
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-04-20  

  Drift-och servicenämnden 

Tid Plats
 08:00-12:00 Hörnet vån 2, Kommunhuset Hallsberg

Övriga 
 

Magnus Ribbing, Förvaltningschef DOS
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Lizette Strömberg, Miljöinspektör
Åsa Pettersson, Miljöchef
Said Nor, Fastighetsingenjör
Nermin Ceman, Fastighetsingenjör
Roberth Huss, Fastighetschef
Suzana Madzo, VA-ingenjör
Niklas Hasselwander, Teknisk chef

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Hans Palmqvist (S)
Leif Hermansson (S)
Mariana Johansson (S)
Lotta Öhlund (S)
Sven-Arne Johansson (V)
Hans Johansson (C)
Jan Karlsson (M)
Rikard Bergström (M)
Andreas Glad (KD)
Joakim Rosén (SD)
Dan Fredriksson (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Birgitta Kumblad (S), vice ordförande
Gösta Hedlund (C), 2:e vice ordförande
Henrik Axelsson (S)
Toni Blanksvärd (S)
Lillemor Pettersson (S)
Calin Mc Quillan (M)
Markus Eriksson Nordkvist (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-04-20  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ewa-Rosa Sliwinska 
08:00

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Tjänstgörande ersättare
5. Val av justerare

  

Page 2 of 87



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-04-20  

2 - Förbud att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanordning med vite – Kävesta 
2:19 (22/DOS/19)

Föredragande Lizette Strömberg och 
Åsa Pettersson 08:05

Ärendebeskrivning
Drift- och serviceförvaltningen bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller gällande lagstiftning 
i och med att godtagbar efterbehandling efter slamavskiljning saknas. Anläggningen består enbart 
av en slamavskiljare med direkt utsläpp till mark. Vid inventering 2009 konstaterades att avloppet 
inte motsvarar dagens lagkrav. I samband med detta väcktes en fråga om att området skulle 
utredas för kommunal anslutning. Nämnden valde då att avvakta med att ställa krav på att 
bristfälliga avloppsanläggningar skulle åtgärdas.
 Det har nu gått många år sedan dess, och avloppet är fortfarande inte åtgärdat och är därmed inte 
tillåtet enligt miljöbalken.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden föreslår att besluta om ett förbjud att släppa ut spillvatten från WC och 
BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) med vite till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Kävesta 2:19.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Kävesta 2_19
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3 - Förbud att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanordning med vite – Nybble 
1:19 (22/DOS/19)

Föredragande Lizette Strömberg och 
Åsa Pettersson 

Ärendebeskrivning
Drift- och serviceförvaltningen bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller gällande lagstiftning 
i och med att godtagbar efterbehandling efter slamavskiljning saknas. Det finns idag en 
tvåkammarbrunn med direktutsläpp till dike. Vid inventering 2009 konstaterades att avloppet inte 
motsvarar dagens lagkrav. I samband med detta väcktes en fråga om att området skulle utredas för 
kommunal anslutning. Nämnden valde då att avvakta med att ställa krav på att bristfälliga 
avloppsanläggningar skulle åtgärdas.
 Det har nu gått många år sedan dess, och avloppet är fortfarande inte åtgärdat och är därmed inte 
tillåtet enligt miljöbalken.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden föreslår att besluta om ett förbjud att släppa ut spillvatten från WC och 
BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) med vite till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Nybble 1:19.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Nybble 1_19
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4 - Förbud att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanordning med vite – Nybble 
3:10 (22/DOS/19)

Föredragande Lizette Strömberg och 
Åsa Pettersson 

Ärendebeskrivning
Drift- och serviceförvaltningen bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller gällande lagstiftning 
i och med att godtagbar efterbehandling efter slamavskiljning saknas. Det finns enbart en 
trekammarbrunn utan efterföljande rening. Vid inventering 2010 konstaterades att avloppet inte 
motsvarar dagens lagkrav. I samband med detta väcktes en fråga om att området skulle utredas för 
kommunal anslutning. Nämnden valde då att avvakta med att ställa krav på att bristfälliga 
avloppsanläggningar skulle åtgärdas.
 Det har nu gått många år sedan dess, och avloppet är fortfarande inte åtgärdat och är därmed inte 
tillåtet enligt miljöbalken.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden föreslår att besluta om ett förbjud att släppa ut spillvatten från WC och 
BDT (Bad-, disk- och tvättvatten) med vite till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Nybble 3:10.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Nybble 3_10
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5 - Ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad passagerare (22/DOS/1)

