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Uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun, 
Torghandel och Möblering av allmän plats   

Ärendebeskrivning 
Granskning och uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun, Torghandel och 
Möblering av allmän plats. 

Förslag till beslut 
Drift och service föreslår att godkänna de förändringar gällande dokumenten Lokala 
ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun, Torghandel och Möblering av allmän plats. Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. 

Ärendet 
Drift och Serviceförvaltning får ärenden från polisen och skriver ett yttrande för att använda allmän 

plats, ordna offentliga sammankomster eller offentliga tillställningar med mera. Kommunen tar ut en 

avgift för markhyra. För torghandel gäller speciella regler.  

Kommunen har skrivit ihop regler som ska följas i lokala ordningsföreskrifter, reglerna beslutades av 

kommunfullmäktige 2013-04-29. De reglerna behöver ses över och uppdateras .  

 

 

 

 

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift och serviceförvaltning 

 

Clas-Göran Claesson  Hadil Asaad 

Förvaltningschef  Planeringsingenjör 
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Beslutade av kommunfullmäktige 2013 04 29 KF §59 

Hallsbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (1993:1617). 

1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 

kap. ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 

allmänna ordningen i Hallsbergs kommun skall upprätthållas. 

Bestämmelsen i 26 § har till uppgift att vägleda allmänheten, polisen, räddningstjänsten 

m.fl. 

 

 

2 § 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 

1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 

föreskrifter om torghandel. 

 

3 § 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 

2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

Anläggningar för lek och idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, 

begravningsplatser och kyrkogårdar enl bilaga 1. 

 

4 § 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8 §, 13 § första stycket, 14 §, 16 

§ , 20 §, 21 § första stycket och 22 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

5 § 

Tillstånd kan ges för maximalt ett år i taget och måste därefter sökas om. Kommunen har 

rätt att vägra upplåtelse till verksamheter som kan anses oseriösa. 
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2 Lastning av varor mm. 
6 § 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 

åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 

olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 

arbete hindras. 

3 Schaktning, grävning mm. 
7 § 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 

schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker ett sådant sätt 

att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Se även Hallsbergs kommuns nu 

gällande Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark. 

På www.hallsberg.se finns en särskild ansökan för grävningstillstånd. Tillstånd beviljas av 

kommunen, ta kontakt minst 10 dagar innan. 

 

4 Störande buller 
8 § 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel 

stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Inför 

arbete som orsakar störande buller bör grannar informeras i god tid.  

Störande buller är förbjudet nattetid mellan klockan 22.00 och 06.00. 

 

I Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) finns 

ytterligare information. Kommunens miljökontor kan utföra tillsyn efter klagomål. 

 

5 Containrar 
9 § 

Containers bör så långt det är möjligt ställas på berörd fastighet. När containern måste 

stå på offentlig plats hänvisas den i första hand till hårdgjorda ytor såsom körbanor. Den 

ska stå i körbanans längdriktning. (Mjölby kommun) 
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Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 

plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens 

namn, adress och telefonnummer. 

Alla skador på en offentlig plats orsakade av uppställningen av containern ska anmälas 

och bekostas av ägare eller nyttjanderättsansvarige. (Mjölby kommun) 

 

6 Markiser, flaggor, marschaller och skyltar 
10 § 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 

lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter. Tillstånd 

från fastighetsägare krävs för uppsättning. Mattor från butik, blomsterarrangemang och 

marschaller på allmän platsmark får inte förekomma utan tillstånd av polismyndigheten.  

 

11 § 

Reklamskyltar, så kallade ”trottoarpratare”, är inte tillåtet i annan utformning än den av 

kommunen föreskrivna inom markerade områden i Hallsbergs centrum, se bilaga 6, och 

Pålsboda centrum, se bilaga 7. 

Samtliga reklamskyltar ska placeras enligt Hallsbergs kommuns krav på tillgänglighet. Se 

Hallsbergs kommuns gällande riktlinjer för möblering av offentlig plats. Reklamskylten 

ska stå i direkt anslutning till entrén i butiken och ska tas in när verksamheten är stängd. 

Tillstånd måste sökas hos polisen för att ha en reklamskylt. Endast angivna typer av 

reklamskylt är tillåtna.  

Olaglig uppsatt tillfällig skyltning till exempel på kommunens staket, vägmärkes- och 

belysningsstolpar kommer omedelbart att tas bort. Kostnaden för arbetet kommer om 

det är möjligt, debiteras ansvarig för uppsättningen.  

 

12 § 

Marschaller får inte användas på allmän plats utan av kommunen godkända skydd eller 

hållare som underlättar för synskadade. De ska placeras så att tillgängligheten inte 

begränsas. 

 

7 Affischering 
13 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 

sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot eller står 

på offentlig plats. 
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 

anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 

näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 

näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns och överenskommelse finns med 

fastighetsägaren. 

 

8 Högtalarutsändning 
14 § 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 

offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 

polismyndigheten. 

 

9 Förtäring av alkoholhaltiga drycker 
15 § 

Spritdrycker, vin, starköl och öl får inte annat än i samband med tillåten servering 

förtäras på offentlig plats inom följande områden: Centrala Hallsberg, bilaga 2, 

Vretstorp, bilaga 3, Pålsboda, bilaga 4, Östansjö, bilaga 5, samt angivna områden enligt 

bilaga 1. 

 

10 Ambulerande försäljning 
16 § 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 

anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd 

enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 

 

11 Camping 
17 § 

Med camping avses uppställning av husvagn, husbil eller tält för övernattning. Camping 

får inte ske på offentlig plats annat än på iordningställd campingplats. 
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12 Hundar 
18 § 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 

endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det 

som sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistanshundar, vilket är ett samlingsbegrepp 

för hundar för att hjälpa människor med synskador eller funktionshinder, eller för 

polishund i tjänst. 

19 § 

Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom tättbebyggt område. Tikar skall under 

löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 

och telefonnummer. 

Hundar får inte vistas på de officiella badplatserna. 

Hund får inte rastas på begravningsplats. Hund får dock medfölja kyrkogårdsbesökare 

men ska då hållas kopplad. (Örebro kommun och många andra kommuner bl.a. Tyresö 

kommun, Sigtuna kommun, Kalmar kommun ) 

 

20 § 

På all offentlig plats skall föroreningar efter hundar och katter plockas upp. 

 

13 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
21 § 

Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats. 

Tillstånd för användning av fyrverkerier inom tättbebyggt område i Hallsbergs Kommun 

på nyårsafton, ges mellan kl.20-21 samt kl.23.30- 00.30. (enligt beslut) 

 

14 Sprängning och skjutning med eldvapen mm 
22 § 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom 

detaljplanelagt område. 
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23 § 

Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen samt pil- och slangbåge får 

inte användas på offentlig plats. 

 

15 Ridning och löpning 
24 § 

Ridning får inte ske i följande motionsspår: de belysta motionsspåren i Stocksätter, 

Långängen, Östansjö, Vretstorp, Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn. 

Anlagda skidspår får ej användas till annat ändamål än skidåkning. 

 

16 Utformning av uteserveringar, varustånd mm 
25 § 

Uteserveringar och varustånd mm ska utformas enligt Hallsbergs kommuns krav på 

tillgänglighet, se Hallsbergs kommuns gällande riktlinjer för möblering av offentlig plats. 

Riktlinjerna ändras av Drift-och servicenämnden. 

 

17 Tidsbegränsning för uteserveringar 
26§ 

Uteserveringar tillåts från 1 maj t o m 30 september. Dispens från tidsbegränsningen kan 

ges av Drift-och servicenämnden. 

 

18 Avgift för att använda offentlig plats 
27 § 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 

har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 

beslutats av kommunfullmäktige. 
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19 Adressnummerskylt 
28 § 

Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild 

adressnummerskylt. 

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa och upprätta skylt samt tillse 

att den placeras på sådant sätt och hållas i sådant skick, att den med lätthet kan läsas 

från gatan. 

 

20 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
29 § 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 6-12 §§, 13 § första 

stycket, 14-24 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 

ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – OMRÅDEN ATT JÄMSTÄLLAS MED OFFENTLIG PLATS 

 

Elljusspår i: 

 

- Långängen 
- Stocksätter 

- Östansjö 
- Vretstorp 
- Sköllersta 
- Pålsboda 
- Hjortkvarn 

Återvinningscentralen 

- Lertagsgatan 

Badplatser vid: 

- Tisarstrand 
- Bäcksjön 
- Tripphult 
- Gallabergssjön 
-  Sottern 

 Begravningsplatr 

i/vid: 

- Adventskyrkan 

- Sockenkyrkan 
- Viby 
- Sköllersta 
- Pålsboda 

- Svennevad 
- Hjortkvarn 
- Boo 

Idrottsplatser: 

 

- Sydnärkehallen Hallsberg 
- Alléhallen ” 
- Idrottsplatsen ” 
- Idrottsplatsen Östansjö 
- Idrottsplatsen Vretstorp 
- Idrottsplatsen Pålsboda 
- Idrottsplatsen Sköllersta 
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- Idrottsplatsen Hjortkvarn  

- Skolgårdar: 

- Alléskolan Hallsberg 
- Transtensskolan ” 

- Vibytorpskolan ” 
- Långängsskolan ” 
- Stocksäterskolan ” 
- Östansjö skola Östansjö 
- Fredriksbergsskolan Vretstorp 
- Folkasboskolan Pålsboda 
- Sköllersta skolan Sköllersta 
- Hjortkvarnsskolan Hjortkvarn  

- Lekparker: 

- Södra allén (annexet) Hallsberg 
- Furuvägen ” 
- Soldatvägen ” 
- Blomvägen ” 
- Bäckatorpsgatan ” 
- Folkets Park ” 
- Stocksättersparken ” 
- Hässleberg 1-25 ” 
- Hässleberg 100-132 ” 
- Säterlunden ” 
- Tallbacken (Östra Promenaden) ” 
- Sockenvägen ” 
- Falla ” 
- Korsbergsgatan-Lingongatan ” 
- HOK-stugan ” 
- Ängvägen ” 
- Spontanlekplatsen Stocksätter ” 
- Parallellgatan ” 
- Brädgårdsgatan ” 

 

- Vallgatan Östansjö 
- Granhöjdsgatan-Konvaljegatan ” 

 

- Parkgatan Vretstorp 
- Knölagatan ” 

 

- Norrgatan Pålsboda 
- Nygatan ” 
- Norra Bangatan ” 
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- Vattentornet ” 
- Kärrs allé ” 

 

- Vattentornet Sköllersta 
- Björkvägen-Erstorpsvägen ” 
- Klockarvägen ” 

 

- Sandhagsvägen Hjortkvarn 
- Perstorpsvägen ” 

 

-Klockarevägen Svennevad 
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hallsbergs 
kommun 

 
Beslutade av kommunfullmäktige 2013-04-29 KF § 59 

Hallsbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning 
och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993: 1617) och i 
kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter for salutorgen i 
kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

 

2§ 

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter 

till allmänna försäljningsplatser för torghandel: 

Stortorget och Nytorget i Hallsberg samt torget vid Köpmangatan i Pålsboda. 

 
Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § 

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser 

vilka bestäms av Kommunstyrelsen. Se bilagor 1-3 över torgplatser i de olika 

tätorterna. 

 

En fast saluplats får användas på bestämd tid: minst sex månader till högst två år 

högst ett kalenderår. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas 

av utsedd person vid Drift-och serviceförvaltningen. 

