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Sammanträdesdatum  2019-01-09 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Conny Larsson 09:00

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande
2. Anmälan om jäv
3. Tjänstgörande ersättare
4. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-09 

2 – Presentation nya nämnden Föredragande  09:05

Ärendebeskrivning

Nya nämnden och tjänstemännen presenterar sig för varandra.
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3 – Val av beredningsutskott Föredragande Clas-Göran Classon 
09:15

Ärendebeskrivning

I drift- och servicenämndens reglemente står att nämnden får besluta om inrättande av utskott, 
och om nämnden inrättar utskott, väljer nämnden för den tid nämnden bestämmer bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas 
när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst två ledamöter är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av särskilda utskottet om 
beredning behövs och om nämnden har inrättat ett utskott. När ärendet beretts ska utskottet lägga 
fram förslag till beslut.

 

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar att till beredningsutskott för drift och servicenämnden väljs det 
av fullmäktige valda presidiet bestående av Conny Larsson ordförande, Birgitta Kumblad vice 
ordförande och Gösta Hedlund andre vice ordförande.
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4 - DOS Budget 2019-2021 (18/DOS/111) Föredragande Ingalill Nilsson 09:30

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat DOS budget för 2019-2021. 
Drift- och servicenämnden beslutade fastställa budgeten den 21 november 2018.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen om DOS Budget för 2019-2021

Beslutsunderlag
 Mål och budget 2019-2021 justerad 181109
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5 - Attestförteckning (19/DOS/31) Föredragande Ingalill Nilsson 09:45

Ärendebeskrivning

Bilagd attestförteckning upprättades under 2018. Förvaltningschefen har rätt att fatta beslut om 
ändring av attestförteckningen under året. Förvaltningschef har dock ett övergripande ansvar. 
Ansvar för uppföljningar av ekonomi och mindre investeringar inom avdelningarna ligger på 
avdelningscheferna.

 
Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen om DOS attestförteckning.

Beslutsunderlag
 Attestförteckning DOS 180322
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6 - DOS sammanträdestider 2019 (18/DOS/136) Föredragande Clas-Göran Classon 
09:55

Ärendebeskrivning

Drift- och serviceförvaltningen tog fram ett förslag till sammanträdestider för drift- och 
servicenämnden och dess utskott under 2019. Drift- och servicenämnden beslutade godkänna 
sammanträdestiderna den 21 november 2018.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen om DOS sammanträdestider för 2019.

Beslutsunderlag
 DOS Sammanträdeskalender 2019
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Sammanträdesdatum  2019-01-09 

7 - Övriga ärenden (19/DOS/33) Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-09 

8 – Mötets avslutande Föredragande  
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DOS Budget 2019-2021

4

18/DOS/111
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Drift- och servicenämnden 2018  2(18) 
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 Datum Sida 

Drift- och servicenämnden 2018  3(18) 

 

1 Verksamhet och uppdrag 

Antal ledamöter: 11 

Ordförande: Lotta Öhlund 

Förvaltningschef: Clas-Göran Classon 

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

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift. 
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och 
uppmärksammar investeringsbehov. 

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och 
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö 
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor 
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår 
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan 
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder. 

Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har 
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna 
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där 
jäv annars skulle uppstå. 

Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad, 
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta 
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel 
specialkost lagas efter ordination från läkare. 

Under nämndens ansvar ligger också städverksamhet där man arbetar mycket 
med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och 
ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en 
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra 
anläggningar. 

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om 
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av 
handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter upplåtelse 
av allmän platsmark samt olika dispenser. 

Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande 
anläggningskapital. 
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 Datum Sida 

Drift- och servicenämnden 2018  4(18) 

 

2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

1. Här nedan redovisas några av de viktigare genomförandemålen för Drift 
och serviceförvaltningen 2019-2021: 

Tekniska avdelningen - Skattekollektivet 

o Förberedelser för gatukontorets flytt till kvarteret Stenen och 
anpassning inför flytt 2019. 

o Nya rutiner etableras med hjälp av upphandlad tjänst för bevakning 
och behandling av grävtillstånd. 

o Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. Underlag för budget 
2019-2021 tas fram. 

