SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

08:00-09:30

Digitalt via Zoom/KC Sottern,
Kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Conny Larsson (S) (ordförande)
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Oscar Lundqvist (SD)
Hans Palmqvist (S) ersätter Jimmy Olsson (SD)
Lillemor Pettersson (S) ersätter Henrik Axelsson
(S)

Mariana Johansson (S)

Övriga
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Åsa Gunnarsson (Bygglovschef) §137
Robin Olsson (Planeringsingenjör) §138

Protokollet innehåller paragraferna §§136-144

Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare

_________________________________________________________________
Lotta Öhlund

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

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

Drift-och servicenämnden
2021-12-22

Datum för överklagan

2021-12-28

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Drift-och servicenämnden

Ärendelista
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Beslut om indexuppräkning av taxa enligt PBL, bygglov och strandskyddsdispens
Ortsbesök uppföljning 2021, prioriterade åtgärder 2022 och förslag på tider för besök
Månadsrapport ekonomi november 2021
Redovisning av djupanalys felanmälan
Redovisning av ett urval inkomna respektive upprättade dokument och statistik.
Redovisning av delegationsbeslut
Övriga ärenden
Mötets avslutande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Drift-och servicenämnden

§ 136- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande - ordförande hälsade förtroendevalda och tjänstepersoner
välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning - ordförande anmälde en övrig fråga, sedan
godkändes dagordningen.
3. Anmälan om jäv - ingen ledamot anmälde jäv.
4. Tjänstgörande ersättare - Lillemor Pettersson (S) ersätter Henrik Axelsson (S), Hans
Palmqvist (S) ersätter Jimmy Olsson (SD)
5. Val av justerare - Lotta Öhlund (MP) valdes att, jämte ordförande, justera dagens
protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 136
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Drift-och servicenämnden

§ 137 - Beslut om indexuppräkning av taxa enligt PBL, bygglov och
strandskyddsdispens
(21/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Gällande taxa för Bygglovsverksamhetens ansvarsområde antogs av Kommunfullmäktige
2020-11-23 § 79 och började gälla 2021-01-01. I beslutet delegeras det till drift- och
servicenämnden att årligen besluta ändra de i taxan antagna avgifterna samt
handläggningskostnad per timme enligt Sveriges kommuner och regioners riktlinjer för
procentsats om prisindex för kommunal verksamhet (PKV) enligt publicerad uppgift för
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2019.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) tas fram av Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priser för löner,
material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.
Publicerat PKV-index för oktober 2021 är 2,4%. Detta innebär att timavgiften i taxan enligt
plan- och bygglagen, bygglov och strandskyddsdispens justeras till 904 kronor från och med
2022-01-01. Det blir en skillnad på 21 kr jämfört med 2021.

Yrkanden
Gösta Hedlund (C) yrkar avslag när det gäller punkt tre i förslaget om att nämnden ska
delegera beslutanderätten gällande indexuppräkning av taxan till förvaltningschef. Gösta är
orolig för att nämnden då förlorar kontrollen över taxan.
Conny Larsson (S) menar att det enbart är indexuppräkningen som i så fall delegeras, övriga
justeringar av taxan behöver hanteras i nämnden. Conny yrkar därför bifall till förslaget.
Ewa-Rosa Sliwinska (S) yrkar bifall till förslaget, då ärendet gällande revidering av
delegationsordningen kommer upp till första nämnden 2022 och då finns det möjlighet att
diskutera delegationen mera.
Lotta Öhlund (MP) yrkar avslag när det gäller punkt tre i förslaget om att nämnden ska
delegera beslutanderätten gällande indexuppräkning av taxan till förvaltningschef. Lotta är
orolig för att nämnden kommer för långt ifrån taxan och förlorar insynen.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall till förslaget. Oscar anser att det inte är någon fara att
delegera beslutanderätten för att göra arbetet enklare, då nämnden kan dra tillbaka
delegationen vid behov.

