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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 72- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Anmälan om jäv
Ingen av ledamöterna anmälde jäv

4. Tjänstgörande ersättare
Hans Palmqvist (S) ersätter Ulf Ström (S), Lillemor Pettersson (S) ersätter Toni Blanksvärd (S),
Andreas Glad (KD) ersätter Gert Öhlin (L), Joakim Rosén (SD) ersätter Jimmy Olsson (SD) och
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Jussi Rinne (SD)

5. Val av justerare, justeringens tid och plats
Calin Mc Quillan (M) valdes att justera dagens protokoll. Justeringen sker torsdag den 20 juni
kl.17 i kommunhuset Hallsberg.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 74 - Beslut om byggsanktionsavgift, fastigheten , olovlig
inglasning av balkong
(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning

En påbörjad byggnation, och i det här fallet en inglasning innan startbesked, är grund för 
byggsanktionsavgift. Drift- och serviceförvaltningen gör bedömningen att i det här fallet har 
man inte kunnat avgöra om den sökta åtgärden skulle kunna beviljas lov då man inte fått in 
en lovansökan. Därför föreslås Drift- och servicenämnden besluta att ta ut en 
byggsanktionsavgift om sammanlagt 11 625 kronor av lägenhetsinnehavarna, som begick 
överträdelsen med påbörjat byggnadsarbete utan beviljat bygglov och startbesked.

Om lägenhetsinnehavarna inte vidtar rättelse, tar bort det olovliga eller söker bygglov för 
åtgärden innan den 19 augusti 2019 får Drift- och servicenämnden besluta om en ny 
byggsanktionsavgift till det dubbla beloppet enligt 9 kap 2 § PBF.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag

 Tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1, Situationsplan 
 BIlaga 2 Foto på olovlig inglas 
 Bilaga 3 Foto på fasad 
 Bilaga 4, Uträkning BSA 
 Bilaga 5, orienterande karta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 75 - Beslut om förhandsbesked för enbostadshus på del av
fastigheten 
(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning

Bedömningen är att platsen är lämplig för lokalisering av ett nytt enbostadshus på del av 
fastigheten  Ett servitut för en ny väg ska finnas innan bygglov beviljas. 
Inga övriga inkomna synpunkter påverkar Drift- och serviceförvaltningens bedömning. Drift- 
och servicenämnden bör därför bevilja positivt förhandsbesked på del av fastigheten  

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag

 Tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1, Ansökan 
 Bilaga 2, Situationsplan 
 Bilaga 3, orienterande karta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 76 - Beslut om förhandsbesked för enbostadshus och garage på del
av fastigheten 
(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning

Bedömningen är att platsen är lämplig för lokalisering av ett nytt enbostadshus och garage. 
Placering och utformning så att varsamhetskraven i området uppfylls prövas i lovet. Drift- 
och servicenämnden bör därför bevilja positivt förhandsbesked på del av fastigheten  

.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag

 Tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1, Ansökan 
 Bilaga 2, Situationsplan 
 Bilaga 3, Fasadritning 
 Bilaga 4, Planritning 
 Bilaga 5, Bilaga bygga och bo i drumlinområdet 
 Bilaga 6,Bilaga Kartering 
 Bilaga 7, Kungörelse drumlinområdet 
 Bilaga 8, orienterande karta (85511) (0)_TMP
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 77 - Beslut om åtgärdsföreläggande på fastigheten 

(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning

Drift- och serviceförvaltningen bedömer att nedskräpningen tillsammans med vanvårdad 
växtlighet på tomten gör att tomten ger ett ovårdat intryck och är alltså ett ärende för 
byggnadsinspektör, enligt 8 kap 15 § Plan- och bygglag (2010:900) som säger att en tomt ska 
hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bilagd tjänsteskrivelse samt att lägga till 
ytterligare en åtgärdspunkt 8 som säger att det även ska röjas undan vegetation på den 
igenväxta tomten.