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

o Framtagande av underhållsplan för broar för åtgärder och underlag 
för budget 2019 -2021. 

o Plan för beläggningsunderhåll tas fram och en upphandling av 
besiktning enligt system Rosy genomförs. 

o En skogsvårdsplan tas fram. 
o Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i 

verksamheten och används som underlag för budget 2019-21. 
o En ny snötipp anläggs vid avloppsverket efter provtagning. 
o SMHI-projektet avslutas och resulterar i förslag på åtgärder för att 

möta den klimatförändring som pågår och en ny klimatanpassnings-
plan tas fram för Hallsberg och Kumla kommun. 

o Önskemål från allmänheten om nedtagning av träd sammanställs 
och förslag på åtgärder presenteras i Drift- och servicenämnden för 
beslut. 

o Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom 
budgetram. Underlag för budget 2019-2021 tas fram. 
 

Tekniska avdelningen – VA-kollektivet 

o Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla). 
Anordnande av ledningsrätt via Lantmäteriet. Byggnation av ny 
ledning och avställning av nuvarande eternitledning. 

o Avslutande översvämningsinventering avseende Hallsbergs tätort 
och berörda orter. 

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

o VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens 
VA-nät. 

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

Drift- och servicenämnden 2018  5(18) 

 

Måltidsavdelningen 

o Gränsdragningslistor gentemot köpande förvaltningar avseende 
måltidsavdelningens verksamhet. 

o Få till beslut kring ny produktionsenhet för måltidsavdelningen på 
kort och lång sikt. 

o Ta fram och en plan avseende kökens underhåll och 
förvaringsutrymmen. 

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

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

Fortsatt diskussion om målet, ekologiska livsmedel 50 % till 2020 kvarstår, 
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska 
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget. Vi står inför valet att ta bort 
det ekologiska för att kunna hålla budget. 

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

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

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

Städavdelningen 

o Införa en ny organisation med delegerat chefsansvar inom 
Städavdelningen. 
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o Fortsatt arbete med att använda och implementera så kallat Rent 
vatten i städverksamheten med utgångspunkt från 
försöksverksamheten i Alléskolan. 

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

Fastighetsavdelningen 

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

o Ta fram underlag och få till beslut om nya internhyror enligt den 
modell som utarbetats. 

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

Myndighetsutövning 

Genom de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen är de 
ekonomiska förutsättningarna bättre än tidigare. Stora variationer mellan 
åren beroende på enskilda objekt kan dock förekomma. 

Förutsättningar för att ytterligare integrera den administrativa hanteringen 
av bygglovverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en 
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan 
kommun har ökat. Målsättningen är att ett nytt arbetssätt ska kunna införas 
från och med 2019. Detta påverkar dock varken den politiska 
beslutsprocessen eller arkivfunktionen, utan endast den förvaltningsinterna 
hanteringen berörs. 

Den behovsutredning som genomförts på miljösidan visar på att resurser 
saknas för att vi ska kunna leva upp till de krav som ställs när det gäller 
tillsyn. Även den revision av livsmedelskontrollen som nu genomförts av 
länsstyrelsen i Örebro, pekar på att organisationen är för liten för att klara 
av de åtaganden som ligger på livsmedelsinspektörerna. 
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3 Mål 

3.1 HÅLLBAR KOMMUN 

Nämndmål Indikatorer 

Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska 
minska. 

Sjukfrånvaron ska redovisas vid varje nämndmöte. 
Förvaltningen ska undersöka möjligheten att införa 
återkommande hälsokontroller för personalen. 

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

Matsvinnet ska mätas två gånger per år. Detta ska 
redovisas till nämnden och vid möten med 
avdelningens kunder minst två gånger per år. 
Frågan om hur matsvinnet ska minska med 5 % 
årligen fram till 2020 ska tas upp vid dessa möten. 
Frågan om hur andelen ekologiska livsmedel som 

används ska öka till 50 % år 2020, ska tas upp vid 

möten med avdelningens kunder minst två gånger per 

år. 
Antalet tjänstecyklar i förvaltningen ska öka fram 
till år 2020. 
Minska dricksvattenanvändning i förvaltningens 
verksamheter och även informera 
kommuninvånarna hur de kan minska på 
dricksvatten-användningen. 

Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska 
årligen minska. 

Användningen av fossila bränslen ska minska med 
5 % per år till och med år 2020. 
Energianvändningen ska minska med 2 % per år till 
och med 2020. Energianvändningen ska 
normalårskorrigeras. 
Antalet bräddningar inom VA ska inte vara fler än 
fem stycken per år. Nederbörden ska normalårs-
korrigeras. 
2025 ska näringsämnen från avloppsslammet 
återföras i kretsloppet. 
Kontinuerligt minska användandet av kemikalier, 
plast och produkter som påverkar människor och 
miljö, inom alla verksamheter. 
Endast miljöklassade bilar (euro6) ska upphandlas i 
samband med byten i fordonsflottan 

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Nämndmål Indikatorer 

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. 

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 ska ha en plan för varje medarbetares 
kompetensutveckling. 

3.3 ALLAS INFLYTANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Utveckla samarbete, inflytande och lokalt 
engagemang i varje kommundel. 

Förvaltningen ska vara representerad på minst en 
träff per tätort med lokala intressegrupper per år. 
Förvaltningen ska ha minst två förvaltningsträffar 
per år. Nämndens mål redovisas vid höstens 
förvaltningsträff. 
Möjliggöra minst fem studiebesök per år i 
förvaltningens verksamheter. 
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Nämndmål Indikatorer 
Skapa Hallsberg som ”den miljömedvetna 
kommunen” i samarbete med skola/förskola, 
föreningar och innevånare. 

Minst fem aktiviteter per år riktade mot invånare 
och företagare i kommunen, ska genomföras 
avseende energirådgivning fram till och med 2020. 
Rapportera till Sveriges Ekokommuner, 
Miljöbarometern årligen. Resultatet ska redovisas 
för nämnden en gång per år. 

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

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

3.4 GOD SERVICE 

Nämndmål Indikatorer 

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. 
Uppföljning av systemet för synpunkter och 
felanmälan ska redovisas vid varje nämndmöte 
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. 
Antalet enskilda VA-anslutningar till det 
kommunala VA-nätet ska öka. 
Förvaltningen ska börja upprätta en nödvattenplan 
för samtliga orter. Planen ska vara färdigställd 
senast 2020. 
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4 Driftsbudget 

Driftbudget  

Antaganden och ramtilldelning skatt 

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för 
perioden 2019-2021. Den beslutade ramtilldelningen för Drift- och 
servicenämnden är: 

2019: 31 250 tkr 

2020: 32 002 tkr 

2021: 31 615 tkr 

 

Personalkostnader 

Personalkostnader bygger på 2018 års lönenivå och är uppräknade med 2,7 % 
2019-2021. 

 

Hyror 

Internhyror utgår från 2018 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under 
budgetperioden 2019-2021. Ingen hänsyn är tagen till nybyggnationer eller andra 
förändringar som kan påverka. 

 

Kapitalkostnader och driftkonsekvenser 

Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade 
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar 
på nu pågående projekt. 

Internräntan är 2,5 % 

 

Behov/satsningar 

Genom en utökad ram genomförs en extra satsning på bostadsanpassningen med 
ytterligare 1 mkr jämfört med ursprungsbudgeten för 2018. Det innebär att 
utrymmet för bostadsanpassningen är 2,7 mkr 2019. Detta innebär att vi kommer 
att ha bra förutsättningar för att klara den delen av verksamheten inom ram. 

Föregående års övriga satsningar finns dock inte med i årets budgetram. Det 
handlar om stadsnära odling, Ekoparken, utökade kostnader för nya 
exploateringsområden, implementering av nytt felahanteringssystem, konsultstöd 
i samband med ny gatuingenjör, brounderhåll, gatubelysning, anslagstavlor, 
röjning av åar och vegetation runt trafikanordningar och belysning samt för 
åtgärder föranledda av ortsbesöken. 