Propositionsordning
Ordförande finner att när det gäller punkt tre i förvaltningens förslag, om att nämnden ska
delegera beslutanderätten gällande indexuppräkning av taxan till förvaltningschef, finns två
förslag. Dels att delegera beslutanderätten gällande årlig indexuppräkning av taxan till
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Drift-och servicenämnden
förvaltningschef och dels att avslå detta och så att beslutanderätten fortsatt ligger kvar för
ett årligt nämndbeslut. Ordförande ställer då proposition på det båda förslagen och finner
att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservationer
Gösta Hedlund (C), Lotta Öhlund (MP), Calin Mc Quillan (M) och Gert Öhlin (L) reserverar sig
mot beslutet.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
Indexuppräkna taxan enligt plan- och bygglagen och strandskydd med 2,4% utifrån
PKV 2020. Indexuppräkningen gäller från och med 1 januari 2022.
· Timavgiften i taxan enligt plan- och bygglagen, bygglov och strandskyddsdispens
justeras till 904 kronor
· Förändra delegationsordningen för drift- och servicenämnden, bygglov under 2022
så drift och servicenämnden kan delegera till förvaltningschef för drift- och
serviceförvaltningen i Hallsberg att årligen besluta om indexuppräkning av taxa
enligt plan- och bygglagen, bygglov och strandskyddsdispenser för kommande år.

·

Beslutsunderlag
·

Indexuppräkning PBL taxa

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut om indexuppräkning av taxa enligt PBL,
bygglov och strandskyddsdispens
§ 137
21/DOS/18
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1(2)
2021-12-10

DNR 21/DOS/18

Drift- och servicenämnden

Beslut om indexuppräkning av taxa enligt plan- och bygglagen,
bygglov och strandskyddsdispens
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
· Indexuppräkna taxan enligt plan- och bygglagen och strandskydd med 2,4%
utifrån PKV 2020. Indexuppräkningen gäller från och med 1 januari 2022.
· Timavgiften i taxan enligt plan- och bygglagen, bygglov och strandskyddsdispens
justeras till 904 kronor
· Förändra delegationsordningen för drift- och servicenämnden, bygglov
under 2022 så drift och servicenämnden kan delegera till förvaltningschef
för drift- och serviceförvaltningen i Hallsberg att årligen besluta om
indexuppräkning av taxa enligt plan- och bygglagen, bygglov och
strandskyddsdispenser för kommande år.

Ärendet
Gällande taxa för Bygglovsverksamhetens ansvarsområde antogs av
Kommunfullmäktige 2020-11-23 § 79 och började gälla 2021-01-01. I beslutet
delegeras det till drift- och servicenämnden att årligen besluta om
indexuppräkning, kostnad per timme. Förvaltningen föreslår att ändra de i taxan
antagna avgifterna samt handläggningskostnad per timme enligt Sveriges
kommuner och regioners riktlinjer för procentsats om prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) enligt publicerad uppgift för oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkning är oktober månad 2020.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) tas fram av Sveriges kommuner och
regioner (SKR) och är avsett att användas för kommunerna som underlag vid
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom
att priser för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett
genomsnittligt pris.

Indexjustering för 2021
Publicerat PKV-index för oktober 2021 är 2,4%. Detta innebär att timavgiften i
taxan enligt plan- och bygglagen, bygglov och strandskyddsdispens justeras till 904
kronor från och med 2022-01-01. Det blir en skillnad på 21kr jämfört med 2021.

Delegation
Förvaltningen föreslår att drift- och servicenämnden delegerar till förvaltningschef
för drift- och serviceförvaltningen i Hallsberg att årligen besluta om
indexuppräkning av taxan enligt plan- och bygglagen, för bygglov och
strandskyddsdispens. Revidering av delegationsordningen för drift- och
servicenämnden, bygglov ska därför ske under 2022.
Postadress

Besöksadress

Telefon

694 80 Hallsberg

V:a Storgatan 14

0582-68 50 00

Telefax
0582-68
Page 9
of 6151 40

E-post
dos@hallsberg.se

2(2)

Drift- och Serviceförvaltningen
Magnus Ribbing
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef

Page 10 of 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22
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§ 138 - Ortsbesök uppföljning 2021, prioriterade åtgärder 2022 och
förslag på tider för besök
(21/DOS/28)

