SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Conny Larsson (S) (ordförande)
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S) §§60-68, §§70-71
Ulf Ström (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Jussi Rinne (SD)
Rikard Bergström (M) ersätter Gert Öhlin (L)

Hans Palmqvist (S)
Lillemor Pettersson (S)
Sven-Arne Johansson (V)

09:30-12:00

KC Sottern, Kommunhuset Hallsberg

Övriga
Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Åsa Gunnarsson (Bygglovschef) §§60-61
Åsa Pettersson (Miljöchef) §§60-62
Roberth Huss (Fastighetschef) §63
Svante Actins (BAB Konsult) §64
Ewa-Karin Skagerlind (Handläggare) §64

Protokollet innehåller paragraferna §§60-71
Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare

_________________________________________________________________
Toni Blanksvärd

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

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

Drift-och servicenämnden
2019-05-22

Datum för överklagan

2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

Ärendelista
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Beslut om bygglov,
Motion, Åtgärda radonet i Hallsbergs kommun
Uppföljning av fastighetsunderhållet 2018
Fördjupad redovisning av arbetet med bostadsanpassningsbidrag, BAB
Rapport synpunkter och felanmälningar kvartal 1, 2019
Rapport sjukfrånvaro kvartal 1, 2019
DOS Tertialrapport 2019
Beslut om Hallsbergs kommuns ombud 2019 i Hjälmarens vattenvårdsförbund
Delegationer och meddelanden
Övriga ärenden
Mötets avslutande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 60- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Ordförande meddelar att punkter 4 utgår då tjänstepersonen som skulle föredra ärendet
blivit sjuk. Ärendet tas upp vid nästa nämndmöte i juni istället. Dagordningen godkändes
sedan.
3. Anmälan om jäv
Ewa-Rosa Sliwinska anmäler jäv under punkten delegationer och meddelanden.
4. Tjänstgörande ersättare
Rikard Bergström (M) ersätter Gert Öhlin (L)
5. Val av justerare
Toni Blanksvärd (S) valdes att justera dagens protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 61 - Beslut om bygglov,
(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage inkom från den 14 mars
2019. Huset är planerat att bli ett generationsboende.
Det finns inget beviljat förhandsbesked för den aktuella platsen, därför görs
lokaliseringsprövning och bygglovsprövning i samma ärende.
Den planerade byggnationen strider inte mot kommunens översiktsplan. Ärendet har
granskats och anses uppfylla kraven i 9 kap 31 § PBL. Byggnadens utformning uppfyller
kraven i kommunens kulturmiljöprogram.
Med stöd av ovanstående anser drift- och serviceförvaltningen att ansökan om bygglov för
ett enbostadshus med garage på den aktuella platsen ska beviljas.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beviljar, med stöd av 9 kap 31 § PBL och inlämnad
tjänsteskrivelse, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage på den aktuella
platsen.

Beslut
Drift- och servicenämnden beviljar, med stöd av 9 kap 31 § PBL och inlämnad
tjänsteskrivelse, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage på den aktuella
platsen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse

med bygglovshandlingar

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 62 - Motion, Åtgärda radonet i Hallsbergs kommun
(19/DOS/64)

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har fått uppdrag att besvara en motion som lämnats in från
Sverigedemokraterna till Hallsbergs kommun. Motionen lyfter fram önskemål om att
Hallsbergs kommunfullmäktige beslutar att radonmätningar ska utföras och hus med höga
radonvärden ska åtgärdas. Motionen har beretts på miljöenheten i Kumla kommun.
Uppgifter har inhämtats från drift- och serviceförvaltningen och Hallbo.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktige för vidare behandling och beslut

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna att svaret på motionen justeras med mer
ingående information, enligt bilaga, och att ärendet sedan överlämnas direkt till
kommunfullmäktige för vidare behandling och beslut

Yrkanden
Gösta Hedlund (C) yrkar att svaret ska formuleras mer ingående med information om vad
man som privatperson kan få för hjälp.

Beslutsunderlag



Motioner - Åtgärda radonet i Hallsbergs kommun
Svar_motion_radon

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 63 - Uppföljning av fastighetsunderhållet 2018
(19/DOS/78)

Ärendebeskrivning
Med anledning av föregående ärende informerar fastighetschefen om att Hallsbergs
kommun har undersökt radonet i sina fastigheter kontinuerligt sedan tidigt 90-tal. Det har
genomförts en hel del åtgärder och det har gjorts nya mätningar efter det. Åtgärder och
mätningar finns dokumenterade. Senaste mätningen gjordes 2014. De gränsvärden som
rekommenderas att inte överstiga är 200 Bq/m3.
Uppföljning gavs av det underhåll som utfördes på kommunens fastigheter 2018. Avslutade
projekt redovisades. Fastighetsavdelningen har gjort åtgärder för skalskydd, brandskydd och
löpande underhåll samt energieffektiviseringar. Stor koncentration har tidigare varit mot
skolor och förskolor i kommunen, och man har under 2018 slutfört det underhåll
som återstod från 2017 då det tilldelades ett extra tillskott på 4 miljoner. Projekt som
fastighetsavdelningen har delaktighet i är ny förskola på norr, Långängen ombyggnation och
flytt av gatukontoret till Skördetröskan. En del av projekten som har planerats får skjutas på
till nästkommande år, då en del kommer oväntat och då behöver åtgärdas omgående.
Planeringen löper dock på. 2019 är det ganska många stora projekt som pågår, 2018 var det
istället många mindre projekt.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 7 of 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 64 - Fördjupad redovisning av arbetet med
bostadsanpassningsbidrag, BAB
(19/DOS/79)

Ärendebeskrivning
Grunden för bostadsanpassningsbidrag, BAB, är allas lika rätt, FN:s standardregler, oavsett
funktionsnedsättning. Bidraget är helkommunalt nu mera. Utöver denna lag gäller boverkets
föreskrifter, PBL mm. För att bedöma lika behandling utgår man från fem grundläggande
behov, måltid, sömn och vila, samvaro, hygien samt utevistelse.
Ansökan kommer in från den boende. Den har då ofta sammanställts tillsammans med en
arbetsterapeut. Med följer också ett intyg från arbetsterapeut där det framgår
aktuell funktionsstatus, sociala förhållanden, problem, åtgärdsförslag och motivering.
Enklare ärenden går direkt till beställning. Större ärenden tar längre tid och där görs ofta
flera hembesök, i bland tillsammans med arbetsterapeut. Sedan görs också uppföljande
besök samt besiktning. I bland görs hembesök innan ansökan för en förenklad process. Ofta
blir det lite bättre resultat om det dröjer lite i de större ärendena, då det är en
mognadsprocess. Sedan tar man in pris, sökande kan få rotbidrag på den delen som de
behöver stå för själva.
Snittkostnad för ärenden är 12-15 tkr, det är några tusen lägre än genomsnitt i länet. I dag
har det varit 22 ärenden fler än föregående år samma dag. Kostnaden var 2018 2,6 mkr, i år
finns 2,7 mkr i budget.
De vanligaste åtgärderna är trösklar, stödhandtag, kilar och ramper, ledstänger,
återställningar, duschplatser, dörrautomatik, permobilgarage och spisvakter.
Framtida utmaningar är den kommande åldersstrukturen, vi blir äldre och att många vill bo
kvar hemma. Gränsdragning mellan institutionsboende och vanliga lägenheter är också svår.
Äldreomsorgsplanen som tar sikte mot 2030 bör beaktas. Där är fokus är att alla ska få bo
hemma så länge som möjligt, då måste konsekvenser av det utredas.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 65 - Rapport synpunkter och felanmälningar kvartal 1, 2019
(19/DOS/49)