Genom omdisponering inom investeringsbudgeten sker dock en extra satsning på 
belysningsåtgärder i kommunens orter utöver Hallsbergs tätort. Det innebär att av 
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de 400 tkr som anslås för ortsbesöken avsätts 200 tkr för förbättrad och mer 
effektiv gatubelysning. 

VA-verksamheten 

VA-taxan föreslås oförändrad jämfört med 2018 på grund av överskott på 
resultatutjämningsfonden. Ett beslut om att slopa indexhöjningen krävs och 
beslutas i samband med budget. När det gäller kapitalkostnader är de beräknade 
för samtliga föreslagna investeringar. 

Internräntan är 2,5 % 

  

  

Skattefinansierad verksamhet 

Belopp i tkr Budget 2018 Budget 2019 Flerårsplan 2020 Flerårsplan 2021 

Intäkter 150 798 148 530 149 933 152 083 
Kostnader -184 790 -179 780 -181 935 -183 698 
-varav personal -63 961 -65 480 -67 040 -68 804 
-varav kapital -26 417 -24 691 -24 673 -24 673 
-varav lokal -32 637 -31 729 -32 047 -32 367 
-varav övrigt -61 775 -57 880 -58 175 -57 854 
Totalt -33 992 -31 250 -32 002 -31 615 

  

Budget per 
avdelning. 
(Belopp i tkr) 

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet -266 -271 -277 -284 
Förvaltningschef -2 634 -2 185 -2 245 -2 309 
Fordonsverkstad -123 -137 -152 -174 
Fordonsförvaltare 0 0 0 0 
Teknisk chef -2 327 -2 373 -2 421 -2 479 
Gatuingenjör -6 224 -7 486 -7 894 -8 113 
Planeringsingenjör -300 0 0 0 
Gata/Park -16 510 -12 636 -12 797 -13 010 
Fastighet -935 -935 -935 -935 
Bostadsanpassning -2 193 -2 714 -2 736 -1 730 
Städ 0 0 0 0 
Måltid 0 0 0 0 
Miljö -2 146 -2 170 -2 193 -2 218 
Bygglov -334 -343 -352 -363 
Totalt -33 992 -31 250 -32 002 -31 615 

  

Avgiftsfinansierad VA-verksamhet 

Belopp i 
  tkr 

Budget 2018 Budget 2019 Flerårsplan 2020 Flerårsplan 2021 

Intäkter 32 995 34 263 34 557 34 855 
Kostnader -32 995 -34 263 -34 557 -34 855 
-varav personal -6 783 -6 966 -7 154 -7 347 
-varav kapital -6 680 -7 570 -7 479 -7 384 
-varav lokal -4 833 -4 881 -4 930 -4 979 
-varav övrigt -14 699 -14 846 -14 994 -15 145 
Totalt 0 0 0 0 
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Budget per 
avdelning 
  Belopp i tkr 

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Inventering VA-
rörnät -263 -266 -268 -271 
VA-rörnät -8 746 -9 453 -9 420 -9 401 
VA-avg, hushåll och 
industri 31 583 32 851 33 146 33 443 
Vattenförsörjning, 
anskaffning -7 548 -7 717 -7 836 -7 941 
Avloppsreningsverk, 
pumpstationer m.m -13 134 -13 472 -13 627 -13 782 
Teknisk chef VA -1 892 -1 943 -1 995 -2 048 
Totalt 0 0 0 0 

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

4.1 Skattefinasierad 

  

Skattefinansierad 
budget per avdelning 
på verksamhetsnivå. 
Belopp i tkr 

Ansvar/ 
Verksamhet 

Budget 
2018 

Budget 2019 
Fleråsplan 

2020 
Fleråsplan 

2021 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

300000     

Intäkter  0 0 0 0 
Kostnader  -266 -271 -277 -284 
Nettobudget  -266 -271 -277 -284 
Varav verksamhet:      
Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

10000 -266 -271 -277 -284 

      
Förvaltningschef 300001     
Intäkter  830 839 847 855 
Kostnader  -3 464 -3 024 -3 092 -3 164 
Nettobudget  -2 634 -2 185 -2 245 -2 309 
Varav verksamhet:      
Teknisk planering 21500 -476 -487 -498 -511 
Energirådgivning 22501 0 0 0 0 
Avfallshantering 
gemensamt 