Föredragande Magnus Ribbing 08:20

Ärendebeskrivning
För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas 
både till rörelsehindrade som själva kör fordon och till rörelsehindrade passagerare som 
regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.
En ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad passagerare inkom till drift- och 
serviceförvaltningen den 21 februari 2022. Efter telefonsamtal framkom att passageraren kan klara 
att vänta medan föraren parkerar fordonet. I läkarintyget saknades även en bock i den rutan där 
den informationen ska framgå.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar avslå ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
passagerare då passageraren kan klara att vänta medan föraren parkerar fordonet.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse parkeringstillstånd för rörelsehindrad passagerare
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6 - Uppföljning underhåll av kommunens 
fastigheter 2021 (22/DOS/42)

Föredragande Said Nor, Nermin Ceman 
och Roberth Huss 08:30

Ärendebeskrivning
Redovisning av utfört underhåll på kommunens fastigheter 2021. Fastighetsavdelningen har gjort 
åtgärder för skalskydd, brandskydd samt energieffektiviseringar och löpande underhåll. En del av 
projekten som hade planerats in har fått skjutas på till i år, då en del behov av åtgärder kommer 
oväntat och därför kräver hantering omgående.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen
Beslutsunderlag 

 Utfört underhåll
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7 - Förnyelseplanering VA 2022 (22/DOS/40) Föredragande Suzana Madzo och 
Niklas Hasselwander 08:45

Ärendebeskrivning
Stora delar av Hallsbergs vatten- och avloppsledningar är från tiden 1965-1975. Från början var det 
hälsa och hygien som var anledning till utbyggnaden av VA, men med tiden har
 miljöfrågorna fått allt större betydelse, samtidigt som hälsoaspekterna är fortsatt viktiga. VA-
nätens material har förändrats över åren. På avloppsledningsnätet dominerar betong,
 men idag läggs både betong- och plastledningar. På vattenledningsnätet har utvecklingen gått från 
gråjärn till segjärn, och idag läggs framför allt plastledningar. VA- ingenjören
 arbetar med en flerårsplan för saneringen av va-ledningar i Hallsbergs kommun.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen
Beslutsunderlag 

 Förnyelseplanering förslag VA 2022-2026
 Utfall 2022_PM
 Förnyelseplanering förslag 2022_2026
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8 - Handlingsplan för nödvatten (21/DOS/89) Föredragande Niklas Hasselwander 
09:00

Ärendebeskrivning
Drift- och Serviceförvaltningen, Tekniska avdelningen har tillsammans med kommunens 
Säkerhetssamordnaren tagit fram en handlingsplan för Nödvatten.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner förslaget enligt ovan samt överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse handlingsplan Nödvatten 2022
 Handlingsplan för nödvatten
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9 - Fiskeförbud i Hallsbergs Ekopark (22/DOS/69) Föredragande Niklas Hasselwander 
09:15

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden fick den 15 juni 2015 ett förslag från en invånare. I förslaget 
uppmanades Hallsbergs kommun, drift- och servicenämnden, ta beslut om att införa fiskeförbud i 
Ekoparken under fåglarnas känsliga häckningsperiod.
Under våren 2022 har det inkommit önskemål om att revidera beslutet om fiskeförbud under 
fåglarnas häckningsperiod, den 1 maj till den 15 juni, till att gälla endast Östra dammen där 
sångsvanarna häckar varje år på en liten ö.
Förslag till beslut
Drift- och Serviceförvaltningen, Tekniska avdelningen föreslår drift- och servicenämnden besluta 
revidera fiskeförbudet i Ekoparken under fåglarnas häckningsperiod, mellan den 1 maj – 15 juli, till 
att gälla endast Östra dammen.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse fiskeförbud
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10 - Ekonomirapport mars 2022 (22/DOS/22) Föredragande Ingalill Nilsson 09:50