Ärendebeskrivning
I Hallsbergs kommuns vision står "Det öppna Hallsberg" där "De kommunala verksamheterna
verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och
synpunkter." Som ett led i detta har nämnden ett mål som säger att förvaltningen ska
"Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, frågor, ansökningar och felanmälningar tas
tillvara på ett effektivt och flexibelt sätt."
Synpunkter och felanmälningar som kommer in till förvaltningen styrs nu till största delen in
via systemet Infracontrol. En redovisning av hur arbetet fortlöper i systemet sker kvartalsvis
till nämnden med fördjupad redovisning av anmälningar kontra åtgärder vi delår och
bokslut.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Rapport hantering ärenden Infracontrol kvartal 1, 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 10 of 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 66 - Rapport sjukfrånvaro kvartal 1, 2019
(19/DOS/25)

Ärendebeskrivning
Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen följs och redovisas. Sjuktalen har varit höga
inom en del avdelningar i förvaltningen och inom andra 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.
Rapportering om sjukfrånvaron till nämnden sker kvartalsvis, nu redovisas kvartal 1 2019.

Drift- och servicenämndens beredningsutskotts behandling av ärendet
Sjukskrivningstalen har stigit lite oroväckande varför drift- och servicenämndens
beredningsutskott önskar redovisning av siffrorna för april vid nästkommande möte.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag




Sjukfrånvaro DOS januari 2019
Sjukfrånvaro DOS februari 2019
Sjukfrånvaro DOS mars 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 67 - DOS Tertialrapport 2019
(19/DOS/24)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en Tertialrapport per den
sista april 2019.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag


Tertialrapport (Drift- och serviceforvaltning 20190513

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 12 of 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 68 - Beslut om Hallsbergs kommuns ombud 2019 i Hjälmarens
vattenvårdsförbund
(19/DOS/32)

Ärendebeskrivning
Hjälmarens vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar
och övriga intressenter som påverkar eller påverkas av yt- eller grundvatten inom
Eskilstunaåns avrinningsområde. Syftet är att verka för god vattenvård inom området,
tillvarata medlemmarnas intressen och inom ramen av förbundets resurser hjälpa
medlemmarna i den vattenvårdande verksamheten.
Hjälmarens vattenvårdsförbund bildades 1967 och är sedan 2011 också ett vattenråd.
Förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare. Verksamheten utgörs numera både av
en samordnad recipientkontroll (SRK) och funktionen som vattenråd. Idag har förbundet 26
medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och
intresseorganisationer. Medlemskapet är frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska
fördelar.
Årligen genomförs en recipientkontroll i avrinningsområdet. Vattenprovtagningar och analys
av vatten från 33 stationer i vattendrag och 11 stationer i sjöar.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ombud Hjälmarens VVF
Kallelse årsmöte 2019
Dagordning 2019
Avgifter och fördelningstal

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 69 - Delegationer och meddelanden
(19/DOS/17)

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden beslutade den 25 april 2018 om en reviderad 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 2019-03-29 till 2019-05-02 redovisas
genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Meddelanden till nämnden 190522

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 70 - Övriga ärenden
(19/DOS/33)

Ärendebeskrivning


Ordförande meddelar att drift- och servicenämnden tilldelats ett extra anslag från
kommunstyrelsen för beläggningsunderhåll i år, på 1 miljon kronor.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-05-22

Drift-och servicenämnden

§ 71- Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 60

Beslut om bygglov,
§ 61
19/DOS/18

Motion, Åtgärda radonet i Hallsbergs kommun
§ 62
19/DOS/64

Tjänsteskrivelse
2019-05-02
19/DOS/64

Sida 1 av 2

Dnr:19/DOS/64

Svar på motion angående radonhalter i bostäder i Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har fått uppdrag att besvara en motion som lämnats in från
Sverigedemokraterna till Hallsbergs kommun. Motionen lyfter fram önskemål om att Hallsbergs
kommunfullmäktige beslutar att radonmätningar ska utföras och hus med höga radonvärden ska
åtgärdas. Motionen har beretts på miljöenheten i Kumla kommun. Uppgifter har inhämtats från driftoch serviceförvaltningen och Hallbo.
Det är fastighetsägarens ansvar att mäta och åtgärda höga radonhalter. Om detta inte görs på frivillig
väg, kan kommunens nämnd med tillsynsansvar enligt strålskyddslagen kräva att radonmätningar
utförs och att åtgärder för sanering vidtas vid behov. I Hallsberg är det drift- och servicenämnden och
myndighetsnämnden som har det tillsynsansvaret. Dessa nämnder måste enligt regeringsformen
besluta självständigt från kommunfullmäktige i enskilda tillsynsärenden. Kommunfullmäktige kan
säkerställa att nämnden får tillräckligt med resurser för att utöva sin tillsyn inom radonområdet. Inför
2020 äskar drift- och servicenämnden om ökade resurser inom hälsoskydd som också omfattar tillsyn
av radon i flerbostadshus och lokaler.

Förslag till beslut

Drift- och serviceförvaltningen föreslår att:
- motionen i den utformning som föreslagits avslås,
- frågan om att mäta radon och att åtgärda höga radonhalter i kommunägda lokaler och bostäder
fortsätter hanteras av ansvariga nämnder och stiftelsen Hallbo,
- kommunfullmäktige beaktar drift- och serviceförvaltningens behov av resurser och personal för att
utföra tillsyn inom radonområdet.

Ärendet

Radon är en hälsofarlig, radioaktiv gas som vid långvarig exponering kan orsaka lungcancer hos
människor. Förekomst av radon i bostäder regleras sedan 2018 i strålskyddslagen (2018:396) och
strålskyddsförordningen (2018:506). Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att mäta och
åtgärda höga radonhalter. Sverige har ett referensvärde för radon i bostäder, allmänna lokaler och
arbetsplatser som är 200 Bq. Med referensvärde avses ett värde som inte bör överstigas, och där
fastighetsägaren bör genomföra de åtgärder som rimligen kan krävas för att sänka radonhalten så att
den blir så låg som möjligt. Radonhalter kontrolleras genom mätningar som utförs under
uppvärmningssäsongen, från 1 oktober till sista april. Mätdosor beställer fastighetsägaren själv från
ett ackrediterat laboratorium. Kostnad för mätning i ett normalstort enbostadshus är 500-1000
kronor.
Det är möjligt att som småhusägare få bidrag för att åtgärda höga radonhalter. Om du äger och bor i
din bostad kan du få upp till 50 % av saneringskostnaden i bidrag, dock högst 25 000 kronor. Mer
information och länkar till hemsidor finns på Hallsbergs kommuns hemsida.

Tjänsteskrivelse
2019-05-02
19/DOS/64

Sida 2 av 2

Dnr:19/DOS/64

Kommunen som fastighetsägare
Hallsbergs kommun har i egenskap av fastighetsägare ansvar för att mäta och åtgärda höga
radonhalter i sina lokaler och bostäder. Det är drift- och serviceförvaltningen och stiftelsen Hallbo
som ansvarar för sina respektive lokaler och bostäder. Drift- och serviceförvaltningen har i egenskap
av fastighetsägare genomfört radonmätningar och saneringar av sina lokaler. Hallbo har under
2018/19 genomfört mätningar i sina bostäder och kommer gå vidare med åtgärder där det finns
behov.
Kommunen som tillsynsmyndighet
Den kommunala nämnden med ansvar för tillsyn enligt strålskyddslagen kan ställa krav på ägare av
hyresrätter och bostadsrätter att mäta och åtgärda höga radonhalter om detta inte görs på frivillig
väg. Förvaltningen har i senaste behovsutredningen redovisat behov av tillsyn inom området radon.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon

Åsa Pettersson

Förvaltningschef

Miljöchef

Uppföljning av fastighetsunderhållet 2018
§ 63
19/DOS/78

Fördjupad redovisning av arbetet med
bostadsanpassningsbidrag, BAB
§ 64
19/DOS/79

Rapport synpunkter och felanmälningar
kvartal 1, 2019
§ 65
19/DOS/49

Rapport hantering ärenden Infracontrol kvartal 1, 2019
Antal inkomna ärenden under perioden

226 st

Antal hanterade ärenden per ärendetyp januari
Fritidsanläggningar
Gata
Gatubelysning
Klotter
Måltid
Park och offentliga platser
Trafik
VA-drift
VA-nät
Övrigt

Ingående balans

Antal hanterade ärenden per ärendetyp februari
Fritidsanläggningar
Gata
Gatubelysning
Klotter
Måltid
Park och offentliga platser
Trafik
VA-drift
VA-nät
Övrigt

Ingående balans

Antal hanterade ärenden per ärendetyp mars
Fritidsanläggningar
Gata
Gatubelysning
Klotter
Måltid
Park och offentliga platser
Trafik
VA-drift
VA-nät
Övrigt

Ingående balans

Inkomna

5
105
1
1
1
4
22
0
24
8
171

Inkomna

6
90
3
1
3
3
8
1
24
7
146

7
91
2
1
3
4
8
2
24
6
148

Avslutade
7
35
44
0
10
1
8
2
0
5
112

Utgående balans
6
50
42
0
10
2
22
1
0
6
139

Avslutade
3
26
16
0
2
3
5
4
0
8
67

Inkomna

Utgående balans
2
25
17
0
2
2
5
3
0
9
65

Avslutade
3
17
9
0
3
4
2
0
2
7
47

0
10
6
0
4
1
0
0
1
3
25

Kvitterade

6
90
3
1
3
3
8
1
24
7
146

7
91
2
1
3
4
8
2
24
6
148

Medel dygn avslutade
6
86
2
0
3
3
6
1
22
6
135

Kvitterade

54
70
1
ej mätbart
4
43
71
0
ej mätbart
18
41

Medel dygn avslutade
7
78
1
0
3
4
4
2
22
5
126

4
24
1
ej mätbart
0
1
26
9
ej mätbart
9
13

Utgående balans Kvitterade
Medel dygn avslutade
10
10
ej mätbart
98
78
24
5
1
1
1
0
ej mätbart
2
2
49
7
5
1
10
5
ej mätbart
2
2
ej mätbart
25
22
7
10
7
3
170
132
18
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Drift- och serviceförvaltningen

Tertialrapport per 2019-04-30
Drift- och serviceförvaltningen

Vårblommor tillsammans med Bronsstatyn ”17 år” av Elsie Dahlberg
utanför Hallsbergs stationshus.
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1 Väsentliga händelser
Övergripande och gemensamma projekt
Drift- och servicenämnden har fått flera nya ledamöter. Genom inplanerade
studiebesök i verksamheten och föredragningar informeras nämnden om
förvaltningens breda verksamhetsområde utöver den utbildning som anordnas
centralt inom kommunen. Nämndens presidium har också genomgått en
heldagsutbildning gällande myndighetsutövning avseende bygglov och miljötillsyn.
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. Säkerhetsmarginalerna bedöms som godtagbara
under tiden som den nya ledningen färdigställs. Det nya läget är fastställt och
ledningsrätt har beviljats av Lantmäteriet. Ärendet har överklagats men Mark- och
miljödomstolen har nu fastställt förrättningen. Byggnationen av den nya ledningen
planeras att genomföras under hösten.
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 vid kraftiga regn, dels att
vattenspeglar i anslutning till tätorten skulle kunna utgör ett tillskott när det gäller
både natur- och stadsmiljö. Förutsättningar för en damm i anslutning till
Samasalaområdet utreds.
Förvaltningens system för felanmälan arbetas fortlöpande in i verksamheten och
Drift- och servicenämnden får kvartalvis 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. Felanmälan kan nu också ske via kommunens Kontaktcenter.
Drift- och serviceförvaltningens årliga ortsbesök har påbörjats för fjärde året i rad.
Vid ortsbesöken träffar politiker och tjänstemän lokala företrädare. Vid de
gemensamma promenaderna framförs olika synpunkter kring de behov som hör
till drift- och servicenämndens ansvarsområde.
Arbetet med planeringen inför flytten av de verksamheter som idag finns i
Gatukontoret, till kvarteret Skördetröskan 4, tidigare en del av Volvos lokaler,
pågår. Arbetet drivs som ett projekt gemensamt med
kommunstyrelseförvaltningen och de andra hyresgästerna Sydnärkes
kommunalförbund, Hallbo och Volvo. Anpassningsåtgärder är tänkta att utföras
under hösten så att inflyttning kan ske strax efter årsskiftet. Bland annat ska en
verkstad inredas och en tvätthall anläggas.
Sjukfrånvaron för Drift- och serviceförvaltningen låg under årets första tre
månader på 7,43 % inklusive långtidssjukskrivningar. Föregående år var
motsvarande siffra 5,22 %. Orsaken till den ökande sjukfrånvaron beror på flera
långtidssjukskrivningar och på influensaepidemier inom främst den Tekniska
avdelningen och Städavdelningen.

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2019

Datum

Sida

2019-05-13

4(18)

Fastighetsavdelningen
Under årets första månader har fastighetsavdelningen arbetat mycket med
planering och upphandling av projekt och entreprenader. Avdelningen har även
haft flera nämnd- och kommunstyrelseärenden för strategiska medel vilket tagit en
hel del tid i anspråk.
Under perioden har man arbetat om budgetfördelningen och gett enhetscheferna
eget budgetansvar. Förändringen ska leda till att budget ligger hos den som
ansvarar för respektive projekt och förhoppningen är att kontroll och uppföljning
ska förbättras ytterligare.
Under januari påbörjade en ny drifttekniker sin tjänst hos avdelningen.
Energieffektiviseringar och förbättringsarbeten inom driftområdet får nu
ytterligare fart. Detta ser avdelningen som en viktig och strategiskt korrekt
rekrytering. Under perioden har även underhållsplaneringen fortsatt.
Ett större projekt är avslutat under perioden. Detta var ombyggnation av en del av
Lantbrukarnas riksförbunds lokaler som blev kontor åt Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen. I övrigt har ett antal större projekt påbörjats under
perioden, exempelvis fasadrenovering av Bergööhuset, spånbyte på Kånsta kvarn
samt utbyte av ventilation på förskolan Stjärnan i Östansjö.
Måltidsavdelningen
Möte med köpande förvaltningar har genomförts i början av året där mål, syfte och
resultat belystes.
Måltidsavdelningen har under 2018 utbildat handledare som ansvarar för
praktikanter och feriearbetare. Under första kvartalet 2019 har avdelningen tagit
emot 11 praktikanter.
Räknesnurran, det vill säga ekonomi och budget, för 2019 är fastställd och
bokföringsordrarna är påskrivna ifrån köpande förvaltningar.
Gränsdragningslistorna för 2019 är fastställda och påskrivna av köpande
förvaltningar.
Långängsskolans kök är projekterat och ombyggnation startar under vecka 16 och
beräknas bli klar till skolstart i augusti.
Kommunstyrelsen har beslutat om medel till ombyggnation av Alléskolans kök i
olika etapper. Till sommaren rustas kökets renseri.
Verksamhetsplan och enhetsplaner för 2019 finns framtagna för
måltidsavdelningen.
Lean, ett systematiskt arbete för att öka effektiviteten i verksamheten, är införd i
tre av fyra tillagningskök. Inför hösten startar vi Lean i det sista köket.
Kostchefen har varit på utbildning inom klimatanpassning, bland annat en
grundkurs och en workshop i dricksvattenförsörjning.
För att tydliggöra de ökade kostnader som avdelningen antas få för nästkommande
år har möten genomförts med köpande förvaltningar under februari och mars.
Kommundirektören har fått underlag från avdelningens möten med de köpande
förvaltningarna.
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Matsvinnsmätning har genomförts under veckorna 14 och 15.
Måltidsutrustningen är gammal och sliten. Vi har under första kvartalet använt
80 % av investeringsanslaget för 2019, eftersom många gamla maskiner har gått
sönder som inte längre går att laga.
Städavdelningen
Ett hälsoprojekt pågår med anledning av avdelningens höga sjukfrånvaro där en
del av innehållet är att få personalen att ta promenader oftare.
Avdelningen jobbar också med så kallat "Rent vatten" för att få en så kemikaliefri
rengöring som möjligt. Detta bidrar också till en hållbar miljö där personalen
slipper hantera så mycket farliga kemikalier. Resultatet från förra året då
Alléskolan använde "Rent vatten" blev så bra att under våren har ytterligare fyra
nya tappställen med "Rent vatten" installerats.
Ett arbetsmiljöarbete är uppstartat under våren.
Under våren har ett arbete startat med att försöka plocka bort städmaterial av
plast och ersätta med annat material, om ersättningsartiklar finns och till ett
rimligt pris.
Tekniska avdelningen
Skattefinansierat
Årets första fyra månader har varit normala utan större driftstörningar för
årstiden. Snö- och halkbekämpning har genomförts efter de riktlinjer som
fastslagits. Under slutet av säsongen kördes mindre mängder snö till
Hässlebergsdammen där snöupplag anordnats på den stora grönyta som finns
intill området. Sandupptagning har genomförts efter en förutbestämd planering
och med ett bra resultat.
Under perioden har Gatukontoret renoverat lekplatsen som ligger i anslutning till
spontanlekplatsen i Vretstorp.
På Gatukontoret har 2019 års fordonsinvesteringen genomförts som omfattar ny
huggarvagn, ny gräsklippare samt ny städmaskin.
Fordonsförvaltaren har bokat in möten med köpande förvaltningar under maj
månad.
Ingenjörsstaben arbetar bland annat med flytt av övergivna fordon.
Avgiftsfinansierat
Under januari inträffade en dricksvattenläcka i Pålsboda på Köpmangatan 7.
Ytterligare en dricksvattenläcka inträffade på överföringsledningen mellan
Pålsboda och Svennevad. Då Svennevad saknar dricksvattenreservoar var vattnet
helt avstängt under reparationsarbetet och boende i området kunde istället hämta
vatten från utplacerade dricksvattentankar. Det medförde även att brandvatten
inte fanns att tillgå på orten. Räddningstjänsten informerades om detta i god tid
innan dricksvattnet stängdes av. Efter reparationen fick abonnenterna koka sitt
dricksvatten under ett par dygn tills godkända dricksvattenprover bekräftats.

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2019

Datum

Sida

2019-05-13

6(18)

Även i Hallsberg och i Sköllersta har mindre dricksvattenläckor uppstått som
reparerats omgående. Läckan i Hallsberg var på Lingongatan och läckan i
Sköllersta var på Egebyvägen och på GC-väg vid vattentornet.
VA-ingenjörerna håller på att förbereda det stora VA-saneringsarbetet med utbyte
av ledningar på Södra promenaden i Pålsboda.
VA-driften har haft några mindre störningar i kväveringsprocessen vid Hallsbergs
avloppsreningsverk under första kvartalet. VA-driften är i full gång med årets
planerade investerings- och underhållsåtgärder som bland annat omfattar nytt
slamförtjockningsgaller vid Sköllersta avloppsreningsverk samt installation av nytt
brunnslamgaller vid Hallsbergs avloppsreningsverk.
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2 Måluppfyllelse
2.1 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
Förvaltningen ska verka för att
sjukfrånvaron ska minska.

Indikator
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.

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

Kommentar
Beslut har fattats om att
sjukfrånvaron under 2019
redovisas kvartalsvis.
Sjukfrånvaron för Drift- och
serviceförvaltningen låg för
årets tre första månader på
7,43 % inklusive
långtidssjukskrivningar. För
föregående år var
motsvarande siffra 5,22 %.
Orsaken till den ökande
sjukfrånvaron beror på flera
långtidssjukskrivningar och på
influensaepidemier inom
främst den Tekniska
avdelningen och
Städavdelningen.
Korttidssjukfrånvaron låg på
4,47 % mot 3,33 % förra året.
Generella hälsokontroller
genomförs inte inom
Hallsbergs kommun. Dock kan
respektive chef fatta beslut om
att personal som arbetar i
riskmiljöer kan få genomgå
hälsokontroll.
Ytterligare tjänstecyklar
planeras köpas in 2020.
Under kvartalet har ett nytt
kretsloppsrum invigts på
Childrens som bland annat
beskriver hur
vattenkretsloppet fungerar.
Matsvinn mäts två gånger per
år under vårterminen och
höstterminen. Mätningen sker
under två veckor vid båda
tillfällena.
Under vårterminen mättes
matsvinnet under veckorna 14
och 15.
Måltidsavdelningen arbetar
från och med i år i ett nytt
system, "Inservey" för
inrapportering av svinn. Detta
för att skapa en större säkerhet
i inrapportering och resultat.
Under första kvartalet 2019
uppnådde vi 28,10 %
ekologiskt.
Redovisning för köpande
förvaltningar om kostnader för
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Nämndmål

Indikator
med avdelningens kunder
minst två gånger per.

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 andra produkter som
påverkar människor och miljö,
inom alla verksamheter.

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

Kommentar
ett ökat inköp av ekologiska
och närproducerade livsmedel
har genomförts med
Bildningsförvaltningen och
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
under 2020 (februari-mars).
Osäkert om denna målsättning
kommer att uppnås. Tekniska
avdelningen strävar dock efter
att finna den mest
energieffektiva lösningen vid
utbyte av maskinutrustning
förutsatt att det är ekonomiskt
försvarbart.
Osäkert om denna målsättning
kommer att uppnås då
fastighetsbeståndet ökar.
Vatten- och avloppsenheten
strävar hela tiden efter att
förbättra ledningsnätet och i
princip hela ledningsnätet är
nu kartlagt och fel som
upptäckts kommer att åtgärdas
succesivt i framtiden. Under
årets första kvartal har två
bräddningar inträffat varav
den ena var i samband med
planerat underhållsarbete vid
Hallsbergs
avloppsreningsverk.
Hallsbergs kommun arbetar
med frågan om hur fosfor skall
återföras till kretsloppet på
bästa möjliga sätt samt finna
en långsiktig bra lösning, utan
att belasta VA-kollektivet med
orimliga ekonomiska
kostnader.
Samtliga verksamheter strävar
efter minskad användning av
kemikalier. Gatukontoret har
under perioden inventerat och
gallrat bort alla kemikalier som
inte är absolut nödvändiga och
kemikalielistor med mera är
uppdaterade.
Kemikalieanvändningen
minskas vid städning då
dosering av kemikalier ska
mätas och anpassas noga innan
användning. Städningen med
så kallat rent vatten har
utökats med målsättningen att
fasa ut kemikalieanvändningen
helt, förutom vid viss typ av
golvvård där polish fortfarande
är nödvändig.
Inga bilar är upphandlade som
ej uppfyller kravet.
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Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska minska.
Sjukfrånvaron följs upp månadsvis och alla avdelningar arbetar aktivt med
åtgärder för att hålla ner sjuktalen.
Förvaltningen ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och även skapa
förutsättningar för invånarna att minska sin klimatpåverkan.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att bidra till en minskning av
klimatpåverkan. Andelen ekologiska livsmedel är beroende av finansiering.
Måltidsavdelningens uppgift är att försöka påverka köpande förvaltningar att välja
större del ekologiska livsmedel, och så har också skett vid möten med dem.
Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska.
Kommunen har fortfarande en övervägande andel fordon som drivs med bensin
eller diesel. Anpassning till modernare fordon sker löpande vid utbyte. En
tankstation med biodiesel planeras att anläggas i anslutning till Skördetröskan, för
tankning av kommunens egna fordon.

2.2 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
Möjliggöra att fler ungdomar
och vuxna kommer i
sysselsättning och därmed når
egen försörjning.

Indikator
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.

Kommentar
Under januari till april har
fastighetsavdelningen inte
tagit emot någon praktikant.
Måltidsavdelningen har tagit
emot 11 stycken praktikanter.
Städavdelningen har tagit emot
två praktikanter och under
sommaren planerar
avdelningen att ta emot 17
stycken feriearbetare.
VA-verken har haft en
praktikant under våren 2019
som även kommer att erbjudas
sommarjobb. Feriearbetare
kommer som vanligt att
erbjudas jobb på Gatukontoret
samt för ett par personer på
ingenjörsstaben.
Under 2018 togs en
förvaltningsgemensam
kompetensförsörningsplan
fram. De åtgärder som togs
fram har lagts med i
förvaltningsplanen och i
avdelningarnas
verksamhetsplaner och
enhetsplaner.
Måltidsavdelningen planerar
och lägger in en
utvecklingsplan för
kompetenshöjning av varje
medarbetare i anslutning till
medarbetarsamtal. Planen följs
också upp i samband med

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2019
Nämndmål

Datum

Sida

2019-05-13

10(18)

Indikator

Kommentar
lönesamtal.
Kompetenshöjande utbildning
för städavdelningen är
planerad under året.
Sker i årligt medarbetarsamtal
i tekniska avdelningen.

Möjliggöra att fler ungdomar och vuxna kommer i sysselsättning och därmed
når egen försörjning.
Tekniska avdelningen tar löpande in praktikanter och feriearbetare samt är ute i
olika verksamheter och skolor och informerar om tekniska yrken.
Förvaltningens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom
hela arbetslivet.
Måltidsavdelningen har haft medarbetare med i språkstödjarutbildning.
18 personer med svenska som andra språk har och är under utbildning i
språkanvändning på arbetsplatsen.
Fastighetsavdelningen arbetar med fortsatt kompetensutveckling för all personal.
En kompetensutvecklingsplan för hela förvaltningen togs fram under 2018. De
åtgärder som då togs fram har lagts med i förvaltningsplanen och i avdelningarnas
verksamhetsplaner och enhetsplaner. I medarbetarsamtalen tas individuella
kompetensutvecklingsplaner fram.

2.3 ALLAS INFLYTANDE
De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.
Nämndmål
Utveckla samarbete, inflytande
och lokalt engagemang i varje
kommundel.

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

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

Förvaltningen ska ha minst två
förvaltningsträffar per år.
Nämndens mål redovisas vid
höstens förvaltningsträff.
Möjliggöra minst fem
studiebesök per år i
förvaltningens verksamheter.

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

Kommentar
Det finns en planerad
besökslista för sex stycken
ortsbesök under 2019 .
Östansjö och Sköllersta har fått
sina besök under våren. Övriga
orter kommer få besök senare i
år, från maj till oktober.
Två förvaltningsträffar är
inplanerade den 21 maj och
den 30 oktober.
Studiebesök välkomnas inom
förvaltningens olika
verksamhetsområden.
Nämndens ledamöter
genomför under våren besök i
förvaltningens olika
verksamheter.
Energi- och
klimatrådgivningen utgår från
den årliga verksamhetsplan
som tas fram gemensamt för
hela länet. Verksamheten
bygger på fortlöpande
kontakter med privatpersoner,
föreningar och företag. Just nu
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Indikator

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

Kommentar
är det mycket fokus på solel.
Förvaltningen delar en anställd
med Samhällsbyggnad
bergslagen. Den anställde
arbetar en dag i veckan med
rådgivning och deltagande i
mässor med mera.
Den årliga rapporten till
Miljöbarometern och Sveriges
ekokommuner har levererats
under april månad.
Gränsdragningslistor är
upprättade mellan drift- och
serviceförvaltningen och
köpande förvaltningar.

Under januari-april har
måltidsavdelning haft två
mötestillfällen vardera med
förvaltningarna, SAF och BIF.
De har också haft ett möte med
SUF.

Utveckla samarbete, inflytande och lokalt engagemang i varje kommundel.
Förvaltningen genomför årligen ortsbesök i alla orter utanför tätorten. Deltagarna
bjuds in av nämnden och syftet är att fånga in synpunkter och önskemål gällande
förvaltningen ansvarsområde. Genom det synpunkts- och felhanteringssystem som
införts kommer även synpunkter från kommunens invånare och med det digitala
stödet säkerställs att återkoppling med svar kan ges.
Skapa Hallsberg som ”den miljömedvetna kommunen” i samarbete med
skola/förskola, föreningar och innevånare.
Drift- och serviceförvaltningen arbetar kontinuerligt med att minimera
klimatpåverkan i sina verksamheter. Fastighetsbeståndets uppvärmning och
elförbrukning innebär ingen klimatbelastning utifrån de avtal med leverantörer
som upprättats. Tekniska avdelningen har nästan halverat bränsleförbrukningen i
sandupptagningen efter vintersäsongen. Städavdelningens kemikalieanvändning
minimeras och måltidsavdelningen arbetar framgångsrikt med att minska
produktions- serverings- och tallrikssvinn. Men för att Hallsbergs kommun ska
kunna lyftas fram som den miljömedvetna kommunen skulle även nya
måldokument gällande Agenda 2030 behöva tas fram.
Under kvartal 1 färdigställdes "Kretslopps-rummet" på Childrens som bland annat
visar vattnets kretslopp.
Samarbetet mellan avdelningarna i förvaltningen och mellan förvaltningarna
i kommunen ska förbättras.
Samarbetet fungerar övervägande bra med kommunens övriga förvaltningar. Den
rutinen som funnits tidigare, och som innebär att kostnadsförändringar ska
aviseras innan budgetarbetet inför kommande år, har förtydligats. Det har lagts
upp så att särskilda möten anordnas med köpande förvaltningar och anteckningar
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förs vid dessa möten. Ytterligare förtydliganden i gränsdragningslistor kan bli
aktuella under året.

2.4 GOD SERVICE
De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.
Nämndmål
Möjliggöra att invånarnas
synpunkter, förslag, frågor,
ansökningar och
felanmälningar tas tillvara på
ett effektivt och flexibelt sätt.

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

Indikator
Anmälaren ska, utöver
autosvar, få någon form av
återkoppling inom fem
arbetsdagar.
Uppföljning av systemet för
synpunkter och felanmälan ska
redovisas vid varje
nämndmöte angående
felanmälningar kontra
åtgärder.
Förvaltningen ska byta ut
0,5 % (1200 meter) av
kommunens
dricksvattenledningar årligen.

Antalet enskilda VAanslutningar till det
kommunala VA-nätet ska öka.
Förvaltningen ska börja
upprätta en nödvattenplan för
samtliga orter. Planen ska vara
färdigställd senast 2020.

Kommentar
Anmälaren får återkoppling
om hen har begärt detta. Dock
kan återkopplingen ta längre
tid än fem arbetsdagar som det
ser ut idag.
Redovisning sker varje kvartal
enligt önskemål från nämnd,
då utfall är lättare att avläsa på
en längre period.
(Månadsrapportering ingår)
Saneringen av Södra
Promenaden i Pålsboda
påbörjades i april. Enligt
planering ska byte av 204
meter vattenledning börja i
juni och mellan augusti och
november kommer det
kvarstående 168 meter att
bytas, totalt 371 meter.
Troligen kommer minst en
anslutning tillkomma under
2019.
Arbetet med en nödvattenplan
är påbörjat.

Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, frågor, ansökningar och
felanmälningar tas tillvara på ett effektivt och flexibelt sätt.
Arbetet med förvaltningens hantering av felanmälningar utvecklas fortlöpande.
Allt fler ärenden kvitteras och besvaras inom utsatt tid. Kommunens kontaktcenter
lägger numera också in ärenden och synpunkter direkt i felanmälningssystemet.
En del arbete kvarstår dock innan kontakten med kommunens invånare sker så
effektivt och flexibelt som det är planerat.
Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett tjänligt dricksvatten
med så få anmärkningar som möjligt.
Hallsbergs kommuns dricksvatten har en hög och stabil kvalitet. Den långsiktiga
produktionen blir fortsatt säkerställd genom Vätternvattenprojektet. Kortsiktigt
innebär de åtgärder som Kumla kommun genomfört och den utrustnings som
anskaffats, att Tisarens vatten kan utnyttjas även om nivån sjunker under det
befintliga intaget till vattenverket. Tisarens vattennivå ligger nu under våren på en
normal nivå samtidigt som avtappningen från sjön till andra verksamheter kan
begränsas när så krävs. Grundvattennivån till vattenverken i Hjortkvarn och
Vretstorp bedöms också som god. Vattennivån i grundvattentäkterna har varit
tillräckligt hög även under föregående års torka.
Även om indikatorn inte visar att vi kommer upp i de löpmeter utbytt
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vattenledning som är målet för det mätetalet, kommer vi att genomföra värdefulla
åtgärder motsvarande den budgetram vi har, genom de arbeten vi genomför i
Pålsboda under året.
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3 Ekonomi
3.1 Driftredovisning Drift- och servicenämnd
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 30/4-19
53 240
-61 401
-20 427
-8 140
-10 585
-22 249
-8 161

Prognos 2019
147 751
-179 001
-62 890
-24 745
-31 050
-60 316
-31 250

Budget 2019
147 751
-179 001
-62 890
-24 745
-31 050
-60 316
-31 250

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0

VERKSAMHET
Belopp i tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Förvaltningschef
Fordonsverkstad
Fordonsförvaltare
Teknisk chef
Gatuingenjör
Gata/Park
Fastighet
Bostadsanpassning
Städ
Måltid
Miljö
Bygglov
Totalt

Utfall 30/4-19
-87
-760
-40
7
-708
-1 044
-5 076
1 286
-831
182
48
-1 044
-94
-8 161

Prognos 2019
-271
-2 186
-137
0
-2 374
-7 485
-12 636
-935
-2 714
0
0
-2 169
-343
-31 250

Budget 2019
-271
-2 186
-137
0
-2 374
-7 485
-12 636
-935
-2 714
0
0
-2 169
-343
-31 250

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 186 tkr den 30 april men vår
prognos till årets slut är ett resultat inom ram. En osäker verksamhet är
bostadsanpassningen som kan få en större kostnad under året på upp till 1,2 mkr,
men det är för tidigt att se hur det kommer påverka vårt resultat om så blir fallet.
Årets vinterväghållning ligger i dagsläget över budget men det finns kvar 1,2 mkr
till årets slut. Förra årets utfall blev 996 tkr under perioden oktober till december
och om vintern blir likvärdig som då kommer vi klara ett utfall inom ram.
Gatuingenjör och Fastighet visar överskott per sista april men många arbeten
pågår och verksamheterna beräknar ett utfall inom ram till årets slut.
Miljö visar en avvikelse mot budget på minus 321 tkr men underlag för fakturering
saknas för april och i dagsläget beräknar vi att klara verksamheten inom ram.
Övriga verksamheter visar ett utfall i balans per 30 april.
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3.2 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
Övergripande:
EKO-parken/naturreservat
Ortsbesök
Förnyelse av digitala verktyg
Fastighetsinvesteringar:
Brandskydd och larm skolor
Källsortering, miljörum 2 st
Förbättringsåtgärder intern
hyresgäst
Skolgårdar lekutrustning
Folkasboskolan, byte fasad och
fönster
Ridhuset Lindhult
Måltidsavdelningen
Städavdelningen:
Gata /Park:
Inköp Maskiner och fordon
Upprustning gator och vägar,
skyltplan ingår
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Lekplatser, upprustning
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Inventarier Stenen
Rala III
Trafiksäkerhetsprojekt: Cykelpumpar/parkeringar
Totalt

Utfall 30/4-19

Prognos 2019

Budget 2019

Avvikelse

0
0
0

-100
-400
-50

-100
-400
-50

0
0
0

0
-11

-500
-450

-500
-450

0
0

-4

-200

-200

0

-23

-200

-200

0

0

-400

-400

0

0
-156
-5

-1 235
-800
-150

-1 235
-800
-150

0
0
0

-1 697

-1 700

-1 700

0

0

-456

-456

0

0
0
0
-13
0
0
-40

-50
-1 080
-200
-150
-50
-100
0

-50
-1 080
-200
-150
-50
-100
0

0
0
0
0
0
0
0

0

-1 000

-1 000

0

-1 949

-9 271

-9 271

0

Ingår överföring av investeringsmedel från 2018 på totalt 2 071 tkr för projekten
Miljörum 200 tkr, Ridhuset Lindhult 1 235, upprustning av gator och vägar 256 tkr
samt Gatubelysning 380 tkr.
Fastighetsavdelningen: Våren har till största del handlat om att handla upp och
projektera de planerade projekten. Något mindre projekt har utförts såsom lite ny
lekutrustning vid Stocksätterskolan. Ridhuset i Lindhult är nu färdigställt och en
faktura inväntas för utfört arbete. Dock väntas kostnaden landa inom budget.
Städavdelningen: Två olika arbetsställen behöver byta ut sina tvättmaskiner under
året och investeringsmedlen kommer användas till slutet av året.
Inköp maskiner och fordon: Gata/Park har under våren köpt in en ny huggarvagn,
ny gräsklippare samt en ny städmaskin.
Upprustning gator och vägar: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer utföras på
V:a Storgatan i Hallsberg och ett vägräcke i trä kommer bytas ut, av säkerhetsskäl.
Tillgänglighetsanpassning: Anpassningar kommer att göras i Pålsboda under året.
Gatubelysning: Åtgärder planeras vid gång- och cykelväg i Samsala, vid Hyttvägen
och Södra promenaden i Pålsboda, investeringsmedlen beräknas nyttjas under
året.
Lekplatser: Inköp av lekutrustning till en lekplats i Hallsberg och en i Östansjö.
Manskapsbodar: Under året kommer en bod att inhandlas till Östansjö.
Anslagstavlor: Ny tavla till Ekoparken.
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Inventarier Stenen: Under senare delen av året kommer inköp göras av inventarier
till de nya lokalerna.
Rala III: Ingen budget då kostnaderna bekostas av Train Alliance.
Trafiksäkerhetsprojekt: Under året kommer en ny hiss till Pylonbron, arbete med
busshållplatser i Pålsboda och en G-C väg i Samsala.

STRATEGISKA INVESTERINGAR
Belopp i tkr
Långängsskolan mottagningskök
Hallsbergs Kommunhus, fasad,
balkonger, fönster och tak.
Allébadet driftutrustning.
Sydnärkehallen, tak
Reception centrumhuset
Sydnärkehallen, omklädningsrum/duschar
Belysning
Totalt

Utfall 30/4-19
-2

Prognos 2019
-3 400

Budget 2019
-3 400

Avvikelse
0

0

-6 500

-6 500

0

0
0
-295

-1 500
-2 100
-1 000

-1 500
-2 100
-1 000

0
0
0

0

-1 050

-1 050

0

-210
-507

-15 550

-15 550

0
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4 Ekonomi avgiftskollektivet
4.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Inventering VA-rörnät.
VA-rörnät, leverans vatten,
spillvatten, dagvatten.
VA-avg. hushåll och industri.
Vattenförsörjning gemensamt,
anskaffning, produktion,
distribution.
Avloppsreningsverk,
avloppspumpstationer,
slamhantering, reservvattentäkter, vattenmätning.
Teknisk chef VA
Totalt

Utfall 30/4-19
6 563
-10 800
-1 992
-2 309
-1 083
-5 416
-4 237

Prognos 2019
34 263
-34 263
-7 560
-4 881
-7 272
-14 540
0

Budget 2019
34 263
-34 263
-7 560
-4 881
-7 272
-14 540
0

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0

Utfall 30/4-19
-152

Prognos 2019
-266

Budget 2019
-266

Avvikelse
0

-3 063

-8 115

-8 115

0

5 715

32 851

32 851

0

-1 857

-6 714

-6 714

0

-3 958

-13 965

-13 965

0

-922
-4 237

-3 791
0

-3 791
0

0
0

Prognos till årets slut är ett utfall inom ram. Utfall per 30 april visar ett överskott
på 678 tkr.
Kapitalkostnaderna är lägre än beräknat per 30 april med 214 tkr men kommer
räta upp sig under året.
Lönekostnaderna ligger på 432 tkr lägre än budget på grund av sjukskrivningar.
Byggnads- och anläggningsmaterial har kostat mer under perioden och VVSarbeten och fjärrvärme har också lägre kostnader men det kommer jämna ut sig
under året.
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4.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
Sanering VA-nät
VA-avdelningens investeringar
Nödvattenrum
Huvudvattenledning BlackstaHallsberg tätort
Rala III
Sjöledning Tisaren
Totalt

Utfall 30/4-19
-435
-340
0

Prognos 2019
-4 000
-4 100
-600

Budget 2019
-4 000
-4 100
-600

Avvikelse
0
0
0

0

-2 000

-2 000

0

-44
0
-819

0
-12 374
-23 074

0
-12 374
-23 074

0
0
0

Överföring av budget från 2018 till projekten Sjöledning Tisaren 6 374 tkr och
Nödvattenrum 600 tkr.
Sanering VA-nät: Arbete pågår med sanering av Södra promenaden.
VA-avdelningens investeringar: Returslamsystem inklusive installation är beställt,
ombyggnation/upprustning reningsverk i Sköllersta och Pålsboda. Fyra
dubbelportar till reningsverk och staket till reservoaren i Vretstorp.
Nödvattenrum: Planeras till nya lokalen i Skördetröskan.
Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort: Arbetet beräknas starta i september.
Rala III: En anslutning som ska bekostas av Train Alliance.
Sjöledning Tisaren: Arbete pågår med projektering.
STRATEGISKA INVESTERINGAR
Belopp i tkr
Exploatering Vibytorp 2 D,
projekt 35503. Startade under
2018 slutförs i år.
Totalt

Utfall 30/4-19

Prognos 2019

Budget 2019

Avvikelse

-970

-991

-991

0

-970

-991

-991

0

Beslut om Hallsbergs kommuns ombud 2019 i
Hjälmarens vattenvårdsförbund
§ 68
19/DOS/32

Tjänsteskrivelse
2019-05-20

Sida 1 av 1

Dnr: 19/DOS/32

Beslut om Hallsbergs kommuns ombud 2019 i Hjälmarens
vattenvårdsförbund
Ärendebeskrivning
Styrelsen i Hjälmarens vattenvårdsförbund är förbundets verkställande och förvaltande organ och
består av 9 ledamöter och 9 ersättare samt två adjungerade från Länsstyrelsen i Örebro och
Länsstyrelsen i Sörmland. Styrelsens sammansättning bör successivt växla och i möjligaste mån
representera de intressekategorier som ingår i förbundet.
Det är viktigt för medlemmarna att skicka en representant till årsmötet som inte är med i styrelsen,
med tanke på rösträtten.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar välja Niklas Hasselwander till Hallsbergs kommuns ombud 2019 i
Hjälmarens vattenvårdsförbund.

Ärendet
Hjälmarens vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar och övriga
intressenter som påverkar eller påverkas av yt- eller grundvatten inom Eskilstunaåns
avrinningsområde. Syftet är att verka för god vattenvård inom området, tillvarata medlemmarnas
intressen och inom ramen av förbundets resurser hjälpa medlemmarna i den vattenvårdande
verksamheten.
Hjälmarens vattenvårdsförbund bildades 1967 och är sedan 2011 också ett vattenråd. Förbundet har
en heltidsanställd vattensamordnare. Verksamheten utgörs numera både av en samordnad
recipientkontroll (SRK) och funktionen som vattenråd. Idag har förbundet 26 medlemmar bestående
av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är
frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar.
Årligen genomförs en recipientkontroll i avrinningsområdet. Vattenprovtagningar och analys av
vatten från 33 stationer i vattendrag och 11 stationer i sjöar.

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Dagordning årsmöte 2019 i Hjälmarens
vattenvårdsförbund

Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Upprättande av närvarande röstberättigade medlemmar
§3. Val av ordförande, sekreterare.
§4. Val av person att jämte ordförande justera mötets protokoll.
§5. Utlysning av årsmöte
-

I enlighet med förbundets stadgar ska kallelsen vara medlemmarna till handa senast tre
veckor innan mötet.

§6. Årsredovisning (bilaga 1)
-

Verksamhetsberättelsen

Förslag till beslut: verksamhetsberättelsen för år 2018 läggs till handlingarna.
-

Balans- och resultatrapport

Förslag till beslut: att balans- och resultaträkningen fastställs samt att balansera
verksamhetens underskott i ny räkning.
§7. Revisorernas berättelse (bilaga 2)
Förlag till beslut: att revisorernas berättelse godkänns och läggs till handlingarna.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag till beslut: att styrelsen ges ansvarsfrihet för det gågna året.
§9. Val av ledarmötet och suppleanter i styrelsen.
Förslag till styrelseledamöter och ersättare presenteras av valberedningen, se bilaga
Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.
§10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Förslag till ordförande och vice ordförande på 1 år presenteras av valberedningen, se
bilaga.
Mia Andersson
Vattensamordnare
070-237 50 20
mia.andersson@hjvvf.se

Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.
§11. Val av revisorer
Förslag till revisorer presenteras av valberedningen, se bilaga.
Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.
§12. Val av valberedning om tre ledamöter
Förslag till valberedning presenteras av styrelsen, se bilaga.
Förslag till beslut: Att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.
§13. Val av representanter i andra vattenvårdsförbunds årsmöte.
Styrelsen föreslår följande ombud att representera förbundet, Ingegerd Oberg, Lennart
Palm och Mia Andersson.
Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet
§14. Verksamhetsplanen (bilaga 3).
Verksamhetsplanen för hösten 2019 och våren 2020 presenteras.
Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.
§15. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2019.
Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet
§16. Avgifter och fördelningsplan (Bilaga 4).
Förslag till medlemsavgift och serviceavgift samt fördelningsplan. Förslaget om en
medlemsavgift på 300 kr/fördelningstal och en serviceavgift på 4250 kr samt att den
föreslagna fördelningsplan.
Förslag till beslut: Att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet
§17. Fastställande av arvoden för nästkommande år.
Förslag på arvoden förblir desamma som förra verksamhetsåret.
1. Ordföranden arvoderas årligen med ¼ av prisbasbeloppet för året.
2. Revisorerna arvoderas med 1/10 av prisbasbeloppet och revisorssuppleanten
ersätts på samma sätt när den tjänstgör.
Mia Andersson
Vattensamordnare
070-237 50 20
mia.andersson@hjvvf.se

3. Om medlemsorganisation, konsult eller annan utför uppdrag åt förbundet bestäms
arvode i samband med att projektplan antas av årsmöte eller styrelse.
Förslag till beslut: att de föreslagna arvodena godkänns av årsmötet.
§18. Utvärderingen av samordnartjänsten
Styrelsen anser att tjänsten är en förutsättning för att vattenrådets uppgifter ska kunna
genomföras i enlighet med uppdraget. Det konstaterades även i år att arbetet som bedrivs.
Hjälmarens vattenvårdsförbunds vattensamordnare är relevant och i linje med vattenrådets
uppdrag.
Förslag till beslut: utvärderingen godkändes av årsmötet och läggs till handlingarna.
§19. Redovisning av recipientkontrollen
Medins redovisar rapporten för 2018 års recipientkontroll.
Förslag till beslut: godkändes av årsmötet och läggs till handlingarna.

§20. Hjälmarpriset
§21. Mötets avslutas

Med vänliga hälsningar
Mia Andersson /sekreterare

Mia Andersson
Vattensamordnare
070-237 50 20
mia.andersson@hjvvf.se

Delegationer och meddelanden
§ 69
19/DOS/17

Övriga ärenden
§ 70
19/DOS/33

Mötets avslutande
§ 71