87000 307 311 314 317 

Gemensamma 
verksamheter 

92000 -2 465 -2 009 -2 061 -2 115 

      
Fordonsverkstad 301000     
Intäkter  1 520 1 535 1 551 1 566 
Kostnader  -1 643 -1 672 -1 703 -1 740 
Nettobudget  -123 -137 -152 -174 
Varav verksamhet:      
Gatukontorets 
reparationsverkstad 

92023 -87 -101 -116 -137 

Förbrukningslager 92024 -36 -36 -36 -37 
      

Fordonsförvaltare 301500     
Intäkter  3 378 3 420 3 464 3 511 
Kostnader  -3 378 -3 420 -3 464 -3 511 
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Skattefinansierad 
budget per avdelning 
på verksamhetsnivå. 
Belopp i tkr 

Ansvar/ 
Verksamhet 

Budget 
2018 

Budget 2019 
Fleråsplan 

2020 
Fleråsplan 

2021 

Nettobudget  0 0 0 0 
Varav verksamhet:      
Fordonsförvaltare 92016 0 0 0 0 
Bilpoolens leasingbilar 92025 0 0 0 0 

      
Teknisk chef 302000     
Intäkter  0 0 0 0 
Kostnader  -2 327 -2 373 -2 421 -2 479 
Nettobudget  -2 327 -2 373 -2 421 -2 479 
Varav verksamhet:      
Teknisk planering 21500 -1 427 -1 449 -1 472 -1 504 
Gator och vägar 
gemensamt 

24900 -900 -924 -949 -975 

Lakvattenrening 87005 0 0 0 0 
      

Gatuingenjör 302300     
Intäkter  196 197 200 202 
Kostnader  -9 960 -7 683 -8 094 -8 315 
Nettobudget  -9 764 -7 486 -7 894 -8 113 
Varav Verksamhet:      
Beläggningsunderhåll 24901 -4 909 -3 260 -3 629 -3 809 
Gatubelysning * 24906 -3 540 -3 199 -3 225 -3 254 
Broar/stödmurar 24907 -1 116 -827 -839 -847 
Trafikreglering 24913 -287 -289 -291 -294 
Parkerings-
övervakning 

24914 88 89 90 91 

* flyttat från 
Gata/park 

     

      
Planeringsingenjör 
(ortsbesök) 

302500     

Intäkter  0 0 0 0 
Kostnader  -300 0 0 0 
Nettobudget  -300 0 0 0 
Varav Verksamhet:      
Gator och vägar 
gemensamt 

24900 300 0 0 0 

      
Gata/Park 330000     
Intäkter  14 012 14 152 14 293 14 436 
Kostnader  -26 982 -26 788 -27 090 -27 446 
Nettobudget  -12 970 -12 636 -12 797 -13 010 
Varav Verksamhet:      
Gator och vägar 
gemensamt 

24900 -4 669 -4 673 -4 668 -4 680 

Vinterväghållning 24902 -3 529 -3 575 -3 622 -3 674 
Barmarksrenhållning 24903 -800 -808 -816 -824 
Gröna ytor 24904 -310 -314 -317 -320 
Trafikanordning 24905 -515 -520 -526 -531 
Dagvattenavledning 24908 -489 -293 -298 -301 
Bidrag till 
vägsamfällighet 

24911 -820 -828 -836 -845 

Enskilda utfartsvägar 24912 -41 -42 -42 -42 
Parker m.m. 25000 -530 -535 -541 -546 
Skogs- och 
naturparker 

25001 -1 169 -877 -886 -891 

Gräsytor 25002 -1 309 -1 323 -1 336 -1 349 
Planteringsytor, 
utsmyckning 

25003 -1 122 -1 133 -1 144 -1 156 

Lekplatser 25004 -606 -609 -613 -616 
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Skattefinansierad 
budget per avdelning 
på verksamhetsnivå. 
Belopp i tkr 