Upplåtelsen ska inte gälla på marknadsdagar. 

 

Fördelning av saluplatser 

4§ 
Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande: 

 

 
 

HALLSBERGS KOMMUN 

Postadress 

E-post 

kommun@hallsberg.se 

Besöksadress 

 
 
 

Telefon 

Organisationsnr 

212000-1926 

Fax 

 
 
 

Bankgiro 

 
 
 

PlusGiro 
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Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är lämpligare. 
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn 
till tillgången på platser. En person får inte boka samtliga platser på Stortorget i 
Hallsberg. 
När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra. 
Varor av likartat slag skall, om det är möjligt, föras samman i en eller flera 
gemensamma grupper eller rader. 

 
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall 

en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit 

platsen eller gjort anmälan till Teknik- och planförvaltningen, att platsen kommer 

att utnyttjas senare på dagen, har förvaltningen rätt att låta någon annan använda 

platsen som tillfällig saluplats. 

 
Tider för försäljning 

5 § 

Torghandel får ske på följande tider: 

 Måndag till lördag 

 Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 

18.00 måndag-fredag och 8-14 på lördagar. 

 Undantag från torgdagar eller tider får beslutas av Teknik- och 

plannämnden 

 På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel 

inte pågå efter klockan 14.00. 

 Försäljning av julgranar får med kommunens tillstånd under tiden från och 

med fredagen före l:a advent till och med den 24 december. Den får pågå 

vardagar mellan klockan 08.00-18.00 samt på julafton mellan klockan 

08.00-15.00. 

 
Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga 

upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 

Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens 

slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 

föreligger får Kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid 

andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 

 

Innehavarens upplysningsskyldighet 

6 § 

En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig 

försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt 

lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 

Innehavaren skall vid ansökningstillfället inkomma med eventuellt arbetsgivarintyg 

och momsregistreringsbevis eller F-skattsedel. 

 
Förbud mot försäljning av vissa varor 

7§ 
Knivar, sprängmedel, skjutvapen, pyrotekniska varor och brandfarliga vätskor får 

inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 
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Försäljning av livsmedel 

8 § 

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i 

tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:801) och 

livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

 
Placering av varor, redskap och fordon 

9§ 

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed 

eller mellan saluplatserna. 

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 

För uppställning av fordon eller släpvagn i anslutning till saluplatsen ska 

parkeringsdispens från kommunen sökas. 

 
Renhållning mm. 

10 § 

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter 

försäljningstidens slut samla ihop och föra bort avfall och annat skräp från rörelsen 

för sortering enligt gällande avfallslagstiftning. 

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 
Avgift 

11 § 

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift 

enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige i taxa för upplåtelse av 

torgplatser. 

 
Överträdelse av föreskrift 

12 § 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje 

styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § första - sjätte styckena, 7 §, 9 och 

10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Omedelbart avvisas från platsen? 
 

 
 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-06-05 
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Så här söker du tillstånd 

Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos polisen. 

 

Tillståndet ska sökas skriftligt på polisens blankett som du hittar på hemsidan 
www.polisen.se eller på polisens lokalkontor. Kommunen ställer som remiss- 
instans ett antal krav på uteserveringens eller varuståndets utformning. 
Ansökan bör göras senast två månader innan du vill att tillståndet ska 
börja gälla.  

Tillståndsansökan för uteservering/varustånd bör utformas så här: 

• Planritning i skala 1:100 som visar uteserveringens och varuståndets place- 
ring och yttermått samt omgivningen med gator och trottoarer. Kartmate- 
rial till underlag kan du hitta på www.hallsberg.se 

• För att måtten på den fria passagen ska kunna bedömas ska ritningen visa 
alla fasta föremål som träd, stolpar, cykelställ och andra gatumöbler. 

• Alla mått ska finnas med på ritningen. Ritningen ska även visa avgräns- 
ningens utformning och hur du har gjort för att uppfylla kraven på att ute- 
serveringen och varuståndet är tillgänglighetsanpassat. 

• Du ska också skriva vilket material du tänker använda i möbler och för 
avgränsning. 

• Bifoga gärna ett fotografi på platsen, det gör det enklare att behandla din ansökan. 
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Varustånd 

För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på våra trottoarer och 
gång- och cykelvägar ställer kommunen krav på utformningen och placering- 
en av varustånd. 

• Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri. 
• Varustånd får endast ställas ut då verksamheten är öppen och ska placeras 

direkt mot fasad eller anvisad möbleringszon i anslutning till verksamhe- 
ten. Utbredning utanför annans fasadyta tillåts inte. 

• Varuståndet ska avgränsas väl och genom sin färg och form skilja sig från 
gångbanan och underlätta för synskadade att ta sig förbi. 

• Varuståndet ska ha en nedre tvärslå 0,1-0,35 meter över marken. 
• Inga fasta ingrepp får göras i trottoaren och varuståndet ska på uppmaning 

från kommunen kunna tas bort för städning, ledningsarbeten, husreno- 
veringar, evenemang med mera. 

• Ytan kring varuståndet ska hållas ren och i gott skick. Är städning och 
underhåll inte tillfredställande utfört, återställer kommunen detta på den 
sökandes bekostnad. 

• Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Det kan också med- 
föra att tillståndsansökan avslås kommande säsong. 

 
 
 

 

Godkänd utformning av ett varustånd. 
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Skyltning 

För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på våra trottoarer och 
gång- och cykelvägar, ställer kommunen krav på utformningen och placering- 
en av reklamskyltar. 

• Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri. 
• Skyltar får endast ställas ut då verksamheten är öppen och ska placeras i 

anslutning till verksamheten. 
• Skyltar får inte sättas upp på lyktstolpar, stolpar, pelare och så vidare som 

inte är särskilt utpekade eller för ändamålet avsedda. Placering/montering 
av skyltar på fastigheten kräver godkännande av fastighetsägaren och i vissa 
fall bygglov. 

• Det är endast tillåtet med en reklamskylt per verksamhet på trottoaren. 
• Endast reklamskyltar av kommunen godkänd modell får användas i Halls- 

bergs kommun, se specifikation på nästa sida. 
• Skylten ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för städning, 

ledningsarbeten, husrenoveringar, evenemang med mera. 
• Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Det kan också med- 

föra att tillståndsansökan avslås kommande säsong. 
• Förslag: 

Den typ av gatupratare som har en rund sockel anses idag vara det 
enda godkända skyltställ i svensk stadsmiljö gentemot synskadade. 
För att få en mer tillgänglig och strukturerad stadsmiljö kommer 
endast gatupratare av denna modell att tillåtas.  
Ur tillgänglighetssynpunkt ska gatupratare vara försedda med sarg 
nertill som går att känna med känselkäpp för synskadade. 
Själva reklamytan bör inte vara större än cirka 50 X 70 cm. 
 
  (se bifogad bild) 
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Otillåten skyltning 

 

Om kommunen upptäcker skyltning som saknar tillstånd kommer man i för- 
sta hand att kontakta företaget eller föreningen som ansvarar för skyltningen 
och kräva att den tas bort omedelbart. Om ingen ansvarig kan nås, eller om 
den ansvarige inte följer uppmaningen, kan skyltningen komma att plockas 
ned av kommunen. 

Nedplockad skylt förvaras på kommunaltekniska huset, Långgatan 48, tills 
ansvarig hämtat den, dock längst i sex månader. Kommunen kommer även 
att fakturera den ansvarige för de kostnader som nedtagningen av skyltarna 
har inne- burit. 

Otillåten skyltning kan också komma att anmälas till polisen som ett brott 
mot Ordningslagen. 
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Uteserveringar 

Uteserveringar tillåts under perioden 1 maj till 30 september med hänsyn till 
skötseln av våra gator, torg och trottoarer. Dispens från tidsbegränsningen kan 
ges av Drift-och servicenämnden. Den tid det tar att bygga och ta bort 
uteserveringen, räknas in i den tiden. Den dag tillståndet inte gäller längre, 
ska uteserveringens alla delar vara borttagna och platsen städad.  

För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på och kring uteserve- 
ringarna ställer kommunen krav på utformningen av uteserveringarna. 

Serveringens utformning och möblemang ska i möjligaste mån anpassas till 
fastigheten och platsens karaktär och formspråk. 

 
Villkor 

 

• Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri. 
• Serveringen ska avgränsas väl med räcke eller dylikt i en färg som skiljer sig 

från gångbanan. 
• Räcket ska ha en höjd på 90 cm och en nedre tvärslå 0,1-0,35 meter över 

marken. 
• Eventuella blomlådor ska placeras på insidan av räcket. 
• Parasoll får inte hänga ut över uteserveringens avgränsning. 
• Uteserveringen får inte utföras med upphöjt däck utan ramp och inga fasta 

ingrepp får göras i trottoarer för till exempel staket eller parasoll. 
• Cykelställ, bänkar och dylikt får inte tas bort eller flyttas utan särskilt till- 

stånd. 
• Uteserveringar ska placeras i anslutning till verksamheten. 
• Kringboende får inte störas på grund av uteserveringen. 
• Uteserveringen ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för 

städning, ledningsarbeten, husrenoveringar, evenemang med mera. 
• Uteserveringen och området omkring måste underhållas och ska vid behov 

städas dagligen. 
• Den 1 oktober ska ytan vara avstädad och återställd till ursprungligt skick. 
• Är städning och återställning inte tillfredställande utfört, återställer 

kommunen detta på näringsidkarens bekostnad. 
• Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas. Det kan också med- 

föra att tillståndsansökan avslås kommande säsong. 
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Matlagning och hantering av livsmedel 

För att få hantera livsmedel eller ha tillagning gäller särskilda regler som kräver 
att du kontaktar Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen på Hallsbergs 
kommun. 

 

Tillstånd för alkoholservering  

Om du vill servera starköl, vin eller spritdrycker så måste du ha serverings- 
tillstånd (alkohollagen 2010:1622, 8 kap.1§).. Serveringstillstånd söker 
du hos din kommun. I Hallsbergs kommun handläggs 
serveringstillstånd hos Drift-och serviceförvaltningen.” 

 

Gasolvärmare 

För gasolvärmare och annan hantering av brandfarliga varor gäller speciella 
regler, samt tillstånd som du ansöker om hos Nerikes Brandkår. Det kan ta 
upp till tre månader att få tillståndet så ansök i god tid, gärna samtidigt som du 
lämnar in din ansökan om uteservering till polisen. 

 

Bygglov 

Om du vill att uteserveringen ska ha fasta parasoller, fasta markiser eller skärm- 
tak måste du ha bygglov. Det måste du ansöka om innan du lämnar in din 
ansökan till polisen. Om du är osäker kan du kontakta bygglovsinspektören 
på Miljö , bygg  och myndighetsförvaltningen på Hallsbergs kommun.  
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Godkänd utformning av en uteservering. 
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Trädåtgärder 2020
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3 

 Datum: 2020.11.02 Dnr:   

 

 
 

Version 1.3 

 

Trädgruppen 
   

Ärendebeskrivning 
Nio ansökningar har inkommit under ansökningsperioden. Dessa har granskats av  
trädgruppen som består av representanter från samhällsbyggnad, gatukontoret samt 
fastighetsförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Tekniska avdelningen föreslår Drift- och servicenämnden att: 
- Allégatan , Hallsbergs tätort: Begäran avslås och att träden istället beskärs under kommande år. 
- Kornvägen , Hallsbergs tätort: Begäran avslås då beslut finns på åtgärder 2019.12.02, ansökan   
  Stocksättersvägen. 
- Korsbergsgatan , Hallsbergs tätort: Begäran genomförs och gallring utförs under 2022-2023. 
- Korsbergsgatan , Hallsbergs tätort: Begäran genomförs och gallring utförs under 2022-2023. 
- Norra Promenaden , Pålsboda tätort: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2021-2022. 
- Norra Promenaden , Pålsboda tätort: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2021-2022. 
-Smedjegatan , Pålsboda tätort: Begäran genomförs och åtgärd utförs under 2021-2022. 
-Ekvägen  Sköllersta tätort: Begäran avslås och att trädet istället beskärs. 
-Smedjegatan , Sköllersta tätort: Begäran avslås. Träden utgör ingen risk och stora Ekar bör bevaras. 
 

