




























Föreläggande förenat med vite på 
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Förhandsbesked för nybyggnad av 
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Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage på fastigheten 
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun

1.1 Styrande dokument

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet beskrivs organisation med uttalade 
ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens rapporteringsskyldighet.

Av reglementet framgår följande:

 Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
 Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om 

sådana.
 Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.
 Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och 

kommunstyrelsen.
 Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda 

interna kontrollplanen.
 Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års 

granskning/uppföljning av den interna kontrollen.

1.2 Organisation

Enligt reglementet (§2) har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger 
ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.

Vidare framgår (§3) att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den 
enskilda nämnden har därvid att tillse att:

 En organisation upprättas för den interna kontrollen
 Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 
god intern kontroll kan upprätthållas.
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Område Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
1 Att inte använda leverantörer där ramavtal 

tecknats.
3. Möjlig 4. Allvarlig 12

2 Att upphandlingar inte genomförs enlig LOU. 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

3 Att samtliga tjänster inte blir debiterade senast 
månaden efter leverans.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

4 Att syftet och deltagare vid representation inte 
anges.

3. Möjlig 2. Lindrig 6

5 Att varan eller tjänsten inte är beställd. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

6 Att samtliga kundfordringar inte blir betalda. 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Ekonomi

7 Att syfte och deltagare vid resor inte anges. 3. Möjlig 2. Lindrig 6

8 Att dokumenthantering/arkivering inte sker 
enligt planen.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

9 Att kommunens riktlinjer angående mutor och 
bestickning inte tas upp på varje avdelning.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Administration

10 Att registrering av allmänna handlingar inte sker 
enligt lag.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

11 Att inte redovisa uppföljning av underhållsplanen 
på kommunens gator och vägar.

3. Möjlig 2. Lindrig 6

12 Att rapportering om snöröjning och 
halkbekämpning i sociala medier inte sker.

3. Möjlig 2. Lindrig 6

13 Att tillsynsärenden inom bygglovsverksamheten 
inte redovisas till nämnden.

3. Möjlig 1. Försumbar 3

Verksamhetsspecifik

14 Att anmälningsärenden inom 
miljötillsynsverksamheten inte redovisas till 
nämnden.

3. Möjlig 1. Försumbar 3
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Område Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
15 Att arbetsskador inte rapporteras till rätt 

instanser.
3. Möjlig 3. Kännbar 9Arbetsmiljö

16 Att tillbud inte rapporteras till närmsta chef. 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Dataskydd 17 Att inte personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med 
leverantörer av nya system/register där 
personuppgifter hanteras.

3. Möjlig 3. Kännbar 9
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2 Internkontrollplan

2.1 Ekonomi
 Risk Kontrollmoment

Att använda leverantörer där ramavtal tecknats.
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att vi köper varor och tjänster hos leverantörer där ramavtal finns om de kan leverera dessa. 
Kontroll av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att inte använda leverantörer där ramavtal tecknats.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att använda leverantörer där föregående upphandling enligt LOU genomförts.
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att vi ingår avtal med leverantörer där föregående upphandling enligt LOU genomförts. 
Kontroll av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att inte upphandlingar genomförs enlig LOU.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att samtliga tjänster har blivit debiterade senast månaden efter leverans.
Ansvarig funktion? 
Fakturerande administratör/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gånger per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla utförda tjänster som ska debiteras internt eller extern blir fakturerade senast 
månaden efter utfört arbete. Fakturerande administratör kontrollerar genom stickprov
löpande under året och avvikelser dokumenteras och lämnas till avdelningschef senast den 15 
i redovisningsmånaden.

Att samtliga tjänster inte blir debiterade senast månaden efter 
leverans.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Att syftet och deltagare vid representation inte anges. Att syfte och deltagare anges vid representation.
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 Risk Kontrollmoment
Ansvarig funktion? 
Granskare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att det finns bilagor till fakturor med syfte och deltagare. Utdrag ur ekonomisystemet från 
representationskonton, 71*. Allt kontrolleras. Dokumentation över kontroll och avvikelser 
lämnas till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Kontrollera att varan eller tjänsten beställts innan mottagning, signering och betalning.
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
En beställning ska finnas tillgänglig innan mottagning och signering av varan får ske. Kontroll 
av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef 
senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att varan eller tjänsten inte är beställd.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att samtliga kundfordringar har blivit betalda.
Ansvarig funktion? 
Ekonom/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att rapportera avvikelser på icke betalda kundfakturor, eventuella avbetalningsplaner och 
kundförluster. Utdrag ur kundreskontran av förfallna fakturor. Avvikelser dokumenteras och 
rapporteras till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att samtliga kundfordringar inte blir betalda.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att syfte och deltagare anges vid resor.
Ansvarig funktion? 
Granskare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år

Att syfte och deltagare vid resor inte anges.