Ansvar/ 
Verksamhet 

Budget 
2018 

Budget 2019 
Fleråsplan 

2020 
Fleråsplan 

2021 

Personal 92021 2 207 2 148 2 087 1 990 
Maskiner 92022 732 746 761 775 

      
Fastighet 112100 - 112150    
Intäkter  70 764 67 895 67 928 68 585 
Kostnader  -71 699 -68 830 -68 863 -69 520 
Nettobudget, exkl Bolaget fr 1/4 
2018 

-935 -935 -935 -935 

Varav Verksamhet:      
Allmän markreserv 21505 -28 -27 -28 -28 
Fastighetsreglering 21506 -79 -80 -83 -83 
Bostads- och affärshus 21507 -411 -363 -365 -366 
Natur- och 
kulturreservat 

25005 -49 -50 -50 -50 

Gemensamma lokaler 91000 -158 -159 -160 -162 
Förvaltningslokaler 91010 -4 234 -3 217 -2 676 -2 674 
Fritidslokaler 91020 1 638 1 717 1 664 1 743 
Skol- och 
förskolelokaler 

91030 6 822 7 003 6 836 6 992 

Vård- och 
omsorgslokaler 

91040 522 -1 053 -1 077 -1 079 

Övriga lokaler internt 91050 1 983 2 386 2 374 2 400 
Övriga lokaler externt 91060 46 47 27 28 
Fastighetsförvaltning 91070 -1 146 -1 175 -1 204 -1 235 
Vaktmästeri 91071 -4 129 -4 239 -4 352 -4 467 
Teknikgrupp 91072 -1 501 -1 540 -1 580 -1 622 
Snickare 91073 -992 -1 017 -1 042 -1 068 
Hjälpmedelscentralen 91074 371 374 374 376 
Övrigt städ externt 91090 582 588 588 593 
Gemensamma 
verksamheter 

92000 -171 -130 -181 -233 

      
Bostadsanpassning 112190     
Intäkter  0 0 0 0 
Kostnader  -2 193 -2 714 -2 736 -1 730 
Nettobudget  -2 193 -2 714 -2 736 -1 730 
Varav Verksamhet:      
Bostadsanpassning* 51001 -2 193 -2 714 -2 736 -1 730 
*Tillägg 500 tkr 2018, 500 tkr 2019, 
1 mkr 2020 

    

      
Städverksamhet 1122*     
Intäkter  20 436 20 865 21 305 21 846 
Kostnader  -20 436 -20 865 -21 305 -21 846 
Nettobudget  0 0 0 0 
Varav Verksamhet:      
Förvaltningslokaler 91010 -92 -104 -115 -131 
Fritidslokaler 91020 199 194 189 181 
Skol- och 
förskolelokaler 

91030 1 494 1 423 1 349 1 238 

Vård- och 
omsorgslokaler 

91040 989 988 985 978 

Övriga lokaler internt 91050 -333 -344 -355 -371 
Övriga lokaler externt 91060 -86 -148 -155 -165 
Städverksamhet 91080 -3 130 -2 927 -2 771 -2 536 
Övrig städ externt 91090 959 918 873 806 

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

36 999 37 676 38 368 39 076 
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Skattefinansierad 
budget per avdelning 
på verksamhetsnivå. 
Belopp i tkr 

Ansvar/ 
Verksamhet 

Budget 
2018 

Budget 2019 
Fleråsplan 

2020 
Fleråsplan 

2021 

Kostnader  -36 999 -37 676 -38 368 -39 076 
Nettobudget  0 0 0 0 
Varav Verksamhet:      
Måltidsverksamhet 92030 0 0 0 0 

      
Miljö (Kumla) 210000     
Intäkter  1 063 1 074 1 085 1 096 
Kostnader  -3 209 -3 244 -3 278 -3 314 
Nettobudget  -2 146 -2 170 -2 193 -2 218 
Varav Verksamhet:      
Miljöbalken 26100 -1 732 -1 751 -1 770 -1 790 
Livsmedelslagen 26101 -414 -419 -423 -428 

      
Bygglov (Kumla) 220000     
Intäkter  1 600 1 616 1 632 1 648 
Kostnader  -1 934 -1 959 -1 984 -2 011 
Nettobudget  -334 -343 -352 -363 
Varav Verksamhet:      
Bygglovsverksamhet 21501 -334 -343 -352 -363 

      
Summa Budget DOS på 
verksamhetsnivå 

-33 992 -31 250 -32 002 -31 615 

Beslutad budgetram  -33 992 -31 250 -32 002 -31 615 
Avvikelse  0 0 0 0 

  

4.2 Avgiftsfinansierad 

  

Avgiftsfinansierad 
budget per avdelning 
på verksamhetsnivå 
(VA). Belopp i tkr 

Ansvar/     
Verksamhet 

Budget 
2018 

Budget 2019 
Fleråsplan 

2020 
Fleråsplan 

2021 

VA-ingenjör 302400     
Intäkter  0 0 0 0 
Kostnader  -263 -266 -268 -268 
Nettobudget  -263 -266 -268 -268 
Varav Verksamhet:      
Inventering VA-nät 86504 -263 -266 -268 -268 

      
Arbetsledare VA-
rörnät 

330100     

Intäkter  300 300 300 300 
Kostnader  -5 983 -6 031 -6 080 -6 080 
Nettobudget  -5 683 -5 731 -5 780 -5 780 
Varav verksamhet:      
VA-nät gemensamt 86508 -1 250 -1 251 -1 252 -1 252 
Leverans vatten 86512 -3 385 -3 419 -3 453 -3 453 
Spillvattenavledning 86513 -520 -525 -530 -530 
Dagvattenavledning 86514 -452 -459 -467 -467 
Dagvattenhantering 86515 -27 -28 -28 -28 
Maskiner VA 86518 -49 -49 -50 -50 

      
Vatten och avlopp 330200     
Intäkter  362 362 362 362 
Kostnader  -3 424 -3 455 -3 486 -3 486 
Nettobudget  -3 062 -3 093 -3 124 -3 124 
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Avgiftsfinansierad 
budget per avdelning 
på verksamhetsnivå 
(VA). Belopp i tkr 

Ansvar/     
Verksamhet 

Budget 
2018 

Budget 2019 
Fleråsplan 

2020 
Fleråsplan 

2021 

Varav verksamhet:      
VA-nät gemensamt 86508 -3 062 -3 093 -3 124 -3 124 

      
Enhetschef VA-
avdelning 

350000     

Intäkter  32 333 32 711 33 097 33 097 
Kostnader  -21 432 -21 679 -21 930 -21 930 
Nettobudget  10 901 11 032 11 167 11 167 
Varav verksamhet:      
VA-försörjning 
gemensamt 

86500 -3 559 -3 610 -3 663 -3 663 

VA-avgifter hushåll 86501 26 103 26 478 26 864 26 864 
VA-avgifter industri 86502 5 483 5 483 5 483 5 483 
Inventering VA-nät 86504 0 0 0 0 
Anskaffning vatten 86505 -3 158 -3 189 -3 221 -3 221 
Produktion vatten 86506 -803 -812 -822 -822 
Distribution vatten 86507 -30 -30 -31 -31 
VA-nät gemensamt 86508 -8 -8 -8 -8 
Avloppspumpstationer 86509 -858 -865 -872 -872 
Reningsverk 86510 -10 840 -10 969 -11 099 -11 099 
Reserv vattentäkter 86511 -112 -113 -114 -114 
Slamhantering VA 86516 -309 -312 -315 -315 
Vattenmätning 86517 -616 -626 -636 -636 
Maskiner VA 86518 -392 -395 -399 -399 

      
Teknisk chef VA 350001     
Intäkter  0 0 0 0 
Kostnader  -1 893 -1 942 -1 995 -1 995 
Nettobudget  -1 893 -1 942 -1 995 -1 995 
Varav verksamhet:      
VA-försörjning 
gemensamt 

86500 -1 239 -1 273 -1 307 -1 307 

Inventering VA-nät 86504 -629 -646 -663 -663 
VA-nät gemensamt 86508 -25 -23 -25 -25 

      
Summa Budget VA på 
verksamhetsnivå 

0 0 0 0 

Beslutad budgetram  0 0 0 0 
Avvikelse  0 0 0 0 
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5 Investeringsbudget 

Investeringsbudget är lagd utefter principerna med en beslutad budgetram för 
reinvesteringar och de investeringar som inte klassas som strategiska. Strategiska 
investeringar beslutas som tidigare av kommunfullmäktige. 

Nedan är investeringsbudget fördelad på två olika avsnitt, skattefinansierad 
verksamhet och avgiftsfinansierad VA-verksamhet. 

5.1 Skattefinansierad 

Reinvestering (tkr) 

Investeringsprojekt Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Övergripande:    
EKO-parken -100 -100 -100 
Ortsbesök -400 -200 -200 
Förnyelse av digitala 
verktyg -50 -50 -50 
Fastighet:    
Brandskydd och larm 
skolor -500 -500 -500 
Källsortering -250 -250 -250 
Asfaltering ytor inkl 
belysning och 
servisledningar 0 -1 500 -1 300 
Förbättringsåtgärd för 
intern hyresgäst -200 -200 -200 
Skolgårdar lekutrustning -200 -300 -350 
Folkasboskolan, byte 
fasad och fönster -400 -1 000 -400 
Måltidsavdelningen:    
Maskiner kök -800 -900 -900 
Städavdelningen:    
Maskiner -150 -150 -150 
Gata/Park:    
Inköp Maskiner och 
fordon -1 700 -1 000 -1 800 
Upprustning gator och 
vägar -200 -200 -200 
Tillgänglighetsanpassning -50 -50 -50 
Gatubelysning -700 -500 -500 
Lekplatser, upprustning 
och tillgänglighet -200 -200 -200 
Manskapsbodar i orterna -150 0 0 
Anslagstavlor -50 -50 -50 
Inventarier Stenen -100 0 0 
Poolcyklar 0 -50 0 
Trafiksäkerhetsprojekt: -1 000 -1 000 -1 000 
Totalt DOS Skatt -7 200 -8 200 -8 200 
Beslutad budgetram -7 200 -8 200 -8 200 
Avvikelse 0 0 0 
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5.2 Avgiftsfinansierad 

Reinvestringar VA (tkr) 

Investeringsprojekt Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Maskin- och 
fordonsanskaffning 0 0 -800 
Sanering VA-nät -4 000 -4 000 -4 000 
VA-avdelningens 
investeringar -4 100 -6 400 -4 800 
Tisarens 
sjövattenledning -6 000 0 0 
Ny huvudvattenledning 
Blacksta-Hallsbergs 
tätort -2 000   
Totalt DOS 
avgiftsfinansierat -16 100 -10 400 -9 600 
Beslutad budgetram -16 100 -15 100 -11 600 
Avvikelse 0 4 700 2 000 
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6 Personalplan 

I nuläget har förvaltningen 156 anställda varav 94 kvinnor och 56 män. 

 

Beräknade pensionsavgångar under åren 2019 - 2021: 

ÅR 2019 2020 2021 

Fastighetsavdening   3 

Måltidsavdelning 1 1  

Städavdelning 2 2  

Teknisk avdelning gata/park 1 1  

Teknisk avdelning VA   2 

Summa 4 4 5 

 

Page 28 of 35



Attestförteckning

5

19/DOS/31
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DOS sammanträdestider 2019

6

18/DOS/136
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 Datum 
 2018-11-08 1 (1) 

 

Drift- och serviceförvaltningen 
 
 

 Hemsida E-post  Organisationsnummer 

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se  212000-1926 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro  

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 0582-68 51 65 577-3338  

 

  

  

 
 
 
 

Sammanträdeskalender 2019 

Drift- och servicenämndens beredningsutskott 
Fredagar kl.13.00 *onsdag kl.13.00 

Drift- och servicenämnden  
Onsdagar kl.09.00 
 

 9 januari 

18 januari 30 januari 

22 februari 6 mars 

5 april 17 april 

10 maj 22 maj 

5 juni * 19 juni 

  

6 september 18 september 

11 oktober 23 oktober 

8 november 20 november 

6 december 18 december 
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