Beslutsunderlag

 Tjut DOS 2015-M0319
 Bilaga 1 DOS 2015-M0319
 Bilaga 2 DOS 2015-M0319
 Bilaga 3 DOS 2015-M0319
 Bilaga 4 DOS 2015-M0319
 Bilaga 5 DOS 2015-M0319
 Bilaga 6 DOS 2015-M0319
 Bilaga 7 DOS 2015-M0319
 Bilaga 8 DOS 2015-M0319
 Bilaga 9 DOS 2015-M0319
 Bilaga 10 DOS 2015-M0319
 Bilaga 11 DOS 2015-M0319
 Bilaga 12 DOS 2015-M0319
 Bilaga 13 DOS 2015-M0319
 Bilaga 14 DOS 2015-M0319
 Bilaga 15 DOS 2015-M0319
 Bilaga 16 DOS 2015-M0319
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78 - Tillsynsärenden utifrån PBL
(19/DOS/18)

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har ansvar för att bedriva tillsyn om det finns anledning att tro att 
någon inte följer plan- och bygglagen. Fastighetsägare ansvarar för att byggnader som står 
på den egna fastigheten är i vårdat och underhållet skick. De tekniska egenskaperna som en 
byggnad ska ha står i 8 kap 4§ PBL. Det kan handla om byggnadens bärförmåga, skydd mot 
brand eller att byggnaden är säker i övrigt att använda. Skyldigheten att hålla sin byggnad i 
vårdat skick beskrivs i 8 kap 14§ PBL, och detta gäller även om fastighetsägaren inte själv bor 
på adressen. Fastighetsägare har även ansvar för hur tomten sköts. En tomt som är skräpig 
och fylld med saker, gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial och skrot är exempel att 
betrakta som vanvårdad. Skyldigheten att hålla sin tomt i vårdat skick och skötas så att 
olycksfall eller olägenheter inte uppkommer beskrivs i 8 kap 15§ PBL. Detta gäller även för 
tomter som inte är bebyggda.

En utförlig redovisning gavs om hur läget är och vad som planeras i de olika ärendena.

Nämnden önskar få återkommande utförlig redovisning av dessa ärende en gång per halvår, 
och att en uppdaterad lista delges nämnden en gång var fjärde månad.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag

 Tillsynslista
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79 - Dispens för att kunna ha kvar befintligt trädäck året om, 

(19/DOS/4)

Ärendebeskrivning

Många platser utomhus i Hallsberg där allmänheten kan röra sig är offentlig plats, till 
exempel trottoarer, torg och parker. För att få använda offentliga platser till försäljning, 
evenemang och liknande måste tillstånd sökas hos polismyndigheten. Kommunen yttrar sig 
över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda 
tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.
För fast torgplats för torghandel krävs endast kommunens tillstånd. Uteserveringar tillåts 
under perioden 1 maj till 30 september med hänsyn till skötseln av våra gator, torg och 
trottoarer. För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på och kring 
uteserveringarna ställer kommunen krav på utformningen av uteserveringarna. Serveringens 
utformning och möblemang ska i möjligaste mån anpassas till fastigheten och platsens 
karaktär och formspråk. Dispens från tidsbegränsningen kan ges av drift- och 
serviceförvaltningen. Ansökan från  gällande uteservering har kommit in och de har 
även ansökt om att få ha kvar trädäcket året runt på befintlig plats, så att de inte behöver 
montera ned det under vinterhalvåret.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Det bör tydliggöras vem som äger trädäcket i ärendet, samt att det behöver framgå 
tydligt som villkor till dispensen att trädäcket ska hållas väl städat även under vinterhalvåret. 
Om inte ägarförhållandet hinner klaras ut till nämndens möte den 19 juni så tas ärendet upp 
i september i stället.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80 - Rapport sjukfrånvaro april 2019
(19/DOS/25)

Ärendebeskrivning

Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen följs och redovisas. Sjuktalen har varit höga 
inom en del avdelningar i förvaltningen och inom andra har sjuktalen sett bättre ut.