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen tagit fram en ekonomisk rapport för
 mars 2022.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen
Beslutsunderlag 

 Skatt Total 202203
 VA Total 202203
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11 - Nämndens personuppgiftsansvar - 
hantering incidenter (22/DOS/65)

Föredragande Susanne Naeslund 

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har som ett led i sitt utövande av personuppgiftsansvar, gett 
förvaltningen uppdraget att redovisa hur incidenter hanteras.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen
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12 – Meddelanden till nämnden 220420 Föredragande  

Ärendet i korthet 
Redovisning av ett urval inkomna respektive upprättade handlingar och statistik
Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen
Anmälningar 

 /DOS/2235115 22/DOS/38-2    Arbetsmiljöenkät måltid 2021
 /DOS/2235114 22/DOS/38-3    Arbetsmiljöenkät måltid 2021
 /DOS/2235632 /DOS/2235632    Statistik elbilsladdning mars 2022
 /DOS/2235621 22/DOS/18-22    Statistik telefontider bygglov mars 2022
 /DOS/2235737 22/DOS/18-23    Volymmått mars

Page 13 of 87



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-04-20  

13 - Redovisning av delegationsbeslut 
(22/DOS/17)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar för nämndens verksamhet. Det är 
flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på delegation från 
nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden vid närmast följande 
sammanträde.
Delegationsbeslut under perioden 2022-03-03 – 2022-03-30 redovisas genom att listor delges 
nämnden.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen
Beslutsunderlag 

 Redovisning av delegationsbeslut till nämnden 220420
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14 - Övriga ärenden (22/DOS/31) Föredragande  
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15 – Mötets avslutande Föredragande Ewa-Rosa Sliwinska 

Page 16 of 87


	367f1a12-a9d8-47dc-acb3-653ec044e477.docx
	Ärendebeskrivning
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Förslag till beslut
	Anmälningar
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag

	207ea94f-17ad-40d2-858d-9ef498c84a44.docx
	649f7522-6351-45ec-acc5-49e22731f108.pdf
	0e4295e1-6636-4d52-a92a-ea10fe6650f9.docx
	f049cdaa-4846-4618-8796-0662412299c4.pdf
	7b4e0f77-3ab7-4d46-ac8d-db7756faa72c.docx
	2263fc42-de36-4f4a-8647-281f9427269e.pdf
	8d0cc6fb-0280-4d2c-a8df-b3b3abbb608e.docx
	bda9c8b0-9970-470a-8945-6e0a02f0007b.pdf
	6a865f70-19ea-4971-bf6f-dab75a8311da.docx
	5fa01ec2-5bd3-45c6-8c17-b3ee37cb3467.pdf
	f0b779da-174b-46b3-8596-5f4c36783d7f.docx
	479c5b29-d3a4-4b46-b5c7-0367efc77486.pptx
	efcb0454-cc52-4f8f-9762-d9505bdfb718.docx
	f7cec161-aab6-4486-bfe9-c584a5d4def6.pdf
	5f5e8951-9b1f-4919-bc73-dcf1c1bfa5c4.docx
	02b3c4bd-f7d6-4b31-810d-87a8facbe180.pdf
	95d8af68-662a-4cbe-b116-05985385a259.pdf
	06ad64d6-e573-4e72-811e-96e5bbd2c81c.docx
	8b6e5a63-ad0c-4635-995e-378a26c04367.pdf
	ac078075-d144-462a-b619-43fd6a2647fa.docx
	462f622c-9f13-4520-9f4d-6c3157fc0e7d.pdf
	eea2b0a4-ea4b-4978-9519-f69bab5795dc.pdf
	70e2f6ad-4d9e-4c8c-9437-6b76d0173cbb.docx
	e1a36210-d48b-4edc-abca-5362c89ad8e2.pdf