Ärendebeskrivning
I drift- och servicenämndens mål står att förvaltning och nämnd ska utveckla samarbete,
inflytande och lokalt engagemang i varje kommundel. Nämnden har därför infört att
representanter från nämnd och förvaltning besöker varje ort en gång per år, och då träffar
lokala intressegrupper. Det är nämnden som avgör vilka intressegrupper som ska bjudas in
till varje ortsbesök.
Ett preliminärt förslag till planering för 2022 redovisas där datum, tid och ort är inbokade.
Planeringsingenjören redovisar även en strukturerad uppställning där objekt, åtgärd,
ansvarig och tidplan tydligt framgår. Även avslutade objekt finns med i handlingsplanerna för
respektive ort.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen, prioriteringen och de
föreslagna tiderna för ortsbesök 2022

Beslutsunderlag
·
·
·

tjänsteskrivelse Ortsbesök 2021-2022
Bilaga 1 Planering ortbesök 2022
Bilaga 2, Handlingsplaner Ortbesök

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ortsbesök uppföljning 2021, prioriterade
åtgärder 2022 och förslag på tider för besök
§ 138
21/DOS/28
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Tjänsteskrivelse
2021-12-01

Sida 1 av 1

Dnr: 21/DOS/28

Ortbesök 2021/2022
Ärendebeskrivning
Ett preliminärt förslag till planering för 2022 finns där datum, tid och ort är inbokade.
Planeringsingenjören redovisar en strukturerad uppställning där objekt, åtgärd, ansvarig och
tidplan tydligt framgår. Även avslutade objekt finns med i handlingsplanerna för respektive
ort.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen, prioriteringen och de
föreslagna tiderna för ortsbesök 2022

Ärendet
I drift- och servicenämndens mål står att förvaltning och nämnd ska utveckla samarbete,
inflytande och lokalt engagemang i varje kommundel. Nämnden har därför infört att
representanter från nämnd och förvaltning besöker varje ort en gång per år, och då
träffar lokala intressegrupper.
Det är nämnden som avgör vilka intressegrupper som ska bjudas in till varje ortsbesök.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltningen

Magnus Ribbing

Robin Olsson

Förvaltningschef

Planeringsingenjör

Bilagor
I bilaga 1 ses den preliminära planeringen för ortbesök 2022
I bilaga 2 ses handlingsplanerna för respektive ort.
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Planering ortbesök 2022 (preliminär)
Datum
Fredagar kl. 9-12
22 april

Ort

29 april

Sköllersta

20 maj

Pålsboda

3 juni

Hjortkvarn – Björnhammar

2 september

Svennevad – Skogaholm

23 september

Östansjö

Vretstorp

Kontaktpersoner i varje ort!
Östansjö:
Sören Johansson, Östansjö lokala Utvecklingsgrupp
soren.johansson@eklunden.nu
Pålsboda:
Gösta Hedlund
gosta.hedlund@hallsberg.se
Vretstorp:
Torbjörn Åkesson, Byalaget
moose52.akesson@telia.com
Hjortkvarn:
Ingvar Gustafsson, 070-609 73 76
ingvar.alvik@gmail.com
Björnhammar:
Ulf Salomonsson
salomonsson48@hotmail.com
Svennevad:
Lise Ohlin
lise.ohlin@hotmail.com
Skogaholm:
Tryggve Thyresson
tryggve.thyresson@hallsberg.se
Sköllersta:
Gudrun Andersson, SPF Seniorerna
gudrun.meijer_andersson@telia.com
Carina Petterson
pettersson.car@telia.com
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Yvonne Björkman
mammabjorkman@gmail.com

Carina Pettersson
pettersson.car@telia.co
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Handlingsplan för respektive ort 2021/2022
I handlingsplanen ses vilka ärenden som är och inte ät hanterade. De har separerats så att ej
hanterade står överst följt av hanterade ärenden under sorterat efter de datum då de
inskrivits i handlingsplanen. Rosa markerade rader innebär att de är prioriterade.
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Vretstorp ej hanterade
Adress/plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Infört

Planerat

Åtgärdat

Grotorpsgatan

Mörk sträcka, önskemål om belysning

Utföra önskemålet

Planeringsingenjör,
gata och park

2017-10-06 Höst 2018

-

Runt skolan
Askesundsvägen 34, beteckning Skävi 4:7, bild 1
Boll/multiplan,konstgräs, bild 3 och 4

Asfaltera vägen vid infarten till skolan, norr om
Askersundsvägen
Eftersatt fastighet
Åtgärda gropar/hål i planen, skaderisk

Läggs i budgeten för 2019-2021
Anmäls tlll miljö
utreda behov/möjlighet

Fastighetsavdelning
Planeringsingenjör
Gata och park

2017-10-06 2019-2021
2021-04-16
2021-04-16
-

-

Tunnel under järnvägen, bild 6
Ebbetorpsområdet

2021-04-16
2021-04-16

-

-

Kommentar

Hanterad

Kommer att utföras
när upphandlingen av
nya avtalet är klart,
följ upp 2022
Läggs i budgeten för
2019-2021, följs upp
2022
Följs upp 2022
Diskuterar ny armatur
för samtliga lampor,
följs upp 2022
Följ upp 2022

Montera på nytt skydd
nu lekplatts/lekområde

Byta ut skydd på samtliga lampor
Utreda möjligheten

Gata och park
Gata och Park

Adress/plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Järnvägsspåret, Askersundsvägen

Borttagning av betong-kanalisation

Kontakt med TRV tas

Gatuingenjören

2016-10-26

Stationsgatan och Rabogatan
Fastigheten Skävi 1:4
Parkgatan, Skolgatan, Spontanlekplatsen, Kristallgatan

Rensa sly och annat växlighet längs Järnvägsspåret
Klippning, hög häck
Trasig belysning

Kontakt med TRV tas
Ta kontakt med fastighetsägare
Utföra önskemålet

Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Gata och Park

2016-10-26
2016-10-26 Höst 2018
2016-10-26
-

-

Fastighet Skävi 2:19

Igenväxt tomt
Underhåll av lekplatsen, klippning av gräs och
utökning av lekutrustning
Byte av skyddsnät, fler papperskorgar, underhållning
av gräsmattan, allmän upprustnin
Dammen förfaller behöver skötas om
Plantera karpar
Räta till skylten
Trädgrenar hänger över gång och cykelvägen

Utföra önskemålet

KommunStyrelse

2016-10-26

-

En ny lekutrustning

Gata och Park

2016-10-26 Sommar 2019

Sommar 2019

En åtgärd är utförd

x

Utföra önskemålet
Läggs i budgeten för 2019 -2020
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Parkpersonal klipper regelbundet

Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Gata och Park
Gata och Park

2016-11-01
2016-11-01
2016-11-01
2016-11-02
2016-11-02 Höst 2018

Höst 2017
Vår 2020
Sommar 2019
Höst 2018

En åtgärd är utförd
Dammen behålls
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
Följs upp 2018

x
x
x
x
x

Vägsamfälligheten
ansvarar för
asfalteringen
Fti infomerad
Fti informerad
Ingen åtgärd tas
Hallbo är informerade
Ärendet är överlämnat
till KS

x
x
x
x
x

Vretstorp Hanterade

Mellan Parkgatan-Skolgatan
Spontanlekplats
Dammen
Dammen
Kristallgatan-Skolgatan
Askersundsvägen

Infört

Planerat
-

-

Infarten till Jägargatan
Rabogatan, Återvinningscentralen
Rabogatan, Återvinningscentralen
GC-väg nära stationsgatan
Gräsmattan mittemot kristallgatan

En bit asfalt saknas
Förslag på bättre belysning
Höjning och förlängning av befintlig staket
Järnrör som användes som vägspärr tidigare bör slipas bort
Skruva bort skylten ”Hundar får ej vistas lösa..etc.”

Utreda vem ansvarar för det
Ta kontakt med FTI
Ta kontakt med FTI
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Vägsamfälligheten
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Gata och Park
Gata och Park

2016-11-02
2016-11-02 Höst 2018
2016-11-02
2016-11-02
2017-10-06 Vår 2018

Grotorp 2:32

Önskemål om att tomten sköts då den är misskött idag

Informera ansvariga- Kommune Styrelsen

Planeringsingenjör

2017-10-06

-

Åtgärdat
-

-

Vinter 2018
-

Kommentar
Hanterad
Överlämnat till
Trafikverket
x
Överlämnat till
Trafikverket
x
En åtgärd är utförd
x
Infört i Infracontrol
x
Ärendet är överlämnat
x
till KS

Mellan Parkgatan-Skolgatan

Önskemål om staket mot gatan

En annan åtgärd är tagen

Gata och Park

2017-10-06 Vår 2020

Vår 2020

Ekbäcksvägen 71
Knölgatan

Ett hustak som ramlar ut på gatan
Önskemål om rastgård för hundar

Göra ett tillsynsärende
Ett annat förslag togs fram( Lunnagatan)

Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

2017-10-06 Höst 2018
2017-10-06 Vår 2018

Vår 2018
Sommar 2018

Häckplantering är
förslaget istället för
staket
Ärendet avslutas, ett
nytt bygge pågång
En åtgärd är utförd

Sommar 2018
Vinter 2018
Höst 2019

En hundlatrin har
monterats i samband
med hundrastgården
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd

Överallt i Vretstorp
Parkgatan/ Skolgatan
Åkervägen

Utöka antal hundlatriner
Staket runt dammen behöver ses över
Hål i asfalt, bör lagas

Undersöka möjligheten om eventuelt flytt av latriner
Utreda möjligheten
Asfalt är beställd
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Planeringsingenjör
Gata och Park
Gatuingenjören

2017-10-06 Vår 2018
2017-10-06 Vinter 2018
2018-10-05 Höst 2019

x

x
x
x

x
x
x

Informera om att hemtjänstbilar kör fort i närheten av
skolområdet
Övergångstället behöver målas om
Slitet asfalt och potthål
Önskemål om elanslutning för julpynt och annat
Klippa gräs som växer mellan trottoar och vägbana

Önskemålet har skickats in som en säkerhetsobjekt vår
2020
Önskemålet ingår i driftarbete
Utföra önskemålet
Utreda möjligheten
Önskemålet ingår i driftarbete

Drift och service
Gatuingenjören
Gata och Park
Gata och Park
Gata och Park

2018-10-05
2018-10-05 Sommar 2019
2018-10-05
2018-10-05 Sommar 2019
2018-10-05 Vinter 2019

Sommar 2019
-

Gallatorpssjön
Tunneln mellan Stationsgatan och Rabogatan
Trappan vid Stationsgatan
Närkeägg, Weidermans garage askersundsv 41 (mitt emot
12/14) bild 10, Villa på Lunnagatan23 (bild 9)
Knölagatan

Bryggan börjar bli trasig. Spikar sticker upp. en åtgärd krävs
Sanera klotter på olika ställen
Slyn vid trappan behöver tas bort

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Planeringsingenjör
Gatuingenjören
Gata och Park

2018-10-05
2018-10-05 Vinter 2018
2019-10-04 Höst 2020

Vinter 2018
Höst 2020

Eftersatta fastigheter
Önskemål om farthinder

Anmäls till miljö
Utreda önskemålet

Planeringsingenjör
Gatuingenjören

2020-10-16 Vår 2021
2020-10-16 Sommar 2022

Vår 2021
-

Knölagatan 9
Utanför Kristallkyrkan
Järnvägen

Utreda möjligheten
Undersöka ansvarig för åtgärd
Anmäls till TRV

Samhällsplanering
Gatuingenjören
Planeringsingenjör

2020-10-16 Vår 2021
2020-10-16 Vinter 2020
2020-10-16 Vår 2021

Vår 2021
Vinter 2020
Vår 2021

Askersundsvägen 24, bild 2

Iordningsställande av samlingsplats/torg
Ojämn beläggning, cykelbana
Öppengrind vid järnvägen
Flytta gammal brandstolpe så den syns (fin att titta på),
används inte sen länge, till Torbjörns hörna. Gärna koppla in
ström så den lyser

Utreda möjligheten

Gata och park

2021-04-16

-

-

Staket runt dammen

Höja alternativ ta bort staketet

Ingen åtgärd föreslås

Gata och park

2021-04-16

-

-

Torbjörns hörna, bild 5

Lägga kantsten för avgränsning mot väg
Nedskräpad, önskemål om bättre renhållning/utreda vem som
är ansvarig

Utföra önskemålet
Utföra önskemålet, undesöka om klädcontainrar har
tillstånd

Gatuingenjören

2021-04-16

-

Planeringsingenjör

2021-04-16

-

Gränsgatan
Gränsgatan
Skolgatan
Rondellen vid Skolgatan/Knölgatan
Runt om i Vretstorp

återvinningsplatts, bild 7 och 8

Elljusspår

Bättre belysning och underlag

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning,

Fritidsförvaltning,
Planeringsingenjör

2016-11-02,
2021-04-16

-

Hemtjänsten är
informedad.
Hastighetsdämpande
åtgärder har bygds
genom statlig
medfinansiering
Ingen uppföljning
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
Ingen uppföljning
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
miljö är infomerade
tillsyn ska utföras
Önsemål tillmötesgått
Överlämnad till
samhällsplanering
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

-

Ingen åtgärd utförd
Befintligt staket ses
som bästa lösningen
annan lösning utförd,
väg breddad

-

Åtgärd utförd

x

-

Fritidsförvaltningen
planerar att upprätta
en flerårsplan, följ upp
2023

x

x
x

Pålsboda ej hanterade
Adress/plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Infört

Planerat

Åtgärdat

Kommentar

Planeringsingenjör

2017-06-02

-

-

Följs upp 2022, oklart
vem ska stå för
kostnaden vid eventuell
nedmontering

Planeringsingenjör

2018-06-01

-

-

Följs upp 2022

Planeringsingenjör
Gata och Park

2018-06-01
2019-05-17 Höst 2021

-

Följs upp 2022
Följs upp 2022

Trafikhandläggare

2020-10-15

-

Följs upp 2022

2021-06-24

följ upp 2022

Undersöka möjligheten
Utföra önskemålet

Planeringsingenjör
Kultur,
planeringsingenjör
Trafikhandläggare

2021-06-24
2021-06-24

Följ upp 2022

Utföra önskemålet

Trafikhandläggare

2021-06-24

Följ upp 2022

Gambovägen

Inaktuell infotavla söder om Gambovägen

Mellan Norra Bangatan och Torggatan

En åtgärd krävs för bollplanen

Örnvägen 3
Norra Storgatan

Önskemål om rastgård för hundar
Bänken bör plockas bort, den är sliten

Centralplan

Reglera upp parkeringen

Utreda om infotavlan inte fyller en
funktion och ta kontakt med
näringslivschef
Flera åtgärder behövs. Frågan om
kostnadsförslag skickas till politiker
Utredning av en lämplig placering
utreds inför nästa budget
Utföra önskemålet
Beläggning, vägmärken och
vägmarkering

Centralplan
Centralplan

Förslag att sätta upp ny anslagstavla vid centralplan i Pålsboda
Flytta torgplattserna till ytan där den nedbrunna pizzerian stod

undersöka möjligheten

Eken vid Centralplan
Kärrvägen 7
T-kors Norra bangatan - Köpmangatan
Bild 3

ställa utt ett konstverk i fom av tjuren ferdinand vid eken
Ta ner övergångsskyllt
Bilar parkerar för nära korsning. Sätta upp Vägmärke E 19
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Vid Brandkårsbyggnaden, bild 4

Potthål, Laga potthålen

Utföra önskemålet

Gatuingenjören

2021-06-24 Höst 2021

Övergångsställ vid brandkåren

räta upp sne övergångsskyllt
Dagvattenledningens intagsgaller behöver ligga med för
regelbunden tillsyn, har tidigare gjort skador på skola
Dagvattenbrunn Överväxt

utföra önskemålet

Trafikhandläggare

2021-06-24

Följ upp 2022
Följ upp 2022, lägg in i
infracontroll

Utföra önskemålet
Rensa kring brunnen

Gata och Park
Gata och Park

2021-06-24
2021-06-24

Följ upp 2022
följ upp 2022

Åtgärdsförslag
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Ansvarig utförare
Planeringsingenjör
Gata och Park
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

Norra Storgatan, Kärrsvägen

Önskemål
Göra i ordning pergolan (klätterväxter, parksoffor, olja in etc.)
Buskar och växter som bör klippas
Flaggor saknas i torget
Hög kantsten vid infarten till torget
Postlådor ligger på andra sidan vägen, upplevs som mindre
säker vid posthämtning

Konatkt med postnord tas

Planeringsingenjör

2017-06-02

-

Återvinningsstation
Sköllergårdens uteplats
Torget

Avskärma återvinningsstationen
Saknar solskydd
Antal blomsterurnor är få, utöka antalet

En anmäla till FTI görs
Köpa solskydd/ Parasoll
Torget byggs om istället

FTI
Verksamheten
Gatukontoret

2017-06-02
2017-06-02
2017-06-02

-

Änden vid Folkaskolvägen
Västergatran 22

Pålsboda Hanterade
Adress/plats
Torget
Torget
Torget
Torget

Norra Bangatan
Kyrkogatan
Pålsboda torg
Finkstigen 9

Sänk hastigheten på Norra Bangatan
Potthål, Laga potthålen
Asflatera parkeringsyta, måla parkeringsrutor, beställ växter mm
Åtgärda skadan i asfalten

Nygatan

Lekplatsen på Nygatan används inte av invånarna

Trång och olämplig infart planeras från
nya Rv 51 i allé och brant backe från
Skogaholm
Kärrsvägen
Norra Storgatan

Köpmansgatan

Torget
Gångbana vid Lärkstigen
Busshållplats vid järnvägen
Norra Storgatan
Norra Storgatan
Norra Bangatan

Norra Bangatan
Torggatan
Norra Promenaden
Mellan torget och bostadsrättshusen,
Fåret
Köpmansgatan

Bättre att trafiken leds norrut till nya infarten och att den södra
infarten slopas
Borttagning av övergångsställe som slutar i en stenmur
Befintlig flaggstång önskas flyttas till nya korsningen Rv 51 Hallsbergsvägen

Övergångstället behöver flyttas

Se över hastighetsbegränsning
Laga potthål enligt önskemålet
Utföra förslaget
Utföra önskemålet
Beslut på det väntas tills vi vet hur den
nya RV51 kommer att se ut

Infört
Planerat
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06
-

Gatuingenjören
Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Gatuingenjören

2017-06-02 2018
2017-06-02 2018
2017-06-02 Vinter 2018
2018-06-01
-

Gata och Park

2018-06-01

Utredning av möjligheten att påverka
planeringen
Utföra önskemålet

Gatuingenjören
Gatuingenjören

Flaggstången är borttagen

Gata och Park

2018-06-01
2018-06-01 Vår 2021
Sommar
2020
2018-06-01

Trafikverket är väghållare, kontakt tas
med TRV

Planeringsingenjör

2018-06-01

-

2018
2018
Vinter 2018
-

Vår 2021

Gatuingenjören
Gata och Park

2018-06-01
2018-06-01

-

Utredning av en lämplig lösning

Gatuingenjören

2018-06-01

Övergångsstället utanför grillkiosken är sönderkört
Sliten bänk bör plockas bort
Häcken mot Norra Bangatan vid lekplatsen växer ut på gångbanan
och behöver klippas ned

Kontakt tas med de ansvariga
Utföra önskemålet
Tas i samband med åtgärder för
lekplatsen

Trafikverket
Gata och Park

Sommar
2019-05-17 2020
2019-05-17
-

Gata och Park

2019-05-17

-

Parkeringen är i strid med plan

Gatuingenjören

2019-05-17

-

Utföra önskemålet
Planera en åtgärd

Gatuingenjören
Gatuingenjören

2019-05-17
2019-05-17 Höst 2020

Utreda en lösning
Enligt beslut i DOS

Gatuingenjören
Trafikhandläggare

2020-04-03
2020-10-15 Höst 2021

Kommentar
Åtgärden är utförd
Sker regelbundet
Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd
Postnord är meddelade
om önskemålet.
Överlämnat till KSförvaltningen
Överlämnat till SAF
Torget byggs om istället

Hanterad
x
x
x
x
x
x
x
x

Ingen
hastighetsförändring
krävs
Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd

x
x
x
x

Ingen åtgärd utförd

x

Trafikverkets planer
ligger fast
Åtgärden är utförd

x
x

Sommar 2020 Åtgärden är utförd

x

-

Trafikverkets önskar få
önskemålet direktskickat
från invånarna via
trafikverketshemsida

x

-

Önskemål ej
genomförbart för
tillfället i samråd med
Länstrafiken/Trafikverket
Infört i Infracontrol

x
x

-

Infört i Infracontrol

x

Sommar 2020 Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd

x
x

-

Kontakt tas med de ansvariga
Utföra önskemålet
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2019

-

I fickan vid torget önskas busshållplats
Området slaghackas, önskemål om klippning istället
Stora vattensamlingar vid regn. Förslag om bättre avvattning
önskas

Parkeringen är stor, förslag på att minska parkeringen på bredden
Sliten parkeringsskylt bör fräschas upp, se över stolpen också, den
lutar
Asfalten är i dålig skick
Gångvägen ej asfalterad. Belagd med grovt grus. Svårt för de äldre
att ta sig upp med rullatorer
Bilar parkerar och får parkeringsanmärkningar

Åtgärdat
Sommar 2017
Vår 2017
Vår 2017

2019

-

Åtgärden är utförd

x

-

Ingen åtgärd görs, större
delen av parkeringen är
kvartersmark

x

Infört i Infracontrol
Åtgärden är utförd

x
x

Ingen åtgärd görs
Åtgärden är utförd

x
x

Höst 2020
-

Förslag om att ordna belysning vid lekplattsen "stora Kullen", norra
bangatan i pålsboda
Brunslock ligger på sned

"Stora Kullen"
ica-parkering, Bild 2

Niklas har i uppdrag att ta fram förslag
och pris
Kontakta markägaren

Planeringsingenjör

Hög kostnad. Ingen
åtgärd utförd
Följ upp 2022

2021-06-24

x
x

Östansjö ej hanterade
Adress/plats

Önskemål

Tunnelbygge trafikverket

Undrar vad som händer med vattenavrinning och översvämningsrisk.
Hur är kommunen engagerad i frågan? Länsstyrelsen har ej med
genomgående bäck på karta
Undersöka frågan

Lönngatan, skolan.
Rosengatan, nära Krallgatan vid skola

Stig över Brodämmet (Törngatan)
Törngatan mellan Brodämmet och Mogatan
Violgatan
Söder om skolan

Asfaltering Lönngatan, vändplats med ny parkering på skoltomt
Laga skada i gatan
Klippa och röja ytan regelbundet. Görs idag av invånare. Ta bort
uppsamlad sly
Åtgärder för att styra flödet vid stora vattenmassor och hindra
översvämning
Säkerställ stig över brodämmet efter Östansjöbäcken med grus,
stolpar och staket
Grusa och jämna vägen efter översvämning
Laga potthål
Ta ner gammal elstoplpe, skulle gjorts för flera år sedan

Bredslättsgärdet söder mellan stenmur och björkdunge
Bredslättsgärdet utefter elljusspår
Vitsippsgatan
Rishög i Breslättsängen efter röjning

Slå med slaghack 2 ggr per år. Till midsommar och höst. För att få
fram den fina blomsteräng som finns. Mindre träd östra delen av
gärdet tas bort
Röja kring gammal stenmur
Laga potthål, laga asfalt i kant mot fastigheterna
Hämta uppsamlad sly

Gräsyta mellan mellan skola och Östansjöbäcken
Östansjöbäcken utefter Krallgatan

Blåklocksgatan Östansjö (båt och bil Rosengatan)

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare
Tekniska
planeringsingenjör

Infört

Planerat

Åtgärdat

Kommentar

2021-10-23

Följs upp 2022

Utföra önskemålet
Utföra jobbet

Gatuingenjören
Gatuingenjören

2021-10-23
2021-10-23

Tas med i anläggningsplan i
samråd med
fastighetsavdelningen, följ
upp 2022
Följs upp 2022

Utföra Jobbet

Gata och Park

2021-10-23

Följs upp 2022

Undersöka frågan

Tekniska

2021-10-23

Följs upp 2022

Utföra önskemål
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Fritid och fastighet
Gata och Park
Gatuingenjören
Gata och Park

2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23

Följs upp 2022
Följs upp 2022
Följs upp 2022
Följs upp 2022

Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Gata och Park
Gata och Park
Gata och Park

2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23

Följs upp 2022
Följs upp 2022
Följs upp 2022

Undersöka frågan

Trafikhandläggare

2021-10-23

Följs upp 2022

Utföra önskemålet
Utreda möjlighet

Gatuingenjören
Gatuingenjören

2021-10-23
2021-10-23

Följs upp 2022
Följs upp 2022

Blåbärsgatan
Blåbärsgatan-Bäcksjögatan

Få bort fordon som stått länge, se bild
Svänga ut cyckelväg. