verkställigheten 

följs upp och 

redovisas där 

fullmäktige 

uppdragit åt 

nämnden att fatta 

beslut 

Allkontroll Ekonom/ 

Nämnd-

sekreterare 

Verkställighet, måluppfyllelse och 

ekonomiskt utfall har följts upp i 

tertialrapport och delårsrapport. 

  Förvaltnings- 

chef 

Beställning, 

leverans och 

mottagande av 

varor och 

tjänster 

Kontrollera att varan 

eller tjänsten 

beställts innan 

mottagande, 

signering och 

betalning 

Allkontroll Avdelningsc

hef/Arbets-

ledare 

I de fall det är praktiskt möjligt 

uppfylls kontrollerna. En del 

verksamheter arbetar i huvudsak mot 

arbetsordrar, detta ger tydlig 

information om både beställare och 

utförare. 

En skriftlig 

rutin ska 

upprättas. 

Januari 

2019 

Avdelnings-

chef 

 

Page 56 of 100



3 

 

Område: Verksamheter 

 

Process  

(Rutin/system) 

Moment Metod Utförd av Resultat  Åtgärd Tidplan Ansvarig 

Uppföljning 

mål kvalité och 

kvantitet 

 

Upprättande av 

verksamhetsplan 

 

 

Allkontroll 

 

 

Avdelningsc

hef 

 

Verksamhetsplaner har 

upprättats för alla avdelningar. 

  Avdelnings-

chef 

 

 Uppföljning mot 

verksamhetsplan 

Allkontroll Avdelnings-

chef 

 

Uppföljning av verksamhets-

planerna har genomförts. I en 

del avdelningar i samband med 

medarbetar/lönesamtal. 

  Avdelnings-

chef 

Infracontrol 

 

Uppföljning 

anmälningar/ 

åtgärder 

 

 

Redovisa utvalda 

anmälningar och 

tillhörande åtgärder 

till nämnden 2 

ggr/år  

 

 

Stickprov 

 

 

Nämndsekre

terare 

 

 

En redovisning av utvalda 

anmälningar och tillhörande 

åtgärder ska redovisas till 

nämnden vid delår och till 

bokslut. 

   

 

Förvaltnings

chef 

VA 

 

Mätning av 

dricksvatten-

distribution 

 

 

Mäta och analysera 

levererad volym 

 

 

Allkontroll 

 

 

Enhetschef/ 

handläggare 

 

 

Utförs löpande 

   

 

Avdelnings-

chef 

Fastighets-

avdelningen 

 

Planering av 

fastighets-

underhåll 

 

 

 

 

Redovisa upp-

följning av 

underhållsplanen på 

kommunens 

fastigheter till 

nämnden 2 ggr/år 

 

 

 

Allkontroll 

 

 

 

 

Avdelnings-

chef 

 

 

 

 

Redovisning av 

underhållsplanen till nämnden 

180530 och 181121. 

 

   

 

 

Avdelningsc

hef 
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4 

Område: Verksamheter 
 

Process  

(Rutin/system) 

Moment Metod Utförd av Resultat  Åtgärd Tidplan Ansvarig 

Måltids-

avdelningen 

 

Egenkontroll 

 

 

 

Kontroll av antal 

avvikelser kontra 

åtgärder avseende 

livsmedel 

 

 

 

Allkontroll 

 

 

 

Avdelnings-

chef 

18 avvikelseärenden (jan-dec.) i 

Infracontrol (åtgärdat). 

 

Tre inspektionsavvikelser 

(Folkasbos kök, Alléskolan och 

Östansjöskolans kök). 

Uppföljning 

och åtgärder 

har 

genomförts 

under året. 

  

 

 

Avdelnings-

chef 

Bygglovs-

verksamheten 

 

Tillsyn 

 

 

 

Uppföljning av 

anmälningsärenden 

redovisa till 

nämnden 1 gång/år 

 

 

 

Allkontroll 

 

 

 

Handläggare 

 

 

 

Uppföljning av 

anmälningsärenden redovisades 

för nämnden 180829 

   

 

 

Bygglovs-

chef 

Miljötillsyns-

verksamheten 

 

Tillsyn 

 

 

 

Uppföljning av 

anmälningsärenden 

redovisas till 

nämnden 1 gång/år 

 

 

 

Allkontroll 

 

 

 

Handläggare 

 

 

 

Uppföljning av 

anmälningsärenden har inte 

redovisats under året. 

 

 

 

En gemensam 

redovisning av 

tillsyns-

ärenden för 

bygglov och 

miljö är under 

upprättande. 

 

 

 

2019 

 

 

 

Miljöchef 
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Infracontrol online

Sammanställning ärenden 2018-08-31 - 2018-12-31

Antal inkomna ärenden 536 st

Antal per område Andel % 25 ärenden 

Fritidsanläggningar 14 3 1

Gata/väg 199 37 9

Gatubelysning 103 19 5

Klotter 7 1 1

Måltid 34 6 1

Park och offentliga platser 56 11 3

Trafik 45 8 2

VA drift 4 1 0

VA nät 29 6 1

Övrigt 40 8 2

Summa 531 100 25

Antal ärenden 181231, 173  st varav 161 st kvitterade

antal kvitterade

Fritid 5 5

Gata 105 101

Gatubelysning 1 1

Klotter 1 0

Måltid 3 3

Park 4 4

Trafik 22 18

VA drift 0 0

VA nät 24 22

Övrigt 8 7

173 161

Page 59 of 100



Specifikation uttagen 181231 Registrerat Kvitterades Avslutat Ledtid dygn Återkoppling Meddelande Från app Från formulär Inlagt av personal Kommentar

Fritidsanläggningar

1321455 Vretstorp, Gallabergssjön. Soptunna finns, töms aldrig. Trasiga spångar 181028 181030 64 Tagits bort X Kvitterades snabbt, anmälaren  troligen kontaktad via tele, ganska lång ledtid, saknar anteckningar i ärendet

Gata/väg

1267580 Hallsberg, Det samlas mycket vatten som inte rinner ner i brunnen utanför våran uppfart, 180913 181012 109 X X Långt tid till kvittering, tre återkopplingsmeddelanden utan meddelande om åtgärder, lång ledtid

1213097 Hjortkvarn, för höga avloppbrunnar. 180729 181115 105 X Långt tid till kvittering, inga kontaktuppgifter i ärendet, lång ledtid, bör antecknas i ärendet och sedan avslutas

950207 Vretstorp, järnrör som användes som vägspärr tidigare bör slipas bort 180216 180906 180906 202 önskar ej X X Lång tid till kvittering, anteckning finns i ärendet om hantering, lång ledtid.

1384211 Hallsberg, Stort potthål. 181225 6 önskar ej X X Kort ledtid, anteckning om åtgärd i ärendet.

1369492 Pålsboda, helt bedrövligt stora djupa potthål som är på Norra Bangatan, har klagat en gång tidigare 181210 21 X

Inga kontaktuppgifter finns i ärendet. Inga åtgärder har noterats.  Bör hanteras, kvitteras och antecknas  

eventuella åtgärder, sedan avslutas

1341132

Östansjö, Vid vår infart från Järnvägsgatan brukar en lastbil med släp parkera som förstört mkt av vägkanten 

och står för. 181113 181115 48 X X Anmälaren har fått återkoppling men utan information om åtgärd vilket finns antecknat i ärendet

1300195 Hallsberg, stort potthål i vägen utanför infarten till Ahlsell. 181010 181025 181025 15 önskar ej X X Godtagbar ledtid, anteckning om åtgärd i ärendet.

1219683 Pålsboda, Regnet - skyfallet har förstört övre delen av Sätragatan och behöver åtgärdas, asfaltering önskas. 180805 181115 148 X

Lång tid till kvittering, lång ledtid, ingen anteckning finns i ärendet om hantering. Bör hanteras, antecknas och 

återkopplas

1183359 Hallsberg, Det är inte asfalterat utanför vår tomt förmodligen efter grävning av fibernät. 180701 180904 180904 66 X X X

Lång tid till kvittering, lång ledtid, adress saknas därav ingen åtgärd. Adressen bör gå att finna då anmälaren 

är känd.

Gatubelysning

1373958 Hallsberg, Belysning på Långängsskolans skolgård. Svårt att se skolbarnen på morgonen/eftermiddagar. 181213 18 X Överlämning av ärendet till fastighet, dock ingen återkoppling och ingen notering om åtgärd.

1365750 Vretstorp, Gatubelysning trasig.... 181206 181206 181206 0 X X X Kort tid till kvittering, kort ledtid och bra information noterad i ärendet

1348153 Pålsboda, Gatubelysningen lyser hela dygnet på bl.a. Granvägen och Furuvägen. 181120 181120 181120 0 önskar ej X X Kort tid till kvittering, kort ledtid och bra information noterad i ärendet

1344881 Svennevad, belysning trasig i korsning skogaholmsv50 även längre upp vid skogaholmsv30 upp mot kyrkan 181116 181116 181116 0 X Kort tid till kvittering, kort ledtid och bra information noterad i ärendet, inga kontaktuppgifter i ärendet

1300917 Hallsberg, Gatlykta som inte lyser. Väldigt mörkt när man är ute med hunden. 181011 181011 181011 0 X Kort tid till kvittering, kort ledtid och bra information noterad i ärendet, inga kontaktuppgifter i ärendet

Klotter

1215603 Hallsberg, Klotter 180731 180809 180809 9 X X Kort tid till kvittering, kort ledtid, dock ingen notering i ärendet och inte heller i återkopplingen

Måltid

1314253

Hallsberg, Misstänkt avvikelse i köttfärssåsen, bara stärkelse och protein som bildat ett skinn. Inget farligt. Bara 

mat. 181022 181022 181022 0 X X

Kort tid till kvittering, kort ledtid och bra information noterad i ärendet, dock ingen information om 

återkoppling

Park och offentliga platser

1233110 Hallsberg, Trasig barngunga vid lekparken på Lingongatan. 180816 180820 180820 4 önskar ej X Kort tid till kvittering, kort ledtid och bra information noterad i ärendet

1160422

Sköllersta, önskar papperskorg vid busshållsplats, skräpigt, skrivit tidigare då hänvisad till LT, Trafikv. Ingens 

ansvar? 180611 181205 181212 184 X X X Lång tid till kvittering, anteckning finns i ärendet om hantering, lång ledtid. Handhavandeproblem.

1213110 Hjortkvarn, Dött träd. Farligt för förbi passerade. 180729 180906 180906 41 X

Ganska lång tid till kvittering, Ingen åtgärd då adress och kontaktuppgifter saknas, notering i ärendet, ganska 

lång ledtid.

Trafik

1379547 Östansjö, Cykelbana som används daligen som bilväg. Saknar gråsuggorna. 181218 13 X Ärendet löpt över periodsgränsen, har hanterats snabbt och med åtgärd och återkoppling noterat

1227183 Hallsberg, Lutande vägmärke 180812 180813 181102 82 X

Kort tid till kvittering, ingen uppgift om position och inga kontaktuppgifter, ingen notering om åtgärd, lång 

ledtid

VA drift

VA nät

1249060 Hallsberg, Cykel ligger i Puttlabäcken 180830 180914 180914 15 X X Kort tid till kvittering, ingen notering i ärendet och inget meddelande i återkoppling, kort ledtid

Övrigt

1285126 Pålsboda, Träd över vägen till reningsverket i Pålsboda  (banvallen) 180928 181004 181004 6 X X X Kort tid till kvittering, kort ledtid och bra information noterad i ärendet och i återkoppling

1166018 Hallsberg, Skulle vilja att ni fixade till asfalten utanför våran tomt efter arbete med träd och järnrör 180615 180904 180904 81 X X X

Lång tid till kvittering, anmälaren ej angett position -ingen åtgärd, lång ledtid, noteringar finns, 

kontaktuppgifter finns varför position bör kunna erhållas
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Organisationsskiss förvaltningen

7

19/DOS/33
   

Page 61 of 100



Organisationsscheman

Drift- och serviceförvaltningen
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Drift- och service-
förvaltningen 146 personer

2019-01-23

Sida 2

Drift- och 
serviceförvaltningen

Förvaltningschef
Clas-Göran Classon

Måltidsavdelning
Avdelningschef

Carita Prim

Städavdelning
Avdelningschef

Ingegerd H Almroth

Teknisk avdelning
Avdelningschef

Niklas Hasselwander

Fastighetsavdelning
Avdelningschef
Roberth Huss

Förvaltningsstab
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DOS Förvaltningsstab 7 personer

Förvaltningschef
Clas-Göran Classon

Nämndsekreterare
Susanne Naeslund

Planeringsingenjör
Hadil Asaad

Bygglovs- och 
miljöadministration
Ulla-Beth Larsson

Bostadsanpassnings-
bidrag

Ewa-Karin Skagerlind

2019-01-23

Sida 3
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Fastighetsavdelningen 21 personer

Avdelningschef
Roberth Huss

Enhetschef
Bisera Cajo

Fastighets-
skötare 9 st

Byggnadsingenjör
Arbetsledare

Jörgen Karlsson

Drifts-
tekniker 3 st

Byggnadsingenjör
Enhetschef

Said Nor

Snickare 2 st

Byggnadsingenjör
Nermin Ceman

Hyresadministratör

Linda Johansson

Systemadministratör

Tuva Prim

2019-01-23

Sida 4
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Tekniska avdelningen 26 personer

2019-01-23

Sida 5

Avdelningschef
Niklas Hasselwander

VA-drift
Enhetschef

Peter Lidberg

VA-drift 6 st
Samordnare

Markus Edholm

Enhetschef
Gata/Park/Va-nät

Hans Berglund

Administratör- och 
Ingenjörsstab
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Städavdelningen 49 personer

Avdelningschef

Ingegerd H Almroth

Team Allé 11 st
Teamledare

Annika Johansson

Team Söder 15 st
Teamledare

Malin Wallberg
Susanne Nordin

Team Centralt 9 st
Teamledare

Helene Johnsen

Team Öster/Väster 10 st
Teamledare

Christine Fransson 

Administratör 50 %
Therese Lindh

Arbetsledare
Carina Andersson

2019-01-23

Sida 6
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Måltidsavdelningen 43 personer

2019-01-23

Sida 7

Avdelningschef
Carita Prim

Esslatorp/Östansjö 5 st
Enhetschef

Fredrik Andersson

Allé/Transten/
Stocksäter/Långängen 

20 st
Enhetschef

Christian Björk

Kullängen/Åsen/
Knuten 9 st
Enhetschef

Fredrik Hansson

Sköllergården/
Folkasbo/Sköllersta 7 st

Enhetschef
Christer Eriksson

Administratör 
50 %

Therese Lindh

Koststrateg
Nina Ekelöf
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Kontakt

Telefon: 0582-68 50 00

E-post: dos@hallsberg.se
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 2018-12-20  3 

 

  

 

 

 

Kommunfullmäktiges Vision 

  

Det öppna Hallsberg 

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett 

vem man är, var man kommer från och vart man 

är på väg.  

Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur 

och samhällen erbjuder livskvalitet och 

upplevelser för alla.  

Det lokala näringslivet visar framåtanda och 

drivkraft, och utvecklar både region och 

individer.  

Våra goda kommunikationer med omvärlden 

skapar möten och formar Hallsberg till en 

kommun som alltid är vaken.  

De kommunala verksamheterna verkar nära 

individen, erbjuder ett professionellt bemötande 

och är lyhörda för idéer och synpunkter. 

Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt 

ansvar för nuvarande och kommande utmaningar. 

  

Värdeord 
  
Glädje 

Hallsbergs kommun, såväl organisation som 

geografiskt område, kännetecknas av varierande 

mötesplatser där människor känner glädje och 

stolthet.  

Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i 

kommunens varierande och fina natur och i det 

rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med 

respekt, inspirerar och ger varandra kraft och 

energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driv 

Här får man saker gjorda. Man är snabb till 

beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi 

fångar upp goda idéer och omsätter dem i 

verklighet.  

De kommunala verksamheterna kommunicerar 

tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga 

att ta hand om synpunkter och utveckla kvalitén. 

  

Öppenhet 

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas 

hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och 

stora förändringar är alltid väl förankrade och 

påverkade av dem som berörs.  

Vi är stolta över vårt integrationsarbete och 

öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet och 

vi erbjuder service dygnet runt. 
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Verksamhet 
Drift- och servicenämnden ansvarar för 

myndighetsutövning enligt miljöbalken, 

livsmedelslagen, trafikförordningen och 

plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar 

också för energi- och klimatrådgivningen och 

trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen. 

Ansvarsområden 
Svarar för städ- och måltidsverksamheten i 

kommunen. 

Den löpande driften och underhållet av 

kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, 

parker och offentliga platser. 

Svarar för kommunens vatten- och 

avloppsreningsverksamhet. 

Hanterar av tillståndsärenden för allmän 

plats, parkering och ledningsarbeten. 

Myndighetsutövning inom miljö- och 

livsmedelsområdet. 

Bygglov-verksamheten och 

myndighetsutövningen enligt plan- och 

bygglagen. 

Handläggningen av kommunens 

bostadsanpassningsbidrag. 

Kommunens energi- och klimatrådgivning. 

Uppdrag 
Drift och servicenämnden ger förvaltningen 

följande uppdrag: 

 

Verksamheten ska rymmas inom den av 

fullmäktige beslutade ramen 

 

 

 

Drift och servicenämnden ska arbeta för att 

säkerställa en ekonomi i balans med 

bibehållen, och då det är möjligt, med 

förbättrad kvalitet. Ekonomin och kvalitén i 

verksamheten ska fortlöpande följas upp och 

redovisas.                                                                                      

 

Utifrån de av fullmäktige beslutade 

strategiska områdena har Drift- och 

servicenämnden beslutat om mål för 

verksamheten. Målen gäller i huvudsak för 

hela mandatperioden, det vill säga till och 

med 2018. Indikatorerna revideras vid behov. 

 

Utifrån målen har förvaltningsledningen 

upprättat en förvaltningsplan. I förvaltnings-

planen har kommunstyrelsens mål brutits ned 

till strategier och/eller förvaltningsövergri-

pande mål för att staka ut den säkraste och 

mest effektiva vägen att nå målen. 

 

Respektive avdelning tar sedan fram en verk-

samhetsplan. I verksamhetsplanen anges 

eventuella verksamhetsmål och de aktiviteter 

som ska genomföras för att nå målupp-

fyllelse. 

 

Uppdrag ges till chefer i Drift- och 

serviceförvaltningen enligt sammanställ-

ningen nedan inom respektive strategiskt 

område. 
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Hållbar kommun 
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där 

människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö. 

 

Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor 

vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att 

minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av 

vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet. 

 

Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya 

företag ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare 

kan det ske genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre 

matchning mellan människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att 

kommunen erbjuder praktikplatser inom sina verksamheter. 

 

Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade välfärd ska inte 

lämna någon utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhörighet, kön eller ålder, utan ska 

anpassas utifrån den enskildes behov. 

 

Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att 

bidra till ett inkluderande samhälle präglat av mångfald och tolerans. 

 

Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskrimineringar på kommunens arbetsplatser och 

därigenom vara ett föredöme för andra arbetsgivare.   

 

Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara föregångare och 

fasa ut användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska vår 

klimatpåverkan och skapa förutsättningar för invånarna att också göra det. Användningen av 

produkter och material som innehåller farliga kemikalier ska minska. 

Drift- och servicenämndens mål  

 Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska. 

 Förvaltningen ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och även skapa förutsättningar 

för invånarna att minska sin klimatpåverkan.  

 Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska minska.
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Strategiskt 

område  

 

Mål Indikator Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 
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Användningen av fossila 

bränslen ska minska med 

5 % per år till och med år 

2020. 

Inköp av fordon och drivmedel i enlighet med kommunens 

fordonspolicy. 

Niklas 

Hasselwander  

Fortlöpande  

Energianvändningen ska 

minska med 2 % per år till 

och med 2020. 

Energianvändningen ska 

normalårskorrigeras. 

Energibesparande åtgärder i samband med fastighetsunderhåll och 

energianpassning vid nyproduktion. 

Energibesparande åtgärder i VA-verksamheten. 

Roberth Huss  

Niklas 

Hasselwander  

 

Fortlöpande 

 

 

 

Kontinuerligt minska 

användandet av 

kemikalier som påverkar 

människor och miljö, 

inom alla verksamheter. 

100 % miljömärkta produkter ska användas i den dagliga städningen. 

 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth  

 

Fortlöpande  

Antalet bräddningar inom 

VA ska inte vara fler än 5 

stycken per år. 

Nederbörden ska 

normalårskorrigeras. 

Den riskanalys som genomförts för samtliga avloppsreningsverk följs 

upp. 

Niklas 

Hasselwander  

Våren 2019  

2025 ska näringsämnen 

från avloppsslammet 

återföras i kretsloppet. 

Åtgärder planeras och utreds för en återföring av näringsämnen från 

avloppsslammet. 

Niklas 

Hasselwander  

2019 

 

 

Kontinuerligt minska 

användandet av 

kemikalier, plast och 

produkter som påverkar 

människor och miljö, 

inom alla verksamheter.  

 Alla    
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Strategiskt 

område  

 

Mål Indikator Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 
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Endast miljöklassade bilar 

(euro6) ska upphandlas i 

samband med byten i 

fordonsflottan. 

Inköp av fordon och drivmedel i enlighet med kommunens 

fordonspolicy. 

Niklas 

Hasselwander 

Fortlöpande  

Matsvinnet ska mätas två 

gånger per år. Detta ska 

redovisas till nämnden 

och vid möten med avdel-

ningens kunder minst två 

gånger per år. Frågan om 

hur matsvinnet ska 

minska med 5 % årligen 

fram till 2020 ska tas upp 

vid dessa möten. 

Åtgärder ska genomföras för att minska matsvinnet både när det gäller 

skolan och äldreomsorgen. 

 

 

 

 

 

 

Carita Prim  Fortlöpande  

Minska dricksvattenan-

vändningen i förvalt-

ningens verksamheter och 

även informera kommu-

ninvånarna hur de kan 

minska på dricksvatten-

användandet. 

Hitta och utveckla andra former av vattentillgångar än rent 

dricksvatten i förvaltningens olika verksamheter. 

Clas-Göran 

Classon 

Niklas 

Hasselwander 

Roberth Huss 

Carita Prim 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth 

Fortlöpande  
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Strategiskt 

område  

 

Mål Indikator Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 
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Frågan om hur andelen 

ekologiska och/eller 

närproducerade livsmedel 

som används ska öka 

till 50 % år 2020, ska tas 

upp vid möten med 

avdelningens kunder 

minst 2 gång per år. 

I ett samarbete med skolan och äldreomsorgen ska en allt högre andel 

ekologiska och närproducerade livsmedel köpas in.  

 

 

 

 

Carita Prim  Fortlöpande  

Antalet tjänstecyklar i 

förvaltningen ska öka 

fram till år 2020. 

Fler tjänstecyklar ska kunna erbjudas verksamheterna som alternativ 

till bilar som används i tjänsten och de så kallade pool-bilarna. 

Niklas 

Hasselwander  

2019-2020  
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Strategiskt 

område  

 

Mål Indikator Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 
H
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Sjukfrånvaron ska 

redovisas vid varje 

nämndmöte. 

Förvaltningens sjukfrånvaro redovisas som en särskild punkt vid varje 

nämndmöte. 

Clas-Göran 

Classon 

Fortlöpande  

Förvaltningen ska under-

söka möjligheten att 

införa återkommande 

hälsokontroller för 

personalen. 

Förutsättningar för årliga hälsokontroller har utretts och kommer inte 

att genomföras generellt. Varje chef fattar dock beslut gällande 

personal i varje enskilt fall. 

Clas-Göran 

Classon 

Avslutat  
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Livslångt lärande 
 

Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som börjar med 

förskola, via grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxenutbildning. Allas 

lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv. Alla 

kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som 

efter arbetslivet. 

 

Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för 

dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en 

viktig del i det arbetet. 

Drift- och servicenämndens mål  

 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. 
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Antalet praktik- och ferieplatser 

som erbjuds ska vara minst 65 

stycken per år. 

Varje avdelning ska ta emot praktikanter och/eller 

sommararbetare. 

Clas-Göran 

Classon 

Niklas 

Hasselwander 

Roberth Huss 

Carita Prim 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth 

Fortlöpande  
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ö
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Förvaltningen ska ta fram en 

strategisk plan för att säkerställa 

kompetensförsörjning på kort 

och lång sikt. 

En kompetensförsörjningsplan har tagits fram för förvaltningen 

och resultatet implementeras i respektive avdelnings 

verksamhetsplan.. 

Clas-Göran 

Classon med 

hjälp av 

Niklas 

Hasselwander 

Roberth Huss 

Carita Prim 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth 

Genomfört  

Strategiskt 

område  

 

Mål Indikator Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 
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Strategiskt 

område  

 

Mål Indikator Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 
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Förvaltningen ska ha en plan för 

varje medarbetares 

kompetensutveckling. 

Kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare tas fram i 

samband med medarbetarsamtalen. 

Clas-Göran 

Classon 

Niklas 

Hasselwander 

Roberth Huss 

Carita Prim 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth 

Fortlöpande  
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Allas inflytande 
 

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt 

bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsbergs kommun ska ha ett väl 

utvecklat synpunkts- och klagomålssystem. 

 

De som berörs, t.ex. invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid större 

förändringar. 

 

Kommunen omfattas av sex tätorter som alla på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för 

människorna i hela kommunen. Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med 

omkringliggande landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och 

inflytande. 

Drift- och servicenämndens mål  

 Utveckla samarbete, inflytande och lokalt engagemang i varje kommundel. 

 Skapa Hallsberg som ”den miljömedvetna kommunen” i samarbete med skola/förskola, 

föreningar och innevånare. 

 Samarbetet mellan avdelningarna i förvaltningen och mellan förvaltningarna i kommunen 

ska förbättras.
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Strategiskt 

område  

 

Mål Indikator Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 
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Förvaltningen ska vara 

representerad på minst en träff 

per tätort med lokala 

intressegrupper per år. 

Träffar med lokala representanter avseende i första hand det 

som ligger inom gata/parks ansvarsområde genomförs i 

Östansjö, Pålsboda, Hjortkvarn, Svennevad, Sköllersta och 

Vretstorp. 

Clas-Göran 

Classon/ 

Niklas 

Hasselwander  

Fortlöpande  

Förvaltningen ska ha minst två 

Förvaltningsträffar per år. 

Nämndens mål redovisas vid 

höstens förvaltningsträff. 

En förvaltningsträff på försommaren ska ske utomhus och 

en förvaltningsträff på hösten ska ske i samband med en 

föreläsning kring ett angeläget tema. 

Clas-Göran 

Classon  
Fortlöpande  
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Möjliggöra minst 5 

studiebesök per år i 

förvaltningens verksamheter. 

Marknadsföring av möjligheten att göra studiebesök för 

skolan och då särskilt lyfta fram avloppsverken som 

intressanta studieobjekt. 

Niklas 

Hasselwander  
Fortlöpande  

Minst fem aktiviteter per år 

riktade mot invånare och 

företagare i kommunen, ska 

genomföras avseende 

energirådgivning fram till och 

med 2020. 

Deltagande i Hallsbergsmässan och Hallsbergsmarken. 

Personliga besök hos utvalda hushåll. Delta på 

företagarfrukostar. Utställning på biblioteket. 

Clas-Göran 

Classon 
Fortlöpande  

Rapportera till Sveriges 

Ekokommuner, 

Miljöbarometern årligen. 

Resultatet ska redovisas för 

nämnden en gång per år.  

Se indikator. Clas-Göran 

Classon 

Fortlöpande  
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Strategiskt 

område  

 

Mål Indikator Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 
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Nöjdkundundersökning och 

resultatuppföljningsmöten ska 

genomföras årligen med 

köpande förvaltningar.  

 

 Roberth Huss 

Carita Prim 

Ingegerd Hedelund 

Almroth 

  

För att öka tydligheten ska 

förvaltningens verksamheter 

upprätta gränsdragningslistor i 

samarbete med köpande 

förvaltningar. Dessa ska upp-

dateras 1 gång per år. 

Gränsdragningslistor tas fram av Måltidsavdelningen i 

samarbete med Bildningsförvaltningen och Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen.. 

Carita Prim  Jan 2019  
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God service 
 

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. Kommunen ska fortsätta att 

arbeta med att utveckla informationen till våra invånare. 

 

Kommunen ska öka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala servicen efter 

kontorstid. 

 

Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns. 

Drift- och servicenämndens mål  

 Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett hälsosamt, godkänt och bra 

dricksvatten. 

 Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, frågor, ansökningar och felanmälningar tas 

tillvara på ett effektivt och flexibelt sätt.
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Strategiskt 

område  

 

Mål Indikator Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 
G

o
d

 s
er

v
ic

e 

S
äk

er
st

äl
la

 e
n

 l
ån

g
si

k
ti

g
 p

ro
d

u
k

ti
o

n
 o

ch
 

le
v

er
an

s 
av

 e
tt

 t
jä

n
li

g
t 

d
ri

ck
sv

at
te

n
 m

ed
 s

å 

få
 a

n
m

är
k

n
in

g
ar

 s
o

m
 m

ö
jl

ig
t.

 

Förvaltningen ska byta ut 0,5 

% (1200 meter) av  

kommunens dricksvatten-

ledningar årligen. 

Budgeterad VA-saneringsplan genomförs. Niklas 

Hasselwander/

Suzana Madzo 

 

Fortlöpande  

Antalet enskilda VA-

anslutningar till det kommu-

nala VA-nätet ska öka.  

 

En VA-plan baserad på bedömningsgrunder för anslutning till 

kommunens VA-nät färdigställs i samarbete med 

kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Clas-Göran 

Classon 

2019-2020  

Förvaltningen ska börja upp-

rätta en nödvattenplan för 

samtliga orter. Planen ska vara 

färdigställd senast 2020. 

 

Nödvattenplaner ska tas fram för kommunens orter.  Niklas 

Hasselwander 

 

2019-2020  

M
ö

jl
ig

g
ö

ra
 a

tt
 i

n
v

ån
ar

n
as

 s
y

n
p

u
n
k

te
r,

 

fö
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la
g

, 
fr

åg
o

r,
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n
sö

k
n

in
g

ar
 o

ch
 

fe
la

n
m
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n
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g
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 t

il
lv

ar
a 

p
å 

et
t 

ef
fe

k
ti

v
t 

o
ch

 f
le

x
ib

el
t 

sä
tt

. 

Anmälaren ska, utöver auto-

svar, få någon form av åter-

koppling inom fem arbetsda-

gar. 

 

Redovisning av uppföljningen till nämnden ska ske kvartalsvis. Clas-Göran 

Classon 

Varje 

kvartal 

 

Uppföljning av systemet för 

synpunkter och felanmälan 

ska redovisas vid varje 

nämndmöte angående felan-

mälningar kontra åtgärder.  

 

Redovisning av uppföljningen till nämnden ska ske kvartalsvis. 

 

 

 

 

 

Clas-Göran 

Classon 

Varje 

kvartal 
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Tekniska avdelningen 

Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

Flytt Ralaledningen Anordnande av ledningsrätt via 

Lantmäteriet. Byggnation av ny 

ledning och avställning av 

nuvarande eternitledning. 

Clas-Göran 

Classon 

Våren 

2019 

 

Verksamheten inom det 

nuvarande Gatukontoret 

flyttas till kvarteret 

Skördetröskan 

Förberedelser och anpassning 

inför flytt i december 2019. 

Clas-Göran 

Classon/ Carita 

Prim/ Niklas 

Hasselwander  

2019  

Översvämningsprevention. Våtmarksutredning och 

anläggande av våtmarker i 

enlighet med Lona-ansökan. 

Niklas 

Hasselwander/

Aram Alsadi 

2019   

VA-saneringsplan Planering för genomförande av 

VA-saneringsplan med hänsyn till 

budget och verksamhetsförutsätt-

ningar.  

Niklas 

Hasselwander/ 

Suzana Madzo 

2019  

Brounderhåll med plan och 

budget 

Framtagande av underhållsplan 

för broar för åtgärder och 

underlag för budget 2019 -2021. 

Niklas 

Hasselwander/ 

Fredrik Brenkle  

Våren 

2019 

 

Plan för beläggningsunderhåll 

tas fram 

En upphandling av besiktning 

enligt upphandlat system Rosy 

genomförs. 

Niklas 

Hasselwander/ 

Fredrik Brenkle 

Våren 

2019 
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

Infracontrols rutiner 

implementeras i 

verksamheten 

Styrgruppen för Infracontrol 

följer upp hur 

felhanteringssystemet används 

och genomför nödvändiga 

åtgärder och inför rutiner för att 

få systemet att fungera 

Clas-Göran 

Classon/ 

Niklas 

Hasselwander

/Susanne 

Naeslund med 

hjälp av 

styrgruppen 

för 

Infracontrol 

2019  

Verksamhetsplan och 

enhetsplaner för tekniska 

avdelningen 

En verksamhetsplan och 

enhetsplaner för tekniska 

avdelningen med koppling till 

förvaltningsplan och budget tas 

fram. 

Niklas 

Hasselwander 

Januari 

2019 

 

Byta ut dålig belysning Utbyte av bristfällig belysning 

inom budgetram. Underlag för 

budget 2019-2021 tas fram. 

Niklas 

Hasselwander

/Fredrik 

Brenkle 

Våren 

2019 

 

Underhåll lekplatser Underhåll av tekniska avdel-

ningens lekplatser i samarbete 

med den fastighetsavdelningen 

utifrån gjord inventering och 

plan. 

Niklas 

Hasselwander

/Hans 

Berglund 

2018  
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

Skogsvårdsplan En skogsvårdsplan för 2019 tas 

fram. 

Clas-Göran 

Classon och 

Niklas 

Hasselwander 

i samarbete 

med Skogs-

sällskapet 

Våren 

2019 

 

Vabasinmatning VA-systemet Vabas kompletteras 

med grunddata kring kommunens 

VA-nät. 

Niklas 

Hasselwander

/Suzana 

Madzo med 

hjälp av 

Samir Madzo 

2019  

Skötselplan för grönytor Den skötselplan som nu tas fram 

implementeras i verksamheten 

och används som underlag för 

budget 2019-21. 

Niklas 

Hasselwander 

/Per Runfeldt 

Våren 

2019 

 

Spolplan för kommunens 

avloppsledningar 

En plan för spolning av 

kommunens avloppsledningar tas 

fram och implementeras i 

verksamheten. 

Niklas 

Hasselwander

/Aram Alsadi 

Våren 

2019 

 

Ny snötipp En ny snötipp anläggs vid 

Avloppsverket efter provtagning. 

Niklas 

Hasselwander 

2019  

Skyddsräcken i anslutning till 

Rösättersbäcken 

Broarna över Rösättersbäcken 

kompletteras med räcken där så 

erfordras i enlighet med avsatt 

budgetutrymme. 

Niklas 

Hasselwander 

2019  
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

SMHI-projektet SMHI-projektet avslutas och 

resulterar i förslag på en 

klimatanpassningsplan för både 

Hallsberg och Kumla kommun. 

Clas-Göran 

Classon och 

Niklas 

Hasselwander 

med hjälp av 

Aram Alsadi 

2019  

Snödagboken förs dagligen 

under vintersäsong 

Rutiner för att säkerställa att 

anteckningar sker fortlöpande i 

den snödagbok som finns på 

kommunens hemsida. 

Niklas 

Hasselwander 

i samarbete 

Lena Hytter 

och arbets-

ledare inom 

jour och 

beredskap. 

Januari 

2019 

 

Ortsbesöken Säkerställa att de synpunkter som 

berör den tekniska avdelningen 

och som kommer fram vid 

ortsbesöken bedöms och åtgärdas. 

Niklas 

Hasselwander 

/Hans Nilsson 

Berglund 

2019  

Klimatanpassning Den tekniska avdelningen ska 

bidra med sitt kunnande i det 

planerade arbetet med att ta fram 

en klimatanpassningsplan för 

kommunen. 

Niklas 

Hasselwander 

2019  

El-bilar inskaffas El-fordon införskaffas och 

utvärderas. 

Niklas 

Hasselwander

/Åke 

Edgarsson 

2019  
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

Samarbeta med nya konsulter Kontakter tas med upphandlade 

tekniska konsulter för att främja 

ett gott samarbete. 

Niklas 

Hasselwander 

Våren 2019  

Utbyte av dåliga vägmärken Bristfälliga trafikanordningar, 

skyltar och vägmärken, byts ut 

inom budgetram 2019-2021. 

Niklas 

Hasselwander/

Fredrik 

Brenkle och 

Hans Nilsson 

Berglund i 

samarbete 

med Michael 

Liljebjörn 

2019  

Revaqcertifiering av slammet Arbete med lakvattnen från 

Vissvergadeponin och med att få 

ett Revaq-certifierat avloppsslam 

genomförs om så anses lämpligt. 

Niklas 

Hasselwander 

2019-2020  

Feriearbetare Antalet feriearbetare uppfyller de 

krav som ställs på drift- och 

serviceförvaltningen 

Niklas 

Hasselwander 

Sommaren 

2018 
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Måltidsavdelningen 

 

 

 

Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

En fastställd budgetram Få räknesnurran accepterad och 

beslut om budgetramen för 

måltidsverksamheten. 

Carita Prim Våren 

2019 

 

Gränsdragningslistor 

gentemot köpande 

verksamheter 

Få till överenskommelser med 

både bildningsförvaltningen och 

social- och arbetsmarknads-

förvaltningen. 

Carita Prim Våren 

2019 

 

Ny produktionsenhet Få till beslut kring ny 

produktionsenhet på kort och lång 

sikt. 

Carita Prim Våren 

2019 

 

Köken renoverade med 

tillräcklig förrådskapacitet 

Ta fram och få en plan accepterad 

avseende kökens underhåll och 

förvaringsutrymmen. 

Carita Prim Våren 

2019 

 

Verksamhetsplan och 

enhetsplaner för 

måltidsavdelningen 

En verksamhetsplan och 

enhetsplaner för måltids- 

avdelningen med koppling till 

förvaltningsplan och budget tas 

fram. 

Carita Prim Januari 

2019 

 

Page 93 of 100



 

24 

 

 

Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

Införa Lean i alla köken Arbeta vidare med Lean utifrån 

erfarenheterna vid Kullängen i ett 

nytt projekt 

Carita Prim 2019  

Fler heltidstjänster Arbeta vidare med den politiska 

målsättningen att sätta heltid som 

norm inom Hallsbergs kommun. 

Carita Prim 2019  

Feriearbetare Antalet feriearbetare uppfyller de 

krav som ställs på drift- och 

serviceförvaltningen 

Carita Prim Sommaren 

2019 

 

Klimatanpassning Måltidsavdelningen ska bidra 

med sitt kunnande i det planerade 

arbetet med att ta fram en 

klimatanpassningsplan för 

kommunen. 

Carita Prim 2019  

Budgetförberedelser i 

samarbete med köpande 

förvaltningar 

Måltidsavdelningen ska i innan 

budgetramar sätts, i görligaste 

mån, och innan vårens 

planeringsmöte med DOS 

ledningsgrupp, i ett möte och i 

skriftlig form påtala för köpande 

förvaltningar vilka 

kostnadshöjningar de har att vänta 

under 2020. 

Carita Prim Våren 2019  
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Städavdelningen 

 

 

Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

Ny organisation med 

enhetschefer 

Införa en ny organisation med 

delegerat chefsansvar inom 

Städavdelningen. 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth 

2019  

Hålla i de sjuktalen Fortsatt arbete med delaktighet 

och arbetsmiljö. 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth 

2019  

Verksamhetsplan och 

enhetsplaner för 

Städavdelningen 

En verksamhetsplan och 

enhetsplaner för städ- 

avdelningen med koppling till 

förvaltningsplan och budget tas 

fram. 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth 

Januari 

2018 

 

Städa med rent vatten överallt 

där det går 

Fortsatt arbete med att använda 

och implementera så kallat Rent 

vatten i verksamheten med 

utgångspunkt från försöks-

verksamheten i Alléskolan. 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth 

2019  

Feriearbetare Antalet feriearbetare uppfyller de 

krav som ställs på drift- och 

serviceförvaltningen 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth 

Sommaren 

2019 

 

Budgetförberedelser i 

samarbete med köpande 

förvaltningar 

Städavdelningen ska i innan 

budgetramar sätts, i görligaste 

mån, och innan vårens 

planeringsmöte med DOS 

ledningsgrupp, i ett möte och i 

skriftlig form påtala för köpande 

förvaltningar vilka 

kostnadshöjningar de har att vänta 

under 2020. 

Ingegerd 

Hedelund 

Almroth 

Våren 2019  
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Fastighetsavdelningen 

 

Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

Förvalta bostadsbolaget Tillskapa de resurser och rutiner 

som krävs för förvaltningen av 

kommunens nya bostadsbolag. 

Roberth Huss 2019  

Nya internhyror Ta fram underlag och få till beslut 

om nya internhyror enligt den 

modell som utarbetats. 

Roberth Huss 2019  

Underhåll lekplatser Underhåll av fastighets-

avdelningens lekplatser i 

samarbete med den tekniska 

avdelningen utifrån gjord 

inventering och plan. 

Roberth Huss 2019  

Verksamhetsplan och 

enhetsplaner för 

fastighetsavdelningen 

En verksamhetsplan och 

enhetsplaner för 

fastighetsavdelningen med 

koppling till förvaltningsplan och 

budget tas fram. Från och med 

2019 ska också enhetsplaner tas 

fram. 

Roberth Huss Januari 

2019 

 

Feriearbetare Antalet feriearbetare uppfyller de 

krav som ställs på drift- och 

serviceförvaltningen. 

Roberth Huss Sommaren 

2019 

 

Håll fast i de låga sjuktalen Fortsatt arbete med delaktighet 

och arbetsmiljö. 

Roberth Huss 2019  

Verksamheten inom det 

nuvarande Gatukontoret 

flyttas till kvarteret 

Skördetröskan 

Förberedelser och anpassning 

inför flytt i december 2019. 

Roberth Huss 2019  
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Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

Ortsbesöken Säkerställa att de synpunkter som 

berör fastighetsavdelningen och 

som kommer fram vid 

ortsbesöken bedöms och åtgärdas. 

Roberth Huss 2019  

Klimatanpassning Fastighetsavdelningen ska bidra 

med sitt kunnande i det planerade 

arbetet med att ta fram en 

klimatanpassningsplan för 

kommunen. 

Roberth Huss 2019  

Budgetförberedelser i 

samarbete med köpande 

förvaltningar 

Fastighetsavdelningen ska i innan 

budgetramar sätts, i görligaste 

mån, och innan vårens 

planeringsmöte med DOS 

ledningsgrupp, i ett möte och i 

skriftlig form påtala för köpande 

förvaltningar vilka 

kostnadshöjningar de har att vänta 

under 2020. 

Roberth Huss Våren 

2019 
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Förvaltningsstaben 

 

 

Mål Aktivitet Ansvarig Tidplan Resultat 

Grävtillstånd Nya rutiner etableras med hjälp 

av upphandlad tjänst för 

bevakning och behandling av 

grävtillstånd. 

Clas-Göran 

Classon/ 

Hadil Assad 

med hjälp av 

Fredrik 

Brenkle 

Våren 2019  

Förkorta bygglovs-

administrationens 

handläggningstider 

Genom ett utökat samarbete med 

Kumla effektivisera 

bygglovsprocessen. 

Clas-Göran 

Classon med 

hjälp av 

Ulla-Beth 

Larsson och 

Susanne 

Naeslund 

Januari 

2019 

 

Avlastning av 

nämndsekreteraren 

Fördela nämndsekreterarens 

ansvar och arbetsuppgifter när 

det gäller postöppning, 

registratorsrollen, postlistor med 

mera. 

Clas-Göran 

Classon med 

hjälp av 

Susanne 

Naeslund 

Januari 

2019 

 

Rutiner för hantering av 

synpunkter från ortsbesöken 

Säkerställa att de synpunkter som 

kommer fram vid ortsbesöken 

bedöms och presenteras för 

nämnden eller läggs in i 

felhanteringssystemet. 

Clas-Göran 

Classon/ 

Hadil Assad 

2019  

Fler feriearbetare till 

förvaltningen 

Antalet feriearbetare uppfyller de 

krav som ställs på drift- och 

serviceförvaltningen 

Clas-Göran 

Classon 

Sommaren 

2019 

 

Verksamhetsplan för 

förvaltningsstaben 

En verksamhetsplan för 

förvaltningsstaben med koppling 

till förvaltningsplan och budget 

tas fram. 

Clas-Göran 

Classon 

Januari- 

2019 
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