 
Allégatan , Hallsbergs tätort. 

Fastighetsägaren upplever att tre stora lövträd skräpar på privat fastighet samt orsakar skador på 
fastighetsägarens bil när grenar faller ner. Förslaget är att låta dessa träd stå kvar eftersom detta är 
stora lövträd. Träden går att beskära hårt och detta kan utföras av externt trädkunnigt företag. 

 
Kornvägen , Hallsbergs tätort. 

I området finns ett bestånd av bland annat stora lövträd. Förslaget är att hela området gallras och tas 
med i den övergripande planeringen för skogsåtgärder. Gallringen kan tidigast utföras år 2021-2022. 
Almsjuka träd bör prioriteras och eventuella riskträd kan nedtas omgående. Tidigare inkommen  
trädblankett för Stocksättersvägen, beslutad 2019.12.02 finns för detta område. 

 

Korsbergsgatan  Hallsbergs tätort. 

Fastighetsägare upplever att skogen växt sig hög och tät nära inpå fastigheter som bland annat 
skuggar solceller. Gallringsåtgärder behöver genomföras i området och kan tidigast genomföras 
under säsong 2022-2023. 

 

 

Korsbergsgatan , Hallsbergs tätort. 
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 Datum: 2020.11.02 Dnr:   

 

 
 

Version 1.3 

 

Fastighetsägare upplever att skogen växt sig hög och tät nära inpå fastigheter som bland annat 
skuggar fastigheterna. Gallringsåtgärder behöver genomföras i området och kan tidigast genomföras 
under säsong 2022-2023. 

 

Norra Promenaden , Pålsboda tätort. 

Skärm av fullvuxna träd främst bestående av barrträd med en uppskattad längd på runt 25 meter. 
Utsatta för vind och fastighetsägare i området beskriver att det inte är ovanligt att större grenar 
faller till marken vid storm. Åtgärder behöver genomföras och kan tidigast genomföras under 2021-
2022. 

 

Norra Promenaden , Pålsboda tätort. 

Skärm av fullvuxna träd främst bestående av barrträd med en uppskattad längd på runt 25 meter. 
Utsatta för vind och fastighetsägare i området beskriver att det inte är ovanligt att större grenar 
faller till marken vid storm. Fastighetsägare önskar att träd högre än 15 meter tas ner.  Åtgärder 
behöver genomföras och kan tidigast genomföras under 2021-2022. 

 

Smedjegatan  Pålsboda tätort. 

Ett större lövträd önskas tas ner då det står på kommunens mark vid fastighetsägarens infart till 
fastigheten. Trädet tas ner under 2021-2022. Observera att trädet kan utgöra del av allé som först 
måste undersökas. 

 

Ekvägen , Sköllersta tätort. 

Ett antal Ekar står i närheten av ansökandes fastighet och ett av dessa träd är nära fastighetsgräns 
varpå trädkronan hänger in över fastigheten. Begäran avslås och istället undersöks möjligheten att 
beskära träden. Åtgärd utförs under 2021. 

 

Smedjegatan  Sköllersta tätort. 

Fastighetsägare önskar fällning av tre stora Ekar då dessa skräpar ner. Begäran avslås då kommunens 
hållning är att stora lövträd ska bevaras. 
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Version 1.3 

 

Inkomna ärenden sänds vidare till Drift- och Servicenämnden för slutgiltiga beslut. 

Bakgrund Trädgruppen: 

Rutinen med trädgrupp och trädblankett infördes under 2017. Trädgrupp har bildats med 

representanter enligt följande: 

Fastighetsavdelningen – Bisera Cajo,                                                                                

Samhällsbyggnadsavdelningen – Marianne Christiansen                                                                       

Tekniska avdelningen – Niklas Hasselwander, Hans Berglund, Ulf Brandt                                                    

Inget formellt möte har hållits, men representanter från Tekniska avdelningen har besökt samtliga 

platser och genomgång av inkomna ärenden har skett via e-post. 

 

Förslag på beslut redovisas på respektive Trädblankett, se bifogade bilagor.                                                                                 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

 

Clas-Göran Classon  Niklas Hasselvander 

Förvaltningschef  Teknisk Chef 

 

 

Bilagor 

Trädblanketter: 

- Allégatan Hallsbergs tätort 

- Kornvägen  Hallsbergs tätort 

- Korsbergsgatan , Hallsbergs tätort 

- Korsbergsgatan , Hallsbergs tätort 

- Norra Promenaden , Pålsboda tätort 

- Norra Promenaden , Pålsboda tätort 

-Smedjegatan , Pålsboda tätort 

-Ekvägen , Sköllersta tätort 

-Smedjegatan  Sköllersta tätort 

 

Page 94 of 213



Skötselplan för kommunens grönytor
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1.

Gräsytor                                                      

Gräsklippning och slåtter

Gräsklippningen indelas i 8 kategorier:
1. Finare gräsytor (klippes 18-20 ggr / säsong) oftast centralt belägna "finare"    
ytor
2. Bruksgräsyta (klippes 9 - 11 ggr/ säsong) Vanlig parkklippning
3. Högvuxen gräsyta, klippes 2-3 ggr/säsong med traktormonterad slaghack
4. Extensiva ytor, som klippes 1 ggr/säsong med traktormonterad slaghack

5. Kantklippning  (1-2 ggr/säsong) Vägrensslåtter och kanter efter GC vägar 
Redskapsbärare med slaghack på arm eller traktormonterad slaghack.
6. Övrig slåtter  (utföres med gräsröjare, slåtterbalk eller annan lämplig maskin 1-
2 ggr/säsong)
7. Putsklippning utföres med varierande intervaller beroende på ytors kvalité. 
Utföres i regel med gräsröjare eller mindre gräsklippare.
8. Ängsytor skall slås 1 gång/år i augusti månad med skärande redskap (Lie eller 
slåtterbalk) efter slåtter skall höet ligga kvar ett antal dagar innan det räfsas ihop 
och tas bort.

Förbättringsarbeten på gräsytor

Samtliga gräsytor skall kontrolleras före första klippning. ( ca 1 - 10 maj). 
Uppkomna skador skall repareras. Där så erfordras skall kompletteringssådd 
utföras.

Plogskador på gräsytor (orsakade av snöröjning)

Samtliga gräsytor skall kontrolleras före första klippning. Uppkomna skador skall 
repareras. Kostnader hänföres till projekt Vinterväghållning

Bevattning på gräsytor

Vid extrem torka kan vissa gräsytor behöva bevattnas. Detta beslut får tas från 
fall till fall.

Gödsling på gräsytor

Vid extrema fall kan vissa gräsytor behöva gödslas. Detta beslut får tas från fall 
till fall.

Verksamhet: 25002 och 24904, Budget: 1.637.000 kr
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2.

Planteringsytor, utsmyckning 

Omfattning: Penséer, sommarblommor, perenner, höstväxter och 
plantering i urnor.

Penséer

Övergripande mål:

Planteringar med penséer  skall skötas med högsta prioritet, de skall under sin 
växtperiod kunna uppvisa det finaste vi har!
Plantering utföres senast den 30/4 enligt särskild lista.

Komplettering av jord

Komplettering av jord skall ske efter behov. Jorden skall vara fri från rotogräs.

Gödsling.

Gödning skall ske med flytande gödselblandning som blandas med vattnet i 
samband med bevattning eller gödning i fast form.

Vattning

Vattning skall ske när behov föreligger. Vattning skall ske med finess så att 
blommorna ej bränns vid soligt väder. En lagom stråle från munstycke för att 
jorden skall ta åt sig lagom mängd. Mängden vatten skall minst motsvara 10 mm 
nederbörd vid varje bevattningstillfälle. (10 mm = 10 liter/m²)

Putsning

Penséerna putsas vid behov. Städning i planteringsytor med penséer skall ske 
en gång i veckan

Ogräsrensning

Skall ske en gång under mitten av maj månad.

Upptagning

Plantorna grävs upp och borttransporteras. Jorden krattas och snyggas till efter 
upptagningen. Eventuella ogräs tas bort. 

Skador bekämpning och kompletteringsplantering.

Kompletteringsplantering skall ske kontinuerligt under säsong. När en färg eller 
sort saknas bland eget lager i Stadsträdgården skall komplettering ske med 
annat material, men först efter överenskommelse med beställaren.

Verksamhet: 25003,  Budget: 1.133.000 kr
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3.
Sommarblommor

Övergripande mål:

Planteringar med sommarblommor skall skötas med högsta prioritet, de skall 
under sin  växtperiod kunna uppvisa det finaste vi har!

Plantering av sommarblommor påbörjas tidigast den 7/6 och skall vara avslutad 
senast den 1/7.
Komplettering av jord skall ske vid behov med jord som är fri från rotogräs.
Kompletteringsplantering vid behov.

Gödsling

Gödsling skall ske med långtidsverkande gödselmedel (minst 4 månader) , 
dosering direkt i jorden enligt tillverkarens rekommendationer. 

Vattning

Vattning skall ske när behov föreligger. Vattning skall ske med finess så att 
blommorna ej bränns vid soligt väder. En lagom stråle från munstycke för att 
jorden skall ta åt sig lagom mängd. Mängden vatten skall minst motsvara 10 mm 
nederbörd vid varje bevattningstillfälle. (10 mm = 10 liter/m²)

Putsning

I genomsnitt varannan vecka. Om omständigheter så råder skall detta göras 
oftare. T.ex. vid sämre väderlek och regn där blommorna ramlat av och rabatten 
ser illa ut. Plantorna putsas, utblommande blommor inkl. klasar och ibland hela 
stjälkar tas bort. 

Städning

Städning skall utföras en gång i veckan i alla blomsterytor.

Ogräsrensning

Varannan vecka från början av juli till slutet av augusti. Därefter var 3:e vecka tills 
frosten har inträffat. Sammantaget ca 7-8 ggr under säsong.

Ogräsrensningen utföres så att ogräs och dess rötter avlägsnas utan att 
blommor, bladverk eller deras rötter skadas. I samband med detta skall luckring 
ske. Om möjlighet finns skall rensningen koncentreras till perioder då jorden är 
något fuktig. Rotogräs skall alltid noggrant tas bort.

Luckring

I samband med ogräsrensning skall jorden luckras

Upptagning

Efter den första frosten i sep-okt grävs plantorna upp och borttransporteras. 
Jorden krattas och snyggas till efter upptagningen. Eventuella rotogräs tas bort.

Skador, bekämpning och kompletteringsplantering.

Åtgärder skall ske kontinuerligt under säsong. 

Urnor

Urnor är krukor, urnor ,lådor och andra lösa eller fasta arrangemang för vår och 
sommarblommor.

Puts.

Utföres 1 gång/vecka under växtperioden, vissna delar tas bort och utföres så att 
planteringen i urnan ser prydlig ut. 

Uppbindning, vattning, gödsling, ogräsrensning, luckring och 
kompletteringsplantering

Utföres i samma omfattning som i planteringsytorna ovan.

Höstväxter

Höstväxterna planteras senast till Alla helgons helg (Första helgen i november). 
Med höstväxter menas Ljung och barrväxter m m. Höstväxterna står kvar tills 
nästkommande vårplantering utföres.
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4.

Perenner

Övergripande:

Planteringar med perenner skall skötas med högsta prioritet. Komplettering av 
jord skall ske vid behov med jord som är fri från rotogräs. 
Kompletteringsplantering, gödsling, vattning och putsning vid behov.

Städning

Städning skall utföras en gång i veckan i alla perenna ytor.

Ogräsrensning

Varannan vecka (om behov finns) från början av maj till mitten av augusti. 
Därefter var 3:e vecka till och med september. Sammantaget 9-10 ggr under 
säsong.

Ogräsrensningen utföres så att ogräs och dess rötter avlägsnas utan att 
blommor, bladverk eller deras rötter skadas. I samband med detta skall luckring 
ske. Om möjlighet finns skall rensningen koncentreras till perioder då jorden är 
något fuktig. Rotogräs skall alltid noggrant tas bort.

Luckring
I samband med ogräsrensning skall jorden luckras
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5.

Buskar, träd och barrväxter  

Övergripande:

Siktskymmande växtlighet mm ( Gäller alla buskar och träd )
Busk- och trädvegetation vid trafiksignaler, belysningsarmaturer, vägmärken, vid 
utfarter och gång- och cykeltunnlar, utmed banvallar mm, som utgör fara för 
trafikanter ska beskäras omedelbart efter upptäckt eller anmälan. Den fria höjden 
över gångytor skall vara >2,5 m, över cykelytor > 3,2 m och över körbanor >4,6 
m. Detta gäller av kommunen ägda träd eller buskar.

Kontakter med fastighetsägare avseende åtgärdande av siktskymmande eller i 
gaturummet inträngande träd eller buskar skall avse information om gällande 
bestämmelser och vid behov anmodan om åtgärd. Åtgärdar fastighetsägaren inte 
inom avsatt tid ska anmälan ske till förvaltningsledningen som svarar för vidare 
åtgärder.

Buskar

Övergripande : ( Gäller samtliga buskar )

Buskage indelas i olika nivåer vad gäller skötselåtgärder:

Buskage A : 

Prydnadsbuskage, finare mindre buskage, oftast i de centrala delarna i alla orter.

Buskage B: 

Bruksbuskage (buskage som gränsar mot bostäder)

Buskage C: 

Buskfält (oftast stora sammanhängande buskage i anslutning till trafikleder)

Speciella karaktärer

Att varje buske, buskage får utveckla sin speciella karaktär ( växtsätt, sundhet, 
friskhet, och blomning ).Det ska även ge ett vårdat intryck under hela året och 
förhöja upplevelsevärdena i dess omgivning.  

Verksamhet: 25000,  Budget: 535.000 kr (del av)
Omfattning: Buskage A prydnadsbuskage, Buskage B bruksbuskage, Buskage C buskfält, Formklippta 
häckar, Friväxande häckar, Parkträd, Gatuträd, Fruktträd och Barrväxter,
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6.

Buskage A, Prydnadsbuskage

Åtgärder:

Ogräsrensning

Ogräsrensning utföres mekaniskt med start i Maj, i hela buskaget två gånger i 
månaden under hela växtsäsongen.

Beskärning

Skadade och döda grenar borttages vid upptäckt under hela året. Övrig 
beskärning endast i undantagsfall.

Gödning

All gödsling utföres med organiska gödselmedel. Gödning under 
etableringstiden, därefter en gång per år med långtidsverkande gödselmedel.

Vattning

Under etableringstiden i  nyplanterade ytor, i övrigt endast då speciella behov 
finns.

Städning

Städning utföres en gång i veckan

Page 139 of 213



7.

Buskage B Bruksbuskage :

Åtgärder :

Ogräsrensning

I nyplanterade ytor skall ogräsrensning utföres mekaniskt i hela planteringsytan 
en gång i månaden med start i maj tills det att buskaget har hunnit sluta sig. 
Därefter skall rensning ske i kantzonerna. I äldre buskage skall endast punktvisa 
insatser göras. Bedömning får göras från fall till fall. 

Gödning

Utföres under etableringstiden i övrigt endast i speciella fall, all gödning utföres 
med organiska gödselmedel.

Beskärning

Endast i speciella fall.

Städning

Städning utföres en gång i månaden. (maj - okt) där behov finns.

Buskage C Buskfält :

Åtgärder : Beskärning och städning i begränsad omfattning
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8.

Formklippta häckar  (friväxande häckar, se buskage)

Övergripande:
Häcken skall uppvisa ett välskött intryck och fylla avsedd funktion vad det gäller 
estetiska värden avgas –bullerfilter, erosionsskydd, läfunktion och rumsbildning 
den avsedda funktionen. 
Häcken får ej avvika från naturlig klipplinje.
Häckarna skall ge ett vårdat intryck under hela året.

Kemisk ogräsbekämpning får ej förekomma.
Självsådda främmande arter borttages. Beskärningen utförs in till gammal 
klippved så att de får en naturlig föryngring. Häckarna skall klippas med lutande 
sidor. Lutningen skall vara mellan 10:1 och 20:1 .Häckarna skall efter klippningen 
vara fria från avklippta växtdelar.
Kompletteringsplanteringar sker löpande tills häcken uppfyller avsedd funktion.

Häckarna indelas i två nivåer vad gäller skötselåtgärder. A och B. Där nivå A  är 
den mest skötselkrävande. 

Häck A:

Åtgärder: 

Ogräsrensning

Ogräsrensning utföres i de synliga kantzonerna en gång per månad under 
växtsäsongen. 

Klippning

Klippning utföres två gånger per säsong, första gången i juni och andra gången 
före 15/8. 
När häcken gränsar mot kommunikations- eller klippta gräsytor av olika slag skall 
löv och  växtdelar tagas bort. Om den gränsar mot  planterings-, perenn - och 
buskytor skall löv- och växtdelar ligga kvar som täckmaterial och gödning. 

Städning

Skräp och främmande föremål tages bort, översyn en gång i veckan.

Häck B:

Åtgärder: 

Ogräsrensning

Ogräsrensning utföres i de synliga kantzonerna en gång per säsong. (juli)

Klippning

Klippning utföres en gång per säsong dock senast under augusti månad. 

Städning

Främmande föremål tas bort, översyn en gång i månaden.
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9.

Träd

Övergripande :

Träden  indelas i parkträd, gatuträd, formklippta träd och fruktträd. 

Träden är till för att förstärka upplevelsevärdet i vår närmiljö. Våra träd är 
stommen i våra parker därför måste vi värna extra mycket om dem, varje art ges 
möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Alla träd skall besiktas en gång per år.

Trädvården skall utföras enligt dagens senaste rön. Detta innebär bland annat att 
träden ska beskäras i minimal omfattning. Träden får inte skadas i samband med 
skötsel av parkytor, eller i samband med ändringar av ytorna runtomkring träden.

Alla nyplanterade träd i gräsytor skall ha en ellips eller cirkel med öppen jord som 
täcks med komposterad bark runt stambasen. Ytan skall hållas ogräsfri.

Åtgärder. 

Beskärning, uppbyggnads- och  formbeskärning, kronreducering och 
hamling

ALL BESKÄRNING UTFÖRS PÅ TRÄDENS VILLKOR, ”SÅ SMÅ SÅR SOM 
MÖJLIGT”.

Uppbyggnadsbeskärning och uppstammning sker löpande under de femton 
första åren eller tills att träden har uppnått sin funktion. Vissa träd beskäres varje 
år ex arkader olika typer av hamlingar och fruktträd.

Uppbindningen 

Tas bort efter det att trädet har etablerat sig, cirka två år om det inte det 
föreligger risk för vandalisering.
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Städning 10.

Kontinuerlig städning av främmande föremål. Affischering mm tas bort 
omgående. 

Kompletteringsplantering  

Avgörs från fall till fall.

Gödning 

Skall ske i nya anläggningar eller där träden visar brist på något eller några 
näringsämnen. Gödning utföres på våren direkt efter att tjälen släppt med 
organiska gödselmedel. Gödning av träd i planteringsyta sker direkt på marken. 
Träd som står i gräsyta skall gödsling ske med att ett hål spettas minst tjugo cm 
djupa inom kronans dropplinje c-c avståndet mellan hålen 50cm, ex någon typ av 
hönsgödselbaserad giva. Träd i hårdgjord yta gödslas med gödselstavar 
innehållande organiska gödselmedel.

Kronstabilisering 

Endast i speciella fall.

Vattning

Vattning av yngre nyplanterade träd utföres så att det tillgodoser trädets behov.

Avverkning

Avverkning i samråd med B om inte skada för liv och egendom föreligger då 
åtgärdas det omgående.

Lusning

Två gånger per säsong första gången före midsommar andra gången under 
augusti månad. 

Besiktning

Besiktning av träden skall ske en gång per år.

I besiktningen ingår följande : 
� Kontroll av uppbindning, stamskydd och trädgaller.
� Vinterskador ex frostsprickor mekaniska skador, påkörningsskador mm.  
� Rapportera om farliga träd.

� Rapportera om hälsotillstånd ev förekomst av sjukdomar, skadedjur och 
svampangrepp.
� Rapportera om komplettering av växtmaterial vår och höst. 

� Kontrollera att skydd för träd upprättas vid byggnads och  anläggningsarbeten 
och  även vid andra typer av arbeten.
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11.

Parkträd 

Avser enskilda individer eller trädgrupper som står i planteringar eller omges med 
gräs. Ex i våra parker och grönområden.

Att varje trädart utvecklas på sitt för arten karaktäristiska växtsätt. Med detta 
menas att träden får växa som det vill med grenar som exempelvis når ner till 
marken. Detta innebär att ingen höjning av trädkronor för ex gräsklippare mm.

Gatuträd 

Avser träd i anslutning till hårdgjorda ytor ex gator, vägar och torg mm.

Att träden utvecklas arttypiskt, ger ett vårdat intryck och ska vara trafiksäkra och 
ej farliga för allmänhet och egendom. 
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12.

Fruktträd 

Avser alla fruktträd.

Alla fruktträd ses över 1 gång/år. Beskärning utföres vid behov. En vacker och 
luftig krona eftersträvas före en bra fruktsättning. 

Barrväxter

Alla Barrväxter ses över 1 gång/år. Beskärning utföres endast vid behov och 
endast på arter som tål detta. En så vackert och arttypisk form eftersträvas. 
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13.

Lekplatser

Omfattning: "Vanliga" lekplatser och spontanlekplatser
Lekplatserna skall fylla avsedd funktion

Säkerhetstillsyn av lekutrustning.

Säkerhetstillsyn skall utföras en gång i veckan. En mer omfattande besiktning, 
där protokoll skall föras utföres en gång per år av beställaren. Vid tillsyn och 
besiktningar skall stor vikt läggas vid att gällande normer och föreskrifter 
efterlevs. Brister i säkerhet får ej förekomma och där brist har uppdagats skall 
åtgärd utföras snarast.

 Ny besiktning utföres efter åtgärdande. Detta upprepas tills dess att allt är 
åtgärdat Övriga förändringar som kan komma ifråga vad gäller säkerhet och som 
kan komma att förändra produktansvaret för tillverkaren måste ske i samråd med 
beställaren.

Tillsynen som skall ske varje vecka skall åtföljas av ett protokoll. Underlaget till 
protokollet skall tillhandahållas av beställaren, och skall ifyllt alltid inlämnas som 
kopia till beställaren. Om oklarheter råder om vissa detaljer skall beställaren 
höras för samråd.

Reparation av staket, lek- och övrig utrustning

Efter tillsyn och besiktning på lekplatser skall anmärkningar omgående åtgärdas.
Målning utförs i regel vartannat år.

Underhåll av grus och sandytor.

Strid sand.

All strid sand skall underhållas så att den har en dämpande förmåga. Den skall 
fräsas 2 ggr/år med början före den 15/maj. Vid behov skall sand påfyllas. 
Sanden skall ha en fraktion mellan 2-8 mm, gärna rundkornigt och tvättat. 
Ogräsbekämpning utföres 3 gånger under säsong. Kemisk ogräsbekämpning är 
ej tillåten.

Bakbar sand

Bakbar sand skall underhållas så att den behåller sin bakande förmåga. Ytorna 
skall fräsas 2ggr/år med början före den 15/maj. Vid behov skall sand påfyllas. 
Sanden skall ha en fraktion mellan 0.2 mm till 2 mm. Ogräsbekämpning utföres 3 
gånger under säsong. Kemisk ogräsbekämpning är ej tillåten.

Verksamhet: 25004,  Budget: 609.000 kr 
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Speciell skötsel för Spontanlekplatser 14.
Avser spontanlekplatserna i Hallsberg och Vretstorp. I spontanlekplatserna finns 
speciell utrustning som skall skötas på ett speciellt sätt. Tänk speciellt på 
följande:  

I övrigt tillsyn och åtgärder så att varje del är säker och fyller avsedd funktion.

Skogs- och naturparker

Omfattning: Öppen naturmark, Ekopark och stadsnära skog.

Öppen naturmark

Övergripande :

Avser natur som i huvudsakligen består av fältskiktet, som ex gräs, örter, ris. 
Marken kan även ha inslag av enstaka träd och buskar.

Mål:

Naturmarken är till för stadens invånare som rekreationsområde  och fungerar 
som stadens lungor.  

Den öppna naturmarken får i stort sett sköta sig själv. Får gärna successivt 
övergå till sluten  naturmark för att främja den biologiska mångfalden. 

Verksamhet: 25001,  Budget: 877.000 kr 

1. Spolning av is på rinken i Hallsberg

2. Tillsyn och ev. byte av tennisnät på tennisplanen i Hallsberg.

Page 147 of 213



Åtgärder: 15.

Röjning och gallring

Röjning och gallring endast i enstaka fall. 
 
Städning

Städning minst två gånger per år i övrigt vid behov

Eko park

Övergripande :

Är av människan ett försök att skapa skogar, vegetationsytor för olika funktioner, 
läbildning, bullerskydd, luftrenare mm. För att detta ska lyckas måste olika 
faktorer fungera såsom god etablering  av växtmaterial och rätt skötsel under 
uppbyggnadsskedet. På sikt kommer vissa delar av parken att klassas som skog, 
beroende vilken skötselinsats som görs.

Åtgärder:

Röjning

Röjning och gallring skall ske enligt skötselplan.   

Städning

Städning minst två gånger per år, i övrigt vid behov.

Gräsytor

Vissa gräsytor användes mer för spontant idrottsaktivitet. Dessa gräsytor klipps 
med samma standard som bruksgräsytorna (se huvudgrupp Gräsytor). Även 
kanterna på alla gångstråk i parken klippes med denna intervall
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16.

Stadsnära skogar
Övergripande :

Att öka och bevara den biologiska mångfalden
Att inbjuda till olika typer av rekreation : promenader, lek, svampplockning mm  
Att vara variationsrik och beständig
Att bevara fornminnen och spår av gammal markanvändning.

Hur gör vi ?

Spar ris till kojbyggen.

Värna om olika biotoper: i en och samma skog kan det finnas många biotoper att 
vara rädd om ex granskog, skottskog, ädellövskog, gläntor, hyggen brynzoner, 
våtmark mm.

Spara gamla och döende träd som boplatser åt fåglar och insekter, även låta 
trädstammar ligga kvar och återgå till naturen för att sluta cirkeln.
Vissa områden kan lämnas till fri utveckling = utan skötselinsatser.
Röjning och huggning

Gallring och röjning bör ske vart tredje till vart femte år efter skötselplan. En 
skogsskötselplan finns ,som skall följas.

Städning en gång per år eller efter behov.
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17.

Övrig skötsel   (I Budget under Planteringsytor, utsmyckning)

Parkmöbler

Avser soffor, bänkar, pollare och annan utrustning.
Skötes så att full funktion erhålles, skadade delar bytes ut.

Dammar och fontäner

Rengöring och igångsättning  under maj månad.
Tillsyn under säsongen så att full funktion erhålles.
Avstängning, tömning, intagning av pumpar m m. Före 20/10.

Tillsyn av livräddningsutrustning

Avser utrustning som är placerad utmed Vattendrag. Utrustning som är 
utplacerad skall tillses så att full funktion erhålles.

Majbrasor

Majbrasa skall ordna vid Hembygdsgården i Hallsberg i samråd med Lions club i 
Hallsberg.

Julgranar

På följande platser skall Julgranar sättas upp::
1  Hallsberg, Stocksättersskolan
2  Hallsberg, Rondell vid Sazeligatan--Va Storgatan
3  Hallsberg, Bergsparken
4  Hallsberg, Stortorget
5  Hallsberg,  Bergööhuset
6  Vretstorp (Frivilliga brandkåren sätter upp)
7  Östansjö, mittemot Torget
8  Sköllersta, Torget
9  Pålsboda, vid infarten norrifrån
10 Hjortkvarn, vid Rastplatsen. (Frivilliga brandkåren sätter upp)

Flaggstänger

Flaggor och flaggstänger skall underhållas så att full funktion erhålles.
Slitna flaggor bytes ut vid behov
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3 

 2020-10-29 Dnr:  19/DOS/64 

 

 
 

Motion gällande anläggande av ängsmarker   

Ärendebeskrivning 
Towe Jegeros (V), Tryggve Thyresson (V), Veronica Löfling (V) och Sören Pettersson (V) har 
inkommit med en motion gällande anläggande av ängsmarker. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelseförvaltningen har expedierat ärendet till drift- och 
serviceförvaltningen för yttrande. 

Förslag till beslut 
I och med nedanstående redovisning anses motionen besvarad. 

Ärendet 
De senaste trenderna inom omgestaltandet av konventionella gräsytor visar att fler alternativa 
lösningar finns. Alternativa lösningar går mot mer naturliga gräsmarker där gräs och örter kan växa 
tillsammans och bli en viktig resurs för människor, vilda djur och pollinerande insekter. 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort stora forskningsprojekt om detta bland annat ”Alternativ 
till gräsmatta i Sverige från teori till praktik”. 
Där säger man att den mest effektiva metoden är att avlägsna den befintliga gräsmattan samt cirka 
10–15 cm av jorden och ersätta den med en magrare jord och sedan så ängsblandning på ytan.  
Trots att det här medför vissa inledande ekonomiska investeringar har det visat sig att dessa 
investeringar lönar sig senare på grund av minskade skötselkostnader i framtiden. 
 
Två försök i mindre skala har gjorts i Hallsbergs tätort 
På baksidan av Bergöö huset har en färdig ”ängsmatta” lagts ut på två olika ställen. De två 

ängsytorna har anlagts för att vara en inspiration för andra att anlägga blomsterängar. 

Demonstrationsängarna har kompletterats med informationsskyltar som beskriver innehåll och 

funktion för att informera och väcka intresse. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3 

 2020-10-29 Dnr:  19/DOS/64 

 

 
 
Vid lekplatsen, ”Tallbacken”, (Östra Promenaden i Hallsberg) har parkenheten sått en ängsyta (cirka 
200 m²). Ängen är sådd hösten 2018. Platsen är en före detta bollplan i grus som fått växa igen och 
som klipptes som en vanlig gräsyta i minst 20 år. Platsen ligger på en grusås och är väldigt torr och 
mager. Det borde vara en perfekt plats att etablera en ängsyta på. Utfallet är än så länge knappt 
märkbart, men med tålamod kan det färdiga resultatet kanske märkas om 3-5 år. 

 
 

Karta över Tallbacken och bild från augusti 2020 
 

Planer framåt 

Drift- och serviceförvaltningen har tagit kontakt med Kumla kommun för att ta del av deras 
erfarenheter. Enligt parkchefen i Kumla har man under 2020 gjort ett försök med att övergå från 
klippta gräsytor till ängsytor. Man slutade helt enkelt att klippa gräset för att se vad som fanns i 
ytorna. På många ställen blev det helt fel (i centrum och intill villabebyggelse och lekplatser). På en 
del ställen blev dock resultatet riktigt bra. Kumla håller just nu på med en utvärdering av projektet 
och förvaltningen kommer att hålla kontakten med dem för att få veta resultat och hur de tänker gå 
vidare. 
 
Drift- och serviceförvaltningen arbetar vidare med de projekt som startats och utvärderar dessa. 
Inom den tekniska avdelningens parkenhet förs också en diskussion om att plantera växter som 
gynnar pollinerande insekter utan att det för den skull inte behöver anläggas ängar. När ett resultat 
kan presenteras kommer en mer detaljerad plan tas fram som bland annat visar var det kan vara 
lämpligt att anlägga ängsytor och annan växtlighet som gynnar pollinerande insekter i Hallsbergs 
kommun.  
 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 
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 Tjänsteskrivelse Sida 3 av 3 

 2020-10-29 Dnr:  19/DOS/64 

 

 
 
 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon  Per Runfeldt 

Förvaltningschef  Planerare 
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Plan för underhåll av kommunens fastigheter 
2020

9

20/DOS/72
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DOS Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023

10
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1 Verksamhet och uppdrag 

Antal ledamöter: 11 

Ordförande: Conny Larsson 

Förvaltningschef: Clas-Göran Classon 

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

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

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

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

Verksamheten Alkohol och tobakstillsyn har under de senaste åren legat under 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen men sedan januari 2020 finns funktionen 
under Drift- och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen. 

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

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

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

Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande 
anläggningskapital. 
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Här nedan redovisas några av de viktigare utmaningarna, aktiviteterna och 
prioriteringarna för Drift och serviceförvaltningen 2021-2023: 

Övergripande 

 Delar av Drift- och serviceförvaltningen håller nu på att flytta in i 
Kommunaltekniska huset. Stora insatser har gjorts för att anpassa den före 
detta industrifastigheten till den verksamhet som bedrivs inom Tekniska-, 
Fastighets- och Städavdelningen. I lokalerna kommer även Sydnärkes 
kommunalförbund att flytta in. Mycket återstår dock att åtgärda och nu 
planeras för en ny tvätthall, nödvattenrum och för att även VA-drift ska 
flytta in i fastigheten. 

Fastighetsavdelningen 

Utmaningarna för fastighetsavdelningen under 2021 är att: 

 klara av de investeringar och projekt vi har framför oss 
 hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler genererar. Det handlar i 

första hand om Gatukontoret, den del som Volvos lämnat i 
Kommunaltekniska huset, Gamla mejeriet som Sydnärkes 
kommunalförbund lämnat och Childrens före detta lokaler 

 klara av förvaltningen av kommunens bostadsbolag med de resurser vi har 
 färdigställa ännu ett hyreshus på norr i kvarteret Lien 
 fortsätta arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att håll sjuktalen nere 
 uppfylla energikraven som innebär en minskning på 2 % 
 revidera gränsdragningslistor gentemot hyresgäster 
 uppfylla de miljökrav/ rutiner som ställs avseende inomhusklimat på 

förskolorna 
 fortsätta arbetet med underhållsplanen 
 förnya eller ersätta de ramavtal som går ut 2020 
 ha ett fortsatt bra samarbete med övriga förvaltningar. 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 

 Ökade fjärrvärmekostnader kräver ett utökat anslag som fördelas på 
kommunens hyresgäster. Kommunhusets hyreskostnader behöver ses över 
eftersom de är snedfördelade, och genomförd renovering och ombyggnad 
ger ökade kapitalkostnader. 

 För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att 
hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande 
dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där 
skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering kvarstår att 
göras komplett. 

 Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med 
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande 
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta 
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan 
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta 
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här 
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt 
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gör. 
 Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens skolfastigheter. 

Brandskydd och larm i skolor behöver tillskapas. Asfaltering av 
fastighetsytor inklusive belysning och servisledningar behövs. 
Folkasboskolans fasader behöver renoveras inklusive fönster i en sista 
etapp. Skolgårdars lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses 
över. Fredriksbergs skola, fasadrenovering puts ligger inom perioden. 
Underhåll skolor generellt ligger också i slutet av perioden. 

 En ny förskola på söder i Hallsberg, Vretstorp och Pålsboda behövs. 
 Åtgärder i Sydnärkehallen och kompletteringar i Allébadet behövs även 

nästa år. 
 Åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation behöver 

genomföras, men fjärrvärmecentralen bör bytas redan nästa år som en 
första åtgärd. 

 Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor 
omfattning. Sammanlagt 29 miljörum planeras, fyra har redan byggts, men 
utbyggnadstakten behöver ökas. 

 En avsättning av medel för hantering av rivningsfastigheter bör också ske. 

Måltidsavdelningen 

Utmaningen inför 2021 är att få till en livsmedelsbudget som täcker 
kostnadsökningen för livsmedel. Livsmedelspriserna har stigit rejält under de 
senaste två åren och som även framåt i tiden tycks öka i högre takt än vad som har 
och kommer att kompenseras. Dessutom finns ett behov av att få täckning för de 
ökade kostnaderna för specialkost, råvaror och för anpassad kost där vi behöver 
förstärka med resurser i köken. 

Andra utmaningar för måltidsavdelningen är: 

 att verksamheten får ökade hyreskostnader när köken byggs om. Intäkter 
och kostnader går inte hand i hand 

 att lyckas få matsvinnet att minska ytterligare i den takt som förväntas 
 att öka det ekologiska och närproducerade livsmedelsinköp då kostnaden 

för dessa livsmedel ligger betydligt högre än konventionella livsmedel 
 att bibehålla en låg sjukfrånvaro 
 att kunna erbjuda heltider till de medarbetare som önskar det 
 att få till ett bra samarbete med köpande förvaltningar 
 att klara den stora utmaningen nästa sommar då Allékökets produktions 

kök ska byggas om. 
 Hur vi ska tänka i framtiden vad det gäller Pålsbodas två kök. Två kök blir 

ett? 
 Bättre arbetsmiljö för personalen då kök byggs om och anpassas efter nya 

normer och behov. 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 

 Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med 
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller 
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten 
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya 
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. Så även den 

Page 169 of 213



 Datum 2020-11-05 Sida 

Drift- och serviceförvaltningen 2020  6(21) 

 

klimatmodul för uträkning av klimatpåverkan på menyerna. 
 Ta fram en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen. 
 För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så 

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

 Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som 
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror. 

 Fortsatt diskussion om målet när det gäller ekologiska livsmedel kvarstår, 
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska 
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget. 

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

Städavdelningen 

Utmaningarna för städavdelningen under 2021 är: 

 Fortsatt arbete med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för 
teamledare. 

 Fortsatt arbete med att använda och implementera avjoniserat "Rent 
vatten" i verksamheten. 

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

 Städavdelningen behöver två leasingbilar för att kunna utföra städning i 
kommunens samtliga fastigheter. I dag används personalens egna bilar 
vilket inte är acceptabelt. 

 Implementera det nya kalkyleringsprogrammet som köpts in som bland 
annat kan beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och 
hantera städavtal. 

 Uppdatera detaljerade städinstruktioner/gränsdragningslistor enligt 
inspektionskrav och implementera dem hos köpande förvaltningar så 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning uppfylls 

 Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande. 

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet 

Utmaningarna för den tekniska avdelningens skattefinansierade verksamhet under 
2021 är: 

 Genomförd inventering visar att 2021 års anslag för beläggningsunderhåll 
endast täcker en tredjedel av behovet som krävs för att inte gatu- och 
vägnätet ska försämras ytterligare. 

 Fortsatta anpassningsåtgärder för att slutföra tekniska avdelningens flytt 
till Kommunaltekniska huset. Bland annat så behöver sandförrådet flyttas 
under våren och en ny tvätthall byggas. 
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 Utbyte av bristfällig belysning. Underlag för budget 2022-2024 tas fram. 
 Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms, 

åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet. 
 Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i 

verksamheten och används som underlag för budget 2022-2024. 
 Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom 

budgetram. Underlag för budget 2022-2024 tas fram. 
 Gatu- och trafikingenjörens och trafikhandläggarens arbetsuppgifter är 

omfattande. Stora insatser behövs bland annat inom beläggnings- och 
brounderhåll, belysning, trafikanordningar och vägmärken. 

 Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat när 
det gäller belysning och vägunderhåll. 

 Eko-parken behöver kunna hålla en hög standard när det gäller 
tillgänglighetsanpassning och underhåll av äventyrslekplats, hinderbana 
och Hälsans stig. Eko-parken behöver få högre standard på gångvägar och 
broar behöver bytas ut. 

 Inköp av maskiner och fordon behöver ske kontinuerligt. Trafikanordningar 
och trafikskyltar behöver bytas ut. 

 Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över. 
 Spontanlekplatsen behöver rustas avseende den befintliga plaskdammen 

som ska ersättas av en ny vattenlekyta och toaletten behöver också ses över 
och tillgänglighetsanpassas. 

 Nya poolcyklar planeras och två poolbilar behöver bytas ut. 
 Bränsletankstation för bland annat biologisk diesel planeras. Till 

verkstaden behövs en mobil fordonsflytt och ett diagnosverktyg. 
 Tillgänglighetsanpassning inklusive upprustning av norra trapphuset i 

Pylonbron. 
 Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver repareras eller bytas ut. 
 Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver 

genomföras årligen på samma nivå som tidigare. 
 Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas 

ut. 

Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet 

 Genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och 
verksamhetsförutsättningar. 

 VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät. 
 Åtgärder i enlighet med den plan för spolning av kommunens 

avloppsledningar som tagits fram implementeras i verksamheten. 
 Genomförd inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar 

att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet 
behöver fortlöpande ligga på en relativt hög nivå. 

 VA-avdelningen har årligen återkommande investeringsbehov rörande 
maskiner och utrustning enligt en särskild plan. 

 Personalbyggnad vid avloppsverket behöver ersättas. Befintliga lokaler är 
inte ändamålsenliga och de är helt uttjänta. Nuvarande placering är också 
olämplig då byggbaracken är placerad på prickmark och ett permanent 
bygglov för en sådan placering kommer inte att kunna beviljas. En 
lokalisering till Kommunaltekniska huset förbereds. 
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 Förutsättningar för avtappning av dricksvatten inom kvarteret 
Skördetröskan ska undersökas. 

 Tisaren distributionsnät VA byggs enligt plan kommande år. 
 Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats. 

Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp att 
beaktas. 

 En ny VA-plan tas fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen. 
 Under året kommer också underlag för en helt ny VA-taxa enligt de 

riktlinjer som Svenskt vatten framtagit att tas fram. 

Bostadsanpassning 

 I och med att de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen inte 
kommer att vara kvar nästkommande år bedöms de ekonomiska 
förutsättningarna inte vara tillräckliga. Behovet uppskattas till 1,0 mkr 
utöver de 1,7 mkr som nu finns i budgetramen för 2021. 

Bygglov och miljötillsyn 

Förutsättningar för att ytterligare samordna den administrativa hanteringen av 
bygglov- och miljöverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en 
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan 
kommun har ökat. I och med det nya verksamhetssystemet skapas möjligheter för 
att all administrativ hantering ska kunna ske i Kumla. 

Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen är under upphandling. 
Det gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut och kommer inte att 
kunna användas efter årsskiftet. De nya systemet kommer att vara mer anpassade 
för arbete i fält så att det administrativa arbetet kan effektiviseras. 

Alkohol och tobakstillsyn 

Alkohol- och tobakstillsynen har tidigare legat under Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, men sedan januari 2020 finns funktionen på Drift- 
och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen. 

För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med alkohollagen har 
Sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg 
gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna. 
Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn över försäljning av folköl och tobak 
samt kontroll av detaljhandel med receptfria läkemedel. Avseende läkemedel har 
Läkemedelsverket det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. 
Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar om 
serveringstillstånd av skilda slag samt kontakter med tillståndshavare. 

Hallsbergs kommun ansvarar enligt avtal för verksamheten gentemot de andra 
kommunerna och har ansvar för att tillsätta resurser för att bedriva verksamheten 
enligt respektive lagstiftning. 

Kommunerna tar ut avgifter av försäljningsställena för sin tillsyn av detaljhandeln 
avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel. Avgifter tas också ut för den 
restaurangtillsyn som kommunerna bedriver. Avgifterna tas ut enligt 
självkostnadsprincipen och täcker ett normalt år de kostnader Hallsbergs kommun 
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har för verksamheten. 

Vissa år visar avgifterna ett överskott och andra år visar det ett underskott. 
Överskott sparas på ett balanskonto för att kunna användas de år verksamheten 
visar underskott. Under de år kommunerna i Sydnärke haft gemensam 
alkoholhandläggare har kommunerna inte behövt skjuta till pengar till 
verksamheten då ansökningsavgifter och tillsynsavgifter har täckt verksamhetens 
kostnader över tid. 

Avslutande kommentar 

Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är 
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till 
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett 
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om 
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta 
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar 
för en fortsatt god utveckling med utrymme för kommande behov av insatser. 
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4 Driftbudget 

Driftbudget  

Antaganden och ramtilldelning skatt 

I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för 
perioden 2021-2023. Den beslutade ramtilldelningen för Drift- och 
servicenämnden är: 

2021: 31 123 tkr 

2022: 31 553 tkr 

2023: 33 244 tkr 

Personalkostnader 

Personalkostnader bygger på 2019 års lönenivå med preliminär löneuppräkning 
och är uppräknade med 2,3 % för perioden 2021-2023. 

Hyror 

Internhyror utgår från 2020 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under 
budgetperioden 2021-2023 och hänsyn tagen även till andra förändringar som kan 
påverka, som till exempel verksamhetsförändringar som kan innebära nya lokaler 
eller uppsagda lokaler som saknar nya hyresgäster. 

Kapitalkostnader och driftkonsekvenser 

Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade 
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar 
på nu pågående projekt. Alla projekt ska komponentavskrivas när projektet är 
avslutat vilket kan förändra avskrivningstiden och slutligen påverka våra 
kapitalkostnader i verksamhetens budget. 

En ny omfördelning av intäkter och kostnader kan bli nödvändig när vi fått klart 
med köpande förvaltningar och även externa som till exempel Sydnärkes 
utbildningsförbund, i vilken omfattning av städytor och antal portioner som 
behövs inför 2021. 

Internräntan är 2,5 % 

Behov/satsningar 

Den ramförstärkning på 1 mkr som bostadsanpassningen har haft under tre år 
fram till 2020 är inte kvar 2021. Det innebär att utrymmet för 
bostadsanpassningen nu är 1,7 mkr 2021, vilket inte motsvarar behovet som 
uppgår till 2,7 mkr. 

Ekonomiska medel för att hantera de hyresförluster som outhyrda lokaler 
genererar saknas. Det handlar i första hand om Gatukontoret, 1 500 tkr/år, den del 
som Volvos lämnat i Kommunaltekniska huset, 600 tkr/år, Gamla mejeriet som 
Sydnärkes kommunalförbund lämnat, 600 tkr/år och Childrens före detta lokaler, 
300 tkr/år. Totalt uppgår hyresförlusterna till 3,0 mkr/år om lokalerna förblir 
outhyrda. En begränsad del av hyresförlusten kan dock kompenseras genom att 
lokalerna ställs på sparlåga genom temperatursänkning och avbeställning av 
avfallshämtning och minskade elkostnader. 

Hyresökningen för egna verksamheter i Kommunaltekniska huset beräknas bli 
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2020-11-12
Till Drift- & Servicenämnden´s möte 2020-11-18.

Förslag till verksamhetsbudget för Drift- & Serviceförvaltningen.

C, L. Kd, M, Mp-Koalitionsgruppen yrkar bifall till  den av DoS-förvaltningen framlagda 
verksamhetsbudgeten för 2021-2023 med följande ändringar och tillägg, eftersom 
förvaltningen aviserat att det kan komma förändringar i förslaget fram till beslutsdatum så 
med anledning av detta reserverar vi oss för att det eventuellt även kan komma 
förändringar även i vårt budgetförslag :

Vi anser att för att uppnå kommunens politiska mål så mår förvaltningen bra av större 
inslag av politisk målstyrning från nämnden jämfört med vad som tidigare varit. Vårt förslag
till ändringar och tillägg ska ses som ett led i denna utveckling.

Nedanstående punkter grundar sig på det förslag till verksamhetsbudget som förvaltningen
framlagt till nämndmötet 2020-11-18.

1.På sidan 5 under rubriken Fastighetsavdelningen/........arbete med följande frågor:
Ang. ökade fjärrvärmekostnader, texten ändras till: 
Förvaltningen får i uppdrag att se över fjärrvärmekostnaderna, med bakgrund av 
hur bränslekostnaderna för fjärrvärmebolagen utvecklats, så finns ej fog för stora 
taxehöjningar, i det fall leverantörerna bedöms göra oskäliga taxehöjningar ska 
avtalen omförhandlas.

2. På sidan 5 under rubriken Måltidsavdelningen läggs till följande punkt:
Under 2020 förväntas ett underskott om 1,7 milj för måltidsverksamheten vid 
dagcentralerna. Avdelningen ska i samråd med köpande förvaltningar skapa balans
i budgeten inom 2 års tid. Åtgärder vad gäller effektivisering, intäkts- och 
kostnadsuppföljning och anslagstillskott kan vara framkomliga vägar.

3. På sidan 6 i måltidskapitlet andra stycket nerifrån angående ekologiska livsmedel
ändras texten till:
Den av riksdagen beslutade "Nationella livsmedelsstrategin fram till 2030", ska ligga
till grund för den långsiktiga planeringen av matkultur och andelen ekologiskt och 
närproducerat, där anges bl.a. att 60 procent av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030.

4. Sidan 8.
Under rubriken Bygglov och miljötillsyn
Ny punkt läggs till först:
Egenkontrollen hos beredande avdelningar, vad gäller de tjänster för bygg-och miljö
som  vi köper från Kumla kommun har inte varit tillfredsställande. Allt för ofta har 
tjänsteskrivelser innehållit faktafel och syftningsfel, brister i faktureringsrutiner, 
brister i tillämpning av politiskt fattade beslut m.m. är alltför frekventa. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att i samarbete med Ks-förvaltningen säkerställa 
kvalitén framöver eller finna annat alternativ för verksamheten.

5. Sidan 7 under Tekniska avdelningen- Avgiftsfinansierad verksamhet läggs 
följande uppdrag till:
Söder om Pålsboda både öster och väster om Pålsbodaåsen sker i samband med 
häftiga snösmältningar eller vid riklig nederbörd allvarliga översvämningar. Dessa 
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problem uppkom under lång tid tillbaka när Pålsboda expanderade som tätort.
Vad gäller östra sidan av åsen har kommunen ej tagit något av sitt ansvar för att 
motverka dessa översvämningar, inte ens gått in som andelsägare i 
markavvattningsföretaget som får ta hand om översvämningsproblemen. På västra 
sidan är kommunen största andelsägaren i det markavvattningsföretaget. Där är nu 
stora problem med igenväxning i buffertdammarna som nu är igenväxta med 
vedartad vegetation och så håller bävrar till och bidrar ytterligare till problem.

Vi yrkar därför att en ny prioritering som ska läggas till för VA-kollektivet:
Under 2021 ska utredning göras angående förutsättningar och kostnader vad gäller 
anordnande av nya fördröjningsdammar för dagvatten i Pålsboda. 
Dels söder om östra industriområdet samt på västra sidan om Pålsbodaåsen 
utanför reningsverket vid de gamla dammarna och norr om dessa. Medel för denna 
utredning tas ur VA-fonden.
För genomförande av åtgärden förutsätter vi att i samarbete med Nyköpingsåarnas 
vattenvårdsförbund, en ansökan om LONA-bidrag upprättas, 90% 
kostnadsfinansiering via detta bidrag är i så fall en möjlighet.  Anläggande av  på 
dessa platser har även stor potential att skapa förutsättningar för ett rikare fågel- 
och djurliv.

6. Sida 10 indikatorrutan om Andelen ekologiska livsmedel:
Ändras till:
I samråd med köpande förvaltningar ska andelen ekologiska och närproducerade 
livsmedel ökas i enlighet med den "Nationella livsmedelsstrategin fram till 2030".

Under Mål 2021 ska anges 33%
Under Mål 2022 ska anges 36%
Under Mål 2023 ska anges 39%

7. Sida 12 under Kapitalkostnader...., sista stycket, meningen ändras till:
Internräntan är 2,5% utom  för Kommunaltekniska huset, där beräknas internräntan 
med 1%

8. Sida 14 Kontot för gatubelysning
Med bakgrund av att stora insatser gjorts tidigare, i form av utbyte av äldre 
armaturer som bytts ut mot strömsnåla och ljusintensiva LED-armaturer samt att 
inköpspriset på armaturer har sjunkit , så bör driftkostnader för gatubelysning inte 
öka. På sikt är det rimligt att dessa kostnader kan sänkas. Med bakgrund av att 
LED-tekniken innebär ett större ljusflöde  och lägre inköpskostnader så bör 
kostnaden i budgeten kunna sänkas. Ett slopande av exempelvis varannan armatur 
i samband med armaturbyte ska prövas i varje enskilt fall.

50 000 kr från Gatuingenjörens konto för gatubelysning överförs till Gata/Park´s 
konto år 2023 för Bidrag till vägsamfällighet.

9. Sida 14 Parkeringsövervakning  konto 24914
När beslutet om att teckna nuvarande avtal med Örebro kommun angående köp av 
parkeringsövervakning fattades så byggde det på en kalkyl där verksamheten skulle
vara självfinansierad via utmätta felparkeringsavgifter och dessutom ge ett visst 
överskott. Eftersom verksamheten inte utfallit enligt kalkylen så uppdras till 
förvaltningen att säga upp nuvarande avtal och utreda en annan lösning som är 
självfinansierad.
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Kalkylerat underskott på kontot för 2022, 196 tkr och 2023, 197 tkr överförs till konto
för Åtgärder med anledning av önskemål från ortsbesöken.

10. Sidan 14 Fastighetsavdelningen
Budgeterar 2 471 tkr i nettobudget(underskott). Fastighetsavdelningen ska till 
kommande års budget presentera en budget i balans.
Av det nu budgeterade underskottet utgörs av utebliven hyra från Childrens, 
Gatukontoret, KTH fd. Volvolokalen, Sydn kf, totalt 3,0 milj. För att åskådliggöra 
detta ska det specificeras i budgeten. Ska redovisas på ett separat konto för 
exempelvis ”ej uthyrda lokaler”. I den mån att budgetmedel från förvaltningens 
rambudget ska tillföras fastighetsavdelningens verksamhet så ska detta budgeteras 
som en del av intäktssidan.

11. Sidan 16 Måltidsverksamhet. Vid hösten arbetsdag om budget så begärdes från
politiken att måltidsbudgeten ska specificeras till att visa vad de olika köpande 
förvaltningarna betalar och kostnadsredovisas, måltidschefen ansåg detta var en 
rimlig begäran men det har inte fullföljts i budgethandlingen. Vi begär att Måltid 
inkommer med denna redovisning.

12. Sidan 21: Personalplan
DoS-förvaltningen har ca 153 anställda medarbetare. Vissa avdelningar har 
problem med förslitningsskador och höga sjukskrivningstal. Vi anser att det är av 
största vikt att satsa på våra medarbetares trivsel och hälsa genom regelbundna 
hälsokontroller, detta är dessutom erfarenhetsmässigt från andra branscher, en 
mycket god investering för arbetsgivaren.

13. Sidan 19 Kommentar som läggs till under investeringsbudget:
Parkeringsplatser utefter Allégatan:
I samband med nybyggnationen av hyresrätter i området överläts en av de 
allmänna parkeringarna till uthyrning för hyresgäster. Avsikten var från kommunen 
att ersätta bortfallet av allmänna parkeringsplatser med en ny parkering längre 
väster ut efter gatan. En detaljplan för detta finns framtagen. För närvarande finns 
endast allmänna parkeringsplatser med två eller tre timmar P-tid tillgängliga. 
Byggnation av denna parkering måste prioriteras och bör till viss del kunna 
finansieras med intäkterna från den nuvarande uthyrningen av platser till 
hyresgäster.
Nämnden behöver uppmärksamma kommunstyrelsen på att verkställa den 
detaljplanen innan den blir för gammal, liksom flertalet andra existerande 
detaljplaner..

C, L. Kd, M, Mp-Koalitionsgruppen/

Gerth Öhlin, Andreas Glad, Lotta Öhlund, Calin McQuillan, Gösta Hedlund
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                                     HALLSBERGS KOMMUN 2020-11-04

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2020-10-31 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 34 503 -        34 503 -            -                   0%

Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska 9 847 -          9 847 -              -                   0%

Budget på 500 tkr är flyttad från vinterväghållningen till beläggning.

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Budget 2010 Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 306 -             306 -                 -                   255 -              163 -                 

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 435 -          2 985 -              550 -                2 046 -           2 342 -              

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 18 -               468 -                 450 -                15 -                 335 -                 

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 4 -                  4 -                      -                   3 -                   251                  

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 284 -          2 284 -              -                   1 903 -           2 842 -              

Gatuingenjör, Ansvar 302300 8 436 -          8 436 -              -                   7 113 -           6 152 -              

Gata/Park Ansvar 330000 12 936 -        12 936 -            -                   9 298 -           9 757 -              

Fastighet, Ansvar 112100-112150 2 605 -          1 605 -              1 000             2 197 -           2 408               

Bostadsanpassning 112190 2 665 -          2 665 -              -                   2 221 -           1 689 -              

Städ, Ansvar 1122* 139 -             139 -                 -                   43 -                 514                  

Måltid, Ansvar 1123* 153 -             153 -                 -                   127 -              201                  

Miljö, Ansvar 210000 1 938 -          1 938 -              -                   1 815 -           1 500 -              

Bygglov, Ansvar 220000 584 -             584 -                 -                   487 -              95 -                   

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

Totalt DOS Skatt 34 503 -      34 503 -         -                27 523 -       21 501 -         

Orsaker till avvikelse:

Tillkommer utöver budgetram på -8 200 tkr överföringar av investeringsbudget från 2019 för Ortsbesök 234 tkr, Källsortering 433 tkr, 

Ridhuset Lindhult 880 tkr och Skördetröskan inventarier 100 tkr (Beslut av KS 21 april).

Överföring av Strategiska investeringar från 2019 för Kommunhuset -2 000 tkr, Allébadet -1 020 tkr och reception centrumhuset -496 

tkr (Beslut av KS 21 april).

Extra tilldelning av höjd PO-avgift på 501 tkr till driften. Och 1 500 tkr till invändig renovering Transtenskolan.

Hänsyn tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i periodiseringar av budget:                                                                                                             

Totalt visar Drift- och service ett överskott per den 30 oktober på 6 022 tkr. Vår prognos till årets slut är ett resultat inom ram. Förvaltningschefen visar i 

dagsläget en prognos till årsets slut på minus 550 tkr mot budget på grund av ej budgeterade åtgärder i kvarteret Skördetröskan i form av bland annat 

ökade konsultkostnader, bygglov, PCB-sanering, mark- och byggnadsjusteringar med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet. Fordonsverkstaden flyttar sin 

verksamhet till nya lokaler och kan under tiden innan allt är på plats inte utföra arbete i samma omfattning som vanligt och därmed blir intäkterna lägre. 

Prognosen till slutet av året är ett underskott på 450 tkr. Fastighetsavdelningens upphandlingar har tagit längre tid än beräknat och arbeten har inte 

kommit igång så snabbt som var planerat och kommer belasta driften även nästa år. Prognosen som till stor del beror på detta visar ett överskott till årets 

slut på 1 mkr.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Då vi sedan tidigare år har haft ett bostadsanpassningsärende som ännu inte har blivit utfört så befarar vi att ärendet kommer få ett avslut först under 

nästa år och kostnaden kan då bli cirka 1 till 1,2 mkr som förvaltningen inte har utrymme för. Enligt den information som finns idag så har man varit i 

kontakt med bygglov och ärendet fortgår.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2020-10-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

Ortsbesök,budget - 234 tkr från 2019 -434 0 434 100% 0

Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda -925 -775 150 16% 0

Yttre miljö Skördetröskan 0 -1 434 -1434 -100% 0

Möbler och inredning till Skördetröskan -600 -600 0 0% -790

Fastighetsinvesteringar:

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -396

Källsortering miljörum,  budget -433 tkr från 2019 -433 -433 0 0% -41

Ridhuset Lindhult, budget -880 tkr från 2019 -880 -880 0 0% -56

Asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar -800 -800 0 0% 0

Skolgårdar lekutrustning -200 -200 0 0% 0

Måltidsavdelningen maskiner kök -1 200 -1 200 0 0% -865

Städavdelningen:

Maskiner -175 -175 0 0% -178

Gata /Park:

Inköp Maskiner och fordon -850 -850 0 0% -115

Trafikanordningar -200 -200 0 0% 0

Gator och vägar gemensamt, beläggning -250 -250 0 0% -63

Tillgänglighetsanpassning -50 -50 0 0% 0

Gatubelysning -400 -250 150 38% -23

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet -200 -200 0 0% -207

Poolbilar utbyte -400 0 400 100% 0

Poolcyklar -50 -50 0 0% -28

Bränsletankstation på Skördetröskan -200 0 200 100% 0

Ekoparken -100 0 100 100% 0

Trafiksäkerhetsprojekt:  -1 000 -1 000 0 0% -509

Totalt DOS Skatt  -9 847 -9 847 0 0% -3 271

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Skördetröskan 4, projekt 10096 -20 000 -20 000 0 0% -17 613

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 -4 631 -4 631 -100% -3 939

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -2 253 -2 253 -100% -2 253

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

Reception centrumhuset, projekt 10100 -1 496 -1 496 0 0% -639

Transtenskolan, tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070 -4 300 -4 300 0 0% -4 074

Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt 

10107 -1 200 -1 200 0 0% -1

Folkasboskolan ventilation, projket 10104 -3 000 -3 000 0 0% -156

Folkasboskolan, fönsterbyte etapp 2 och 3, projekt 10112 -1 300 -1 300 0 0% -29

Förskolan Gullvivan, projekt 10103 -900 -900 0 0% 0

Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108 -2 000 -2 000 0 0% -25

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2, projekt 10101 -1 900 -1 900 0 0% -82

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105 -2 800 -2 800 0 0% -66

Allébadet driftutrustning, projekt 10097 -1 020 -1 020 0 0% -409

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak, projekt 

10099 -2 000 -2 470 -470 0% -2 470

Strategiska investeringar beslutade av KS: -42 596 -49 950 -7 354 -17% -31 756
Orsaker till avvikelse DOS skatt: 

Beräknad prognos inom ram till årets slut för den skattefinansierade delen exklusive Strategiska investeringar.

Orsaker till avvikelse Strategiska investeringar beslutade av KS: Exploatering Samsala och Hässlebergsskogen saknar budget 

men pågår, ska fördelas mellan Gata och VA. Det ekonomiska utrymmet för projekt Skördetröskan uppgår till 20 mkr. 

Beräknad avvikelse till slutet av året för Strategiska investeringar är -7 354 tkr per 30 oktober.                                                                                                                            

Investeringar som Sydnärkehallens omklädningsrum, ventilation Folkasboskolan, Fredriksbergsskolans tak, Folkasboskolans 

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

kommer pågå även under 2021 och budgetram behöver flyttas mellan åren.
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Budget/Utfall på verksamhetsnivå.  Belopp i tkr
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 202010 Budget 202010 Budget helår 

2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -163 -255 -306

Teknisk planering 21500 -1 016 -1 218 -1 462

Bygglovsverksamhet 21501 -95 -487 -584

Allmän markreserv 21505 -25 -26 -31

Fastighetsreglering 21506 89 28 33

Bostads- och affärshus 21507 -4 -124 -156

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -6 254 -4 526 -5 593

Beläggning underhåll 24901 -1 579 -2 542 -2 950

Vinterväghållning 24902 -1 346 -1 047 -3 273

Barmarksrenhållning 24903 -724 -680 -816

Gröna ytor 24904 -77 -196 -235

Trafikanordning 24905 -441 -438 -525

Gatubelysning 24906 -2 224 -2 855 -3 426

Broar/stödmurar 24907 -609 -1 037 -1 245

Dagvattenavledning 24908 -240 -332 -398

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 -875 -840 -840

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -17 -20

Trafikreglering 24913 -144 -491 -589

Parkeringsövervakning 24914 -422 -164 -197

Parker mm 25000 -751 -571 -685

Skogs- och naturparker 25001 -770 -979 -1 175

Gräsytor 25002 -1 260 -1 307 -1 336

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -550 -845 -1 014

Lekplatser 25004 -753 -510 -612

Natur- och kulturreservat 25005 165 178 170

Miljöbalken 26100 -696 -1 073 -1 147

Livsmedelslagen 26101 -805 -742 -791

Alkoholtillstånd 26700 100 -333 -400

Tobakstillstånd 26701 -101 250 300

Läkemedelstillstånd 26702 0 83 100

Bostadsanpassning 51001 -1 689 -2 221 -2 665

Avfallshantering gemensamt 87000 518 259 311

Lakvattenrening 87005 0 0 0

Gemensamma lokaler 91000 145 -89 -123

Förvaltningslokaler 91010 -949 -1 289 -1 677

Städverksamhet 91011 0 -5 -6

Fritidslokaler 91020 2 221 1 243 1 491

Skol- och förskolelokaler 90541 9 107 7 121 8 725

Vård- och omsorgslokaler 91040 879 702 842

Övriga lokaler internt 91050 1 123 100 137

Övriga lokaler externt 91060 -1115 283 351

Fastighetsförvaltning 91070 -328 -1 108 -1 309

Vaktmästeri 91071 -3 925 -3 781 -4 538

Teknikgrupp 91072 -1 007 -1 064 -1 276

Snickare 91073 -951 -922 -1 134

Hjälpmedelscentralen 91074 210 209 251

Städverksamhet 91080 -3 896 -3 522 -4 227

Övrigt städ externt 91090 2 373 956 1 059

Gemensamma verksamheter 92000 -3 234 -3 001 -3 553

Fordonsförvaltare 92016 235 -3 -4

Personal intern försäljning 92021 2 111 1 140 1 368

Maskiner intern försäljning 92022 1 162 706 847

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -305 16 19

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -29 -30 -36

Bilpoolens leasingbilar 92025 2 0 0

Måltidsverksamhet 92030 378 -127 -153

Ej attesterat -2 950 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -21501 -27523 -34503
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Orsaker till avvikelse:

Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 2010 Budget 2010 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -4310 -3 402 -3706

VA-avgifter hushåll 86501 17 022 17 332 26000

VA-avgifter industri 86502 4 823 4 402 5762

Inventering VA-nät 86504 -1 031 -714 -857

Anskaffning vatten 86505 -1 838 -2 711 -3253

Produktion vatten 86506 -742 -720 -864

Distribution vatten 86507 -290 -27 -33

VA-nät gemensamt 86508 -4 179 -3 607 -4337

Avloppspumpstationer 86509 -558 -738 -886

Reningsverk 86510 -9 471 -9 720 -11724

Reserv vattentäkter 86511 -200 -120 -144

Leverans vatten 86512 -2 563 -2 743 -3292

Spillvattenavledning 86513 -875 -424 -509

Dagvattenavledning 86514 -239 -391 -469

Dagvattenhantering 86515 -4 -23 -28

Slamhantering VA 86516 -722 -265 -318

Vattenmätning 86517 -704 -787 -944

Maskiner VA 86518 -453 -377 -453

Ej attesterade fakturor -199

Totalt -6533 -5035 -55

I dagsläget beräknas ingen avvikelse mot budget till slutet av året av de projekt som beslutats av nämnden. I 

dag finns dock en avvikelse på + 3 013 tkr mot tilldelad investeringsram från KS.                                                                                                                 

I tabellen ovan är ej nyttjad budget överförd från 2019 för Nödvattenrum, Huvudvattenledning (Rala) och 

Sjöledning Tisaren, beslutat av KS 21 april.  Ny beslutad budget -2 900 tkr för Huvudvattenledning 

Blacksta/Hallsberg av nämnden den 29 april. Samt exploatering Samsala 1 850 tkr och Hässleberg 1 350 tkr 

beslutat i nämnden den 16 september. Strategisk investering av VA vid Tisarens norra strand beslutad av 

Kommunstyrelsen 1 september på 36 Mkr.
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