En friskvårdspeng infördes 2016 kommunövergripande bland annat för att försöka minska 
den höga sjukfrånvaron.

På framför allt städavdelningen men även på måltidsavdelningen har olika hälsoprojekt 
pågått under 2018, grupperna har bland annat fått prova på olika motionsaktiviteter vilket 
har upplevts mycket positivt.

Det finns ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att försöka få 
ner sjukfrånvaron.

Rapportering om sjukfrånvaron till nämnden sker normalt kvartalsvis men 
sjukskrivningstalen har stigit lite oroväckande varför drift- och servicenämndens 
beredningsutskott önskar redovisning av siffrorna för april redan nu. Siffrorna nu har 
dock gått ner i nivå med vad som varit tidigare varför det räcker att nämnden får nästa 
redovisning vid delår.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämndens beredningsutskott beslutar godkänna rapporten

Beslut

Drift- och servicenämndens beredningsutskott beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag

 Sjukfrånvaro DOS april 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81 - Skoglig budget
(19/DOS/20)

Ärendebeskrivning

Skogssällskapet har upprättat och lämnat ett förslag till skoglig budget för 2019. Budgeten är 
en överenskommen verksamhetsplan mellan Hallsbergs kommun och Skogssällskapet för det 
närmaste året och ett viktigt verktyg i Skogssällskapets förvaltning. Drift- och 
serviceförvaltningens ekonom redogör för hur den skogliga budgeten fungerar.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag

 Skogligt Budgetförslag 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 82 - Ekonomisk rapport maj 2019
(19/DOS/24)

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en ekonomisk rapport för 
maj 2019. Tabellen visar en prognos till årets slut och en eventuell avvikelse mot budget per 
31 december. I tabellen finns också månadens utfall som kan ge en viss information om hur 
dagens läge är jämfört mot årets budget. Alla verksamheterna har inte periodiserats på lika 
12-delar utan har en budget som fördelas olika under årets tolv månader på grund av
säsongsarbeten som  till exempel snö- och halkbekämpning under vintern och gräsklippning
under sommaren.

Under avgiftskollektivet periodiseras bland annat våra VA-intäkter som kommer varannan 
månad. Vid dragningen på sammanträdena informeras om månadens ekonomiska utfall med 
hänsyn till periodiseringar och avvikelser som ekonomiavdelningen vid denna tidpunkt har 
kunskap om, för att visa ett så rättvisande utfall för perioden som möjligt.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag

 Skatt Total 201905 2
 VA Total 201905 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden beslutade den 25 april 2018 om en reviderad delegationsordning 
för nämndens verksamhet. Ny delegationsordning för bygglov beslutades om den 19 
december 2018. 

Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på 
delegation från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden 
vid närmast följande sammanträde.

Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2019-05-02 till 2019-05-28 redovisas 
genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag

 Redovisning av delegationsbeslut 190502 - 190528
 volymmått Hallsberg maj
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 84 - Övriga ärenden
(19/DOS/33)

Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden anmäldes.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-06-19

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 85- Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordförande tackade övriga ledamöter och tjänstepersoner för ett intressant och givande 
första halvår, önskade alla en skön sommar och avslutade sedan mötet.
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Sammanträdets inledning

§ 72



Beslut om bygglov, 

§ 73

19/DOS/18



Beslut om byggsanktionsavgift, fastigheten 
 olovlig inglasning av balkong

§ 74

19/DOS/18



Beslut om förhandsbesked för enbostadshus 
på del av fastigheten 

§ 75

19/DOS/18
   



Beslut om förhandsbesked för enbostadshus 
och garage på del av fastigheten 

§ 76

19/DOS/18
   



Beslut om åtgärdsföreläggande på fastigheten 

§ 77

19/DOS/18
   



Tillsynsärenden utifrån PBL

§ 78

19/DOS/18



Dispens för att kunna ha kvar befintligt 
trädäck året om, 

§ 79

19/DOS/4



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

Datum: 2019-06-11 Dnr:  19/DOS/4 

Version 1.3 

Dispens för att kunna ha kvar befintligt trädäck året om, 

Ärendebeskrivning 
Restaurang i har sedan starten i Hallsberg för några år sedan ett trädäck uppbyggt av 
kommunen att nyttja för uteservering. Ägaren har sedan genom en årlig avtalad nyttjanderättsavgift 
återbetalat till kommunen kostnaden för trädäcket. Det tidsbegränsade bygglovet och 
nyttjanderätten löper ut i september 2019. Bygglovsenheten har informerat om att det befintliga 
trädäcket inte är bygglovspliktig och att ägaren därför inte behöver söka nytt bygglov för trädäcket. 
Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun tillåts uteserveringen från 1 maj 
till och med 30 september. 
Ansökan har nu kommit in från  om att få dispens så att de inte behöver plocka ner 
trädäcket under vinterhalvåret.  

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beviljar restaurang  dispens för att kunna ha kvar trädäcket året 
runt med följande villkor: 

- Dispensen löper ett år i taget, från och med 2019-10-01, med en uppsägningstid på 6 månader.
- Uteservering tillåts endast under perioden 1 maj till och med 30 september.
- Trädäcket ska hållas i ett städat skick även vintertid, om inte kan dispensen sägas upp med
omedelbar verkan.

Förvaltningen ges i uppdrag att räkna ut och debitera kostnaden enligt gällande taxa för  
nyttjande av marken även under vinterhalvåret. 

Ärendet 
Uteserveringar tillåts under perioden 1 maj till 30 september med hänsyn till skötseln av våra gator, 
torg och trottoarer.  
För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på och kring uteserveringarna ställer 
kommunen krav på utformningen av uteserveringarna. Serveringens utformning och möblemang ska 
i möjligaste mån anpassas till fastigheten och platsens karaktär och formspråk. Dispens från 
tidsbegränsningen kan ges av drift- och servicenämnden. Ansökan från  gällande 
uteservering har kommit in och de har även ansökt om att få ha kvar trädäcket året runt på befintlig 
plats, så att de inte behöver montera ned det under vinterhalvåret.  

Drift- och serviceförvaltningen 

Clas-Göran Classon Hadil Asaad 

Förvaltningschef Planeringsingenjör 



Rapport sjukfrånvaro april 2019

§ 80

19/DOS/25





Skoglig budget

§ 81

19/DOS/20



Min budget
jan 2019 - dec 2019

Kund: Hallsbergs kommun
Upprättad av: Gustav af Wåhlberg



Budget

 
Resultatsammanfattning 2019

Övergripande sammanställning över årets budgeterade intäkter och kostnader samt resultat.

Vårt viktigaste verktyg är det vi kallar budget. En budget är en överenskommen verksamhetsplan mellan dig och oss för
det närmaste eller de närmaste åren och ett viktigt verktyg i vår förvaltning.

När planen täcker ett år går vi ner på enskilda åtgärder, medan en flerårsbudget grovt listar olika typer av åtgärder med
tillhörande kostnader och intäkter. Budgeten ger dig koll på kostnader och intäkter.

Den största nyttan av Skogssällskapets tjänster får du när vi tar med oss en av våra ekonomikonsulter och
fastighetskonsulter redan i budgetarbetet. Då har vi den fulla möjligheten att planera ekonomi och skog samtidigt. Då når
du det många av våra kunder tycker är viktigast. Helhetssyn.

Förvaltningsfördelar
• God planering och uppföljning på åtgärder.
• Helhetssyn på din skog och din ekonomi.
• Möjlighet att ta in andra verksamheter i samma budget.

INTÄKTER Skog och skogsprodukter 617 500 kr
Övriga rörelseintäkter 0 kr
Summa 617 500 kr

KOSTNADER Omkostnader skog -512 700 kr
Övriga omkostnader -40 500 kr
Summa -553 200 kr

RESULTAT 64 300 kr

SKOGSSÄLLSKAPET 2 MIN BUDGET - JAN 2019 - DEC 2019



Kvartalsvis likviditetsplan 2019

Här ser du hur budgeterade intäkter och kostnader fördelas per kvartal samt hur likviditeten under
året påverkas.

(*) Observera att detta är en ögonblicksbild när budgeten upprättas. Såväl intäkter och kostnader som saldonivå är ungefärliga och kan komma att
förändras eller förskjutas i tid under verksamhetsårets gång . Vi hjälper dig att bevaka detta.

 
Åtgärdssammanställning 2019

Följande åtgärder är planerade under ditt budgetår.

AVVERKNINGAR AREAL VOLYM
Föryngringsavverkningar 1,00 ha 300 m³fub
Gallringar 11,80 ha 434 m³fub
Övriga avverkningar 2,50 ha 200 m³fub
Summa 15,30 ha 934 m³fub

SKOGSVÅRD AREAL
Röjning 18,90 ha
Summa 18,90 ha

SKOGSSÄLLSKAPET 3 MIN BUDGET - JAN 2019 - DEC 2019



Bilaga 1 - Resultatsammanfattning 2019

Resultatsammanfattning per konto.

INTÄKTER
3041 Avverkningsuppdrag och leveransrotposter (3041) 617 500 kr

Skog och skogsprodukter 617 500 kr

Övriga rörelseintäkter 0 kr

Summa intäkter 617 500 kr

KOSTNADER
4111 Avverkning (4111) -437 100 kr
4154 Röjning (4154) -75 600 kr

Omkostnader skog -512 700 kr

6451 Förvaltningsarvoden, SFAB (6451) -40 500 kr
Övriga omkostnader -40 500 kr

Summa kostnader -553 200 kr

RESULTAT 64 300 kr

SKOGSSÄLLSKAPET 4 MIN BUDGET - JAN 2019 - DEC 2019



Bilaga 2 - Åtgärdslista 2019

(¹) I fall ID saknas är åtgärden inte märkt i kartan.

ÅTGÄRD BESKRIVNING AREAL (ha) VOLYM
(m³fub) ID i karta¹

Föryngringsavverkning
ar Avd 111 0,50 150

Avd 183 0,50 150
Gallringar Avd 114 1,00 50

Avd 116 1,60 80
Avd 145 1,40 45
Avd 147 1,90 60
Avd 148 1,60 48
Avd 162 1,90 60
Avd 167 1,00 50
Avd 180 0,70 20
Avd 181 0,50 15
Avd 182 0,20 6

Övriga avverkningar Avd 121 fröträd 2,00 100
Avd 472 blädning 0,50 100

Röjning Avd 117 1,60
Avd 127 2,50
Avd 129 7,00
Avd 144 0,50
Avd 163 3,00
Avd 166 3,40
Avd 175 0,90

SKOGSSÄLLSKAPET 5 MIN BUDGET - JAN 2019 - DEC 2019
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HALLSBERGS KOMMUN 20190610

 Drift- och serviceavdelningen

 Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 201905 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 32 250 -  32 250 -  - 0%

Investering tilldelad ram inkl exploateringar och strategiska 9 271 -  9 271 -  - 0%

Drift

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 271 -  271 -  - 0% 112 -  

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 186 -  2 186 -  - 0% 941 -  

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 137 -  137 -  - 0% 84 -  

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 - - - 0% 11  

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 374 -  2 374 -  - 0% 890 -  

Gatuingenjör, Ansvar 302300 8 485 -  8 485 -  - 0% 2 143 -  

Gata/Park Ansvar 330000 12 636 -  12 636 -  - 0% 6 154 -  

Fastighet, Ansvar 112100-112150 935 -  935 -  - 0% 2 025  

Bostadsanpassning 112190,  (tillägg budget med 500 tkr) 2 714 -  2 714 -  - 0% 1 339 -  

Städ, Ansvar 1122* - - - 0% 183  

Måltid, Ansvar 1123* - - - 0% 557 -  

Miljö, Ansvar 210000 2 169 -  2 169 -  - 0% 956 -  

Bygglov, Ansvar 220000 343 -  343 -  - 0% 32 -  

Totalt DOS Skatt 32 250 -  32 250 -  - 0% 10 989 -  

Orsaker till avvikelse:

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 248 tkr den 31 maj men vår prognos visar ett resultat i balans till årets slut.

Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2019-05-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

EKO-parken/naturreservat -100 -100 0 0% 0

Ortsbesök -400 -400 0 0% -2

Förnyelse av  digitala verktyg -50 -50 0 0% 0

Fastighetsinvesteringar:

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -18

Källsortering, miljörum  -450 -450 0 0% -11

Förbättringsåtgärder intern hyresgäst -200 -200 0 0% 0

Skolgårdar lekutrustning -200 -200 0 0% -23

Folkasboskolan, byte fasad och fönster, del av projekt 10093 -400 -400 0 0% 0

Ridhuset Lindhult, projekt 10094 -1 235 -1 235 0 0% 0

Måltidsavdelningen -800 -800 0 0% -278

Städavdelningen: -150 -150 0 0% -5

Gata /Park:

Inköp Maskiner och fordon -1700 -1700 0 0% -1697

Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår -456 -456 0 0% 0

Tillgänglighetsanpassning -50 -50 0 0% 0

Gatubelysning -1080 -1080 0 0% -1080

Lekplatser, upprustning -200 -200 0 0% 0

Manskapsbodar i orterna -150 -150 0 0% -13

Anslagstavlor -50 -50 0 0% 0

Inventarier Stenen -100 -100 0 0% 0

Rala III 0 0 0 0% -40

Trafiksäkerhetsprojekt:  Cykel-pumpar/parkeringar -1 000 -1 000 0 0% -19

Gatuingenjör: Extra tilldelning av driftbudget på 1 mkr för underhåll av vägbanor, cykelbanor och trotoarer. (Beslut 20190521)

Överföring av ram:  Från 2018 till 2019 för investeringsprojekten Miljörum 200 tkr, Ridhuset Lindhult 1 235 tkr, upprustning av gator och 

vägar 256 tkr och gatubelysning 380 tkr. (beslut 2019-04-19)

Vi befarar att få en stor kostnad när det gäller bostadsanpassningen på 1-1,2 mkr under året men det för tidigt att se hur det kommer 

påverka vårt resultat redan nu.



Totalt DOS Skatt  -9271 -9271 0 0% -3186

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Långängsskolan mottagningskök,  projekt 10066 -3 400 -3 400 0 0% -2

Reception centrumhuset, projekt 10100 -1 000 -1 000 0 0% 0

Sydnärkehallen omklädningsrum, projekt 10101 -1 050 -1 050 0 0% 0

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak -6 500 -6 500 0 0% 0

Orsaker till avvikelse: 

Drift Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Budget/Utfall på verksamhetsnivå. Ansvar/  Utfall 201905 201905 Budget helår 

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -112 -113 -271

Teknisk planering 21500 -619 -736 -1936

Bygglovsverksamhet 21501 -32 -143 -343

Allmän markreserv 21505 -1 -11 -27

Fastighetsreglering 21506 61 -33 -80

Bostads- och affärshus 21507 -166 -151 -363

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -1581 -1767 -5285

Beläggning underhåll 24901 -536 -466 -4260

Vinterväghållning 24902 -2799 -1497 -3575

Barmarksrenhållning 24903 -298 -337 -808

Gröna ytor 24904 -19 -52 -314

Trafikanordning 24905 -216 -217 -520

Gatubelysning 24906 -1074 -1332 -3197

Broar/stödmurar 24907 -275 -345 -827

Dagvattenavledning 24908 -117 -252 -606

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 -834 -828 -828

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -17 -42

Trafikreglering 24913 -12 -121 -289

Parkeringsövervakning 24914 -65 37 89

Parker mm 25000 -359 -223 -535

Skogs- och naturparker 25001 -812 -580 -877

Gräsytor 25002 -152 -306 -1323

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -241 -472 -1133

Lekplatser 25004 -484 -254 -609

Natur- och kulturreservat 25005 -326 -21 -50

Miljöbalken 26100 -904 -707 -1751

Livsmedelslagen 26101 -52 -197 -419

Bostadsanpassning 51001 -1091 -1108 -2714

Avfallshantering gemensamt 87000 180 77 311

Lakvattenrening 87005 -34 -33 0

Gemensamma lokaler 91000 -69 -66 -159

Förvaltningslokaler 91010 -634 -1010 -3517

Fritidslokaler 91020 693 796 1911

Skol- och förskolelokaler 91030 5067 4165 9206

Vård- och omsorgslokaler 91040 2459 -26 -63

Övriga lokaler internt 91050 584 871 1982

Övriga lokaler externt 91060 -243 -10 -24

Fastighetsförvaltning 91070 -404 -490 -1175

Vaktmästeri 91071 -1760 -1699 -4078

Teknikgrupp 91072 -664 -642 -1540

Snickare 91073 -482 -424 -1017

Hjälpmedelscentralen 91074 104 156 374

Städverksamhet 91080 -1452 -1828 -4388

Övrigt städ externt 91090 1195 985 2363

Gemensamma verksamheter 92000 -1226 -959 -2301

Fordonsförvaltare 92016 39 0 0

Personal intern försäljning 92021 864 895 2149

Maskiner intern försäljning 92022 474 311 746

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -39 -42 -101

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -14 -15 -36

Bilpoolens leasingbilar 92025 6 0 0

Måltidsverksamhet 92030 -43 0 0

Vidarefakturering 92099 0 0 0

Ej attesterade fakturor xxxxx -2457

Summa DOS på verksamhetsnivå -10989 -11237 -32250

Beräknad prognos inom ram till årets slut.





Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS / 

(tkr)  Helårsprognos per 2019-05-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Sanering VA-nät projekt 35002 -4 000 -4 000 0 -1 198

VA-avdelningens investeringar -4 100 -4 100 0 -706

Nödvattenrum -600 -600 0 -600

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg 

tätort -2 000 -2 000 0 0

Rala III 0 0 0 -44

Sjöledning Tisaren , projekt 35013 -12 374 -12 374 0 0

Totalt DOS Avgift -23 074 -23 074 0 -2 548

Strategiska investeringa beslutade av KS:

Exploatering Vibytorp 2 D, projekt 

35503. Startade under 2018 slutförs i 

år. 0 -1 000 -1 000 -994

Orsaker till avvikelse:

Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 1905 Budget 1905 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -1765 -2237 -5476

VA-avgifter hushåll 86501 8633 8711 26133

VA-avgifter industri 86502 2161 2519 6718

Inventering VA-nät 86504 -464 -341 -819

Anskaffning vatten 86505 -777 -1329 -3189

Produktion vatten 86506 -245 -358 -859

Distribution vatten 86507 -31 -13 -31

VA-nät gemensamt 86508 -1739 -1947 -4567

Avloppspumpstationer 86509 -343 -363 -870

Reningsverk 86510 -4202 -4679 -11228

Reserv vattentäkter 86511 -80 -59 -141

Leverans vatten 86512 -873 -1319 -3165

Spillvattenavledning 86513 -376 -208 -499

Dagvattenavledning 86514 -297 -85 -204

Dagvattenhantering 86515 0 -11 -28

Slamhantering VA 86516 -130 -130 -312

Vattenmätning 86517 -390 -424 -1018

Maskiner VA 86518 -272 -185 -445

Ej attesterade fakturor -4

Totalt -1194 -2458 0

I dagsläget beräknas ingen avvikelse mot budget till slutet av året.
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