Vad ska kontrolleras och hur?
Att det finns bilagor till fakturor med syfte och deltagare.  Utdrag ur ekonomisystemet från 
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 Risk Kontrollmoment
resekonton, 70*. Allt kontrolleras. Dokumentation över kontroll och avvikelser lämnas till 
avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

2.2 Administration
 Risk Kontrollmoment

Att dokumenthantering/arkivering sker enligt planen.
Ansvarig funktion? 
Arkivredogörare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att planen efterlevs. Arkivredogörare kontrollerar valfri tjänsteperson att den 
arkiverar sitt ansvarsområdes handlingar enligt dokumenthanteringsplanen. Avvikelser 
dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att dokumenthantering/arkivering inte sker enligt planen.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratys
Säkerställa att kommunens riktlinjer angående mutor och bestickning tas upp på varje avdelning 
minst en gång per år.
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år.
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontroller på att varje avdelning har behandlat ämnet. Minnesanteckningar granskas från 
APT-möten i personalgrupperna för att kontrollera att riktlinjerna tagits upp. Avvikelser 
dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att kommunens riktlinjer angående mutor och bestickning inte tas upp 
på varje avdelning.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att registrering sker enligt lag.
Ansvarig funktion? 
Registrator/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år

Att registrering av allmänna handlingar inte sker enligt lag.

Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att registrering av allmänna handlingar sker enligt lag. Stickprovskontroll 
genomförs en gång per år, genom att registrator besöker en chef och kontrollerar en vald dags 
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 Risk Kontrollmoment
e-postväxling i personbrevlådan. Avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

2.3 Verksamhetsspecifik
 Risk Kontrollmoment

Redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens gator och vägar till nämnden.
Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
En gånger per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontrollera att underhållsplanen redovisas till nämnd. Nämndsekreteraren dokumenterar 
avvikelser och rapporterar till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att inte redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens 
gator och vägar.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Kontrollera att jourarbetsledaren rapporterat i sociala medier dagligen vid vintersäsong.
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
En gång per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att väderförhållanden och åtgärder rapporteras. Tekniske chefen granskar rapporteringen i 
sociala medier, dokumenterar avvikelser löpande och rapporterar dessa till förvaltningschefen 
senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att rapportering om snöröjning och halkbekämpning i sociala medier 
inte sker.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Uppföljning av tillsynsärenden till nämnd.
Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att tillsynsärenden redovisas till nämnden. Nämndsekreteraren kontrollerar, dokumenterar 
avvikelser och rapporter dessa till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att tillsynsärenden inom bygglovsverksamheten inte redovisas till 
nämnden.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Att tillsynsärenden inom miljötillsynsverksamheten inte redovisas till Uppföljning av tillsynsärenden till nämnd.
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 Risk Kontrollmoment
Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att tillsynsärenden redovisas till nämnden. Nämndsekreteraren kontrollerar, dokumenterar 
avvikelser och rapporterar dessa till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

nämnden.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

2.4 Arbetsmiljö
 Risk Kontrollmoment

Rapportering av arbetsskador till rätt instanser.
Ansvarig funktion? 
Ansvarig arbetsledare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis (i samband med sjukfrånvarorapportering till nämnden)
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla arbetsskador rapporteras till rätt instanser. Ansvarig arbetsledare kontrollerar, 
dokumenterar avvikelser och rapporterar dessa till avdelningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden.

Att arbetsskador inte rapporteras till rätt instanser.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Rapportering av tillbud till närmsta chef.
Ansvarig funktion? 
Ansvarig arbetsledare/Avdelningschef
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis (i samband med sjukfrånvarorapportering till nämnden)
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla tillbud rapporteras till närmsta chef. Ansvarig arbetsledare kontrollerar, 
dokumenterar avvikelser och rapporterar dessa till avdelningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden.

Att tillbud inte rapporteras till närmsta chef.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Page 119 of 141



Drift- och serviceförvaltningen, Internkontrollplan 2021 12(12)

2.5 Dataskydd
 Risk Kontrollmoment

Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med nya systemleverantörer
Ansvarig funktion? 
Avdelningschef/Förvaltningschef
Kontrollfrekvens?
Två ggr/år
Vad ska kontrolleras och hur?
Att personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med leverantörer av nya system/register där 
personuppgifter hanteras. Avdelningschef kontrollerar, dokumenterar avvikelser och 
rapporterar dessa till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden.

Att personuppgiftsbiträdesavtal inte tecknas med leverantör av nya 
system/register där personuppgifter hanteras.

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
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                                     HALLSBERGS KOMMUN

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2021-09-30 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 39 013 -         39 013 -             -                    0%

Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska 13 034 -         13 043 -             9 -                     0%

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Budget 2109 Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 311 -              311 -                   -                    233 -                140 -                  

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 521 -           2 521 -               -                    2 005 -            2 060 -               

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 264 -              264 -                   -                    198 -                597 -                  

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 -                 -                     -                    -                  354                   

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 345 -           2 345 -               -                    1 759 -            2 123 -               

Gatuingenjör, Ansvar 302300 (tillägg 4 mkr från planeringsreserv) 12 903 -         12 903 -             -                    10 678 -          10 134 -             

Trafikhandläggare, Ansvar 302301 722 -              722 -                   -                    542 -                260 -                  

Gata/Park, Ansvar 330000 (tillägg 300 tkr från planeringsreserv) 14 895 -         14 895 -             -                    11 277 -          10 555 -             

Fastighet, Ansvar 112100-112150 782 -              782 -                   -                    1 852 -            398 -                  

Bostadsanpassning, Ansvar 112190   1 693 -           1 693 -               -                    1 269 -            1 641 -               

Städ, Ansvar 1122* -                 -                     -                    -                  205                   

Måltid, Ansvar 1123* -                 -                     -                    -                  444 -                  

Miljö, Ansvar 210000 1 972 -           1 972 -               -                    1 479 -            1 243 -               

Bygglov, Ansvar 220000 605 -              605 -                   -                    454 -                635                   

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000 -                 -                     -                    -                  12 -                    

Totalt DOS Skatt 39 013 -      39 013 -         -                31 746 -       28 413 -         

Orsaker till avvikelse:

fått 100 tkr till uppdraget att färdigställa gångstig i östra delen av Ekoparken. Sittplatser/bänkar ska skapas för utplacering 

i kommunen i samråd med boende på orten (§ 44).

Utöver beslutad ram på 34 713 tkr tillkommer drift på 300 tkr beslutat på KS 2021-04-13: Från planeringsreserven har DOS 

Totalt visar Drift- och service ett överskott per den 30 september på plus 3 330 tkr efter att hänsyn är tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större 

fel i periodiseringar. 

Bostadsanpassningen visar ett underskott på -372 tkr för perioden och har sedan tidigare år ett bostadsanpassningsärende som inte har blivit utfört men 

som vi nu tror kommer få ett avslut i år. Kostnaden för det specifika ärendet kan då bli cirka 1 mkr som förvaltningen inte har utrymme för. Summan är oklar 

då vi endast har priset på en del av åtgärderna,vår konsult jobbar med att komma till avslut. Förvaltningen önskar få ta del av utrymme som finns avsatt hos 

Kommunstyrelsen till detta. Förvaltningschefens verksamhet visar ett underskott mot budget på 55 tkr på grund av dubbla lönekostnader under en 

överlämningsperiod. .

Fordonsverkstaden har arbetat med en flytt till nya lokaler och har därmed inte kunnat bedriva den vanliga verksamheten under en längre tid och fått 

minskade intäkter på grund av detta. I dagarna har arbetet kommit igång igen och förhoppningen är att försöka komma inom ram till årets slut. För perioden 

är underskottet 399 tkr. 

Tekniska chefen visar också ett underskott för perioden på 364 tkr och arbete pågår med att hitta en lösning på detta. Verksamheten har personalkostnader 

som borde ligga under Trafikhandläggaren som idag visar ett överskott i sin verksamhet på 282 tkr.

Fastighetsavdelningen visar ett överskott på 1 454 tkr för perioden men beräknar komma inom ram till årets slut, Kapitalkostnader kommer under hösten då 

vi aktiverar färdiga projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bygglov visar högre utfall på intäkterna för perioden på 2 211 tkr mot förra årets utfall 1 494 tkr för samma period och är redan högre än budget på helår 

med 642 tkr (12-delar i budget). Kumla har anställt ny personal som vi kommer bli debiterade och idag är prognosen osäker men vi kommer klara en resultat 

inom budgetram på verksamheten.

Övriga verksamheter beräknas klara ett resultat inom budgetram till årets slut.                                          

Från planeringsreserven har DOS fått 200 tkr till anläggning av ängsmark för att gynna pollinerande insekter (§ 43).  Dessutom en utökad ram på 4 mkr till 

gator och vägar inkl gång och cykelvägar beslutat i KS 2021-06-01 från planeringsreserven (§ 70).
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2021-09-30

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

Ortsbesök, projekt 30036 -100 0 100 0% 0

Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda, projekt 10110 -925 -925 0 0% -482

Inventarier, projekt 10109 (Skördetröskan) -1 324 -1 324 0 0% -761

Förnyelse digitala verktyg, projekt 10110 -25 -25 0 0% 0

Fastighetsinvesteringar:

Brandskydd och larm skolor, projket 10021 -650 -650 0 0% -108

Kamerabevakning och låssytem, projekt 10117 -500 -500 0 0% -494

Ridhuset Lindhult,  projekt 10094 -824 -824 0 0% -149

Intern hyresgäst,asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar, 
projekt 10092 -1 650 -1 650 0 0% -2125

Belysning KTH Skördetröskan, projekt 30005 -200 -200 0 0% -60

Tvätthall Skördetröskan, projekt 10118 -300 -300 0 0% 0

Skolgårdar lekutrustning, projekt 10026 -443 -443 0 0% -254

Måltidsavdelningen: 

Maskiner kök, projekt 10008 -1 400 -1 400 0 0% -542

Städavdelningen: 0

Maskiner, projekt 10018 -275 -275 0 0% -58

Gata /Park:

Inköp Maskiner och fordon, projekt 30001 -2 368 -2 368 0 0% -420

Trafikanordningar, projekt 30216 -150 -150 0 0% 0

Gator och vägar gemensamt, beläggning, projekt 30002 -250 -50 200 0% -50

Diagnosverktyg verkstad, projekt 30042 -50 -59 -9 0% -59

Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004 -50 0 50 0% 0

Lekplatser, upprustning, projekt 10026 -250 -250 0 0% 0

Bränsletankstation på Skördetröskan, projekt 30001 -300 -300 0 0% 0

Trafiksäkerhetsprojekt: projekt 30200, 30213,30214,30215 -1 000 -1 350 -350 0% -1482

Totalt DOS Skatt  -13 034 -13 043 -9 0% -7 044

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Skördetröskan 4, projekt 10096 0 -151 -151 0% -151

Åtgärder i Spontanlekplatsen, projekt 30041 -680 -680 0 0% -649

Åtgärder inom centrumutveckling, projekt 30043 -1 000 -1 000 0 0% 0

Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt 10107 -399 -248 151 0% -248

Transtenskolan tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070 -129 -129 0 0% -97

Folkasboskolan ventilation, projket 10104 -2 670 -2 670 0 0% -3 879

Folkasboskolan, fönsterbyte etapp 2 och 3, projekt 10112 -1 244 -1 244 0 0% -1 065

Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108 -1 452 -734 718 0% -734

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2, projekt 10101 -1 141 -1 363 -222 0% -1 363

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105 -2 416 -2 416 0 0% -2 236

Allébadet driftutrustning, projekt 10097 -910 -1 798 -888 0% -1 798

Sörängen (fd Childrens) LSS verksamhetsanpassning, projekt 10119 -2 500 -3 196 -696 0% -3 196

Renovering Centrumhuset, utredning och byte av undercentral, projekt 

10123 -1 500 -1 500 0 0% -207

Ny kylmaskin samt kringutrustning Sydnärkehallen, projekt 10120 + 3 500 

tkr 2022 -500 -500 0 0% 0

Förskolan Gläntan ventilation, projekt 10122 -1 500 -1 500 0 0% -1

Fönsteråtgärder och takrenovering Västra skolan etapp 1,  projekt 10121

-2 000 -2 000 0 0% 0

Hässlebergsskogen, projekt 35505  tillägg från 2020 0 -159 -159 100% -159

Samsala 2B-C exploatering, projekt 35506 -7 300 -7 300 0 0% -231

Strategiska investeringar beslutade av KS: -27 341 -28 588 -1 247 5% -16 014
Orsaker till avvikelse DOS skatt: 
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Budget/Utfall på verksamhetsnivå.  Belopp i tkr
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 202109 Budget 202109 Budget helår 

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -132 -233 -311

Teknisk planering 21500 -1304 -1 113 -1 484

Bygglovsverksamhet 21501 635 -454 -605

Allmän markreserv 21505 -33 -17 -23

Fastighetsreglering 21506 -3 -75 -101

Bostads- och affärshus 21507 -116 -84 -160

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -5931 -5 240 -6 987

Beläggning underhåll 24901 -2832 -7 173 -8 231

Vinterväghållning 24902 -1676 -2 209 -3 420

Barmarksrenhållning 24903 -85 -618 -824

Gröna ytor 24904 -150 -237 -203

Trafikanordning 24905 -345 -398 -531

Gatubelysning 24906 -1906 -2 577 -3 436

Broar/stödmurar 24907 -363 -927 -1 237

Dagvattenavledning 24908 -221 -298 -398

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 -841 -841 -940

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -15 -20

Trafikreglering 24913 -200 -395 -526

Parkeringsövervakning 24914 -61 -147 -196

Parker mm 25000 -786 -519 -692

Skogs- och naturparker 25001 -937 -833 -1 240

Gräsytor 25002 -939 -1 349 -1 325

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -723 -869 -1 181

Lekplatser 25004 -426 -485 -646

Natur- och kulturreservat 25005 -59 -46 -62

Miljöbalken 26100 -277 -875 -1 167

Livsmedelslagen 26101 -967 -603 -804

Alkoholtillstånd 26700 -13 -305 -407

Tobakstillstånd 26701 0 230 306

Läkemedelstillstånd 26702 0 75 101

Bostadsanpassning 51001 -1639 -1 270 -1 693

Avfallshantering gemensamt 87000 223 5 7

Lakvattenrening 87005 0 0 0

Gemensamma lokaler 91000 37 97 130

Förvaltningslokaler 91010 -3009 -1 556 -1 843

Fritidslokaler 91020 3064 1 915 2 553

Skol- och förskolelokaler 90541 7132 3 902 6 706

Vård- och omsorgslokaler 91040 -375 -28 -37

Övriga lokaler internt 91050 831 1076 1434

Övriga lokaler externt 91060 -140 -256 -341

Fastighetsförvaltning 91070 -1137 -999 -1 332

Vaktmästeri 91071 -3405 -3 457 -4 609

Teknikgrupp 91072 -1176 -973 -1 297

Snickare 91073 -1441 -862 -1 149

Hjälpmedelscentralen 91074 190 190 254

Städverksamhet 91080 301 29 39

Övrigt städ externt 91090 -62 0 0

Gemensamma verksamheter 92000 -2431 -2322 -2 944

Fordonsförvaltare 92016 360 0 0

Personal intern försäljning 92021 840 914 1 218

Maskiner intern försäljning 92022 669 678 905

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -556 -171 -227

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -41 -28 -37

Bilpoolens leasingbilar 92025 0 0 0

Måltidsverksamhet 92030 -25 0 0

Ej attesterat och vidarefaktureras -5 915 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -28413 -31746 -39013

Beräknad prognos till årets slut för den skattefinansierade delen exklusive Strategiska investeringar är -9 tkr i dagsläget. Diagnosverktyg till verkstaden blev 9 

tkr dyrare än beräknat. Trafiksäkerhetsprojekten visar ett underskott till årets slut på 1 350 tkr mot budget, en avvikelse på 350 tkr. Kommunen har fått 

bevilat bidrag på 50 % av beräknade utgifter för projekten, bidraget betalas ut när de är färdigställda. Projekten Ortsbesök, Gator och vägar gemensamt samt 

Tillgänglighetsanpassning ingår till viss del i arbetet med trafiksäkerhetsprojekten och utgifterna är konterade där. Åtgärderna består av farthinder vid 

Gränsgatan, tillgängligetsanpassning av busshållplats och ny trotoar vid Skolgatan i Vretstorp. 

Strategiska investeringar: Investeringar som Sydnärkehallens omklädningsrum, ventilation Folkasboskolan, Fredriksbergsskolans tak, 

Folkasboskolans fasad och fönster, Allébadet, fjärrvärmekulvert Transtenskolan och Spontanlekplatsen blev inte bli klara under 2020 utan 

pågår eller är nästan klara. överföring av ram ingår i budget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Reinvestering och exploatering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS utfall 2021-09-30
(tkr)

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Maskin- och fordonsanskaffning, projekt 35008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -1 920 -1 920 0 -332

Maskin- och fordonsanskaffning rörnät, projekt 35008 

verksamhet 86508. -500 -500 0 0

Sanering VA-nät, projekt 35002 och 35019. -4 000 -5 550 -1 550 -4 244

VA-avdelningens investeringar, projekt 35100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -5 829 -4 279 1 550 -908

Nödvattenrum, projekt 35014. Budget -600 tkr önskas från 2020. -600 -600 0 0

Totalt DOS investeringar: (Budget 10100 tkr + överf 2749 tkr) -12 849 -12 849 0 -5 484

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort (Rala III), projekt 

30019. Budget -1 663 tkr överfört från 2020. -1 663 -2 369 -706 -2369

Sjöledning Tisaren , projekt 35015 -7 613 -7 613 0 -5 299

VA-utbyggnad Toskabäcken, projekt 35016 -6 317 -6 317 0 -7 228

VA-utbyggnad Tunbohässle Tisaren, projekt 35017 -200 -263 -63 -263

VA-utbyggnad Tunbohässle Tisarstrand, projekt  35018 -70 -113 -43 -113

Utbyggnad VA-nät Tisaren, projekt 35023 -7 561 -7 561 0 0

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -477 0 -477

Exploatering Kvarsätter, projekt 35021 -1 300 -1 300 0 -12

Exploatering Samsala 2 B-C, projekt 35506 -6 100 -6 100 0 -778

Totalt strategiska investeringar: -30 824 -32 113 -812 -16 539

Totalt DOS Avgift -43 673 -44 962 -812 -22 023

Orsaker till avvikelse:

Budget/utfall på verksamhetsnivå drift

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 2109 Budget 2109 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -3659 -3 292 -4389

VA-avgifter hushåll 86501 17 749 18 518 27775

VA-avgifter industri 86502 3 996 4 221 5935

Inventering VA-nät 86504 -634 -652 -870

Anskaffning vatten 86505 -2 011 -2 561 -3415

Produktion vatten 86506 -425 -694 -925

Distribution vatten 86507 -282 -12 -16

VA-nät gemensamt 86508 -4 385 -3 210 -4280

Avloppspumpstationer 86509 -330 -633 -845

Reningsverk 86510 -8 165 -9 020 -12027

Reserv vattentäkter 86511 -98 -87 -116

Leverans vatten 86512 -1 915 -2 476 -3301

Spillvattenavledning 86513 -1 044 -549 -732

Dagvattenavledning 86514 -452 -352 -469

Dagvattenhantering 86515 0 -21 -28

Slamhantering VA 86516 -4 -614 -818

Vattenmätning 86517 -608 -704 -940

Maskiner VA 86518 -356 -404 -539

Ej attesterade fakturor 1

Totalt -2622 -2542 0

Sanering VA-nät visar en prognos till årets slut på -1 550 tkr men hämtas upp genom minkade investeringar på VA-

avdelningen. 
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Sammanträdesdagar 2022
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    2021-10-08 
Drift- och servicenämnden 

 

Sammanträdeskalender DOS 2022 nämndmöten och beredning, med inlämnings- och utskicksdatum 

Senast inlämning 
av material  
 

Period för redovisning av 
delegationsbeslut och 
meddelanden 

Inför BU 
(måndagsmöte) 
kl.09-11 
måndag 

Kallelse går ut till 
DOS BU 
 

DOS BU 
Kl.08.00 
fredag 

Kallelse går ut 
DOS nämnd 
 

DOS nämnd 
Kl.08.00 
onsdag 

       

19 januari 2021-11-30 – 2022-01-19 24 januari 24 januari 28 januari 2 februari 9 februari 

2 mars 2022-01-20 – 2022-03-02 7 mars 7 mars 11 mars 16 mars 23 mars 

30 mars 2022-03-03 – 2022-03-30 4 april 4 april 8 april 13 april 20 april 

4 maj 2022-03-31 – 2022-05-04 9 maj 9 maj 13 maj 18 maj 25 maj 

27 maj 2022-05-05 – 2022-05-27 30 maj 3 juni 10 juni 15 juni 22 juni 

 

7 september 2022-05-28 – 2022-09-07 12 september 12 september 16 september 21 september 28 september 

5 oktober 2022-09-08 – 2022-10-05 10 oktober 10 oktober 14 oktober 19 oktober 26 oktober 

2 november 2022-10-06 – 2022-11-02 7 november 7 november 11 november 16 november 23 november 

30 november 2022-11-03 – 2022-11-30 5 december 5 december 9 december 14 december 21 december 
 

Arbetsdag med nämnden planeras till den 15 mars mellan kl.08.00-16.00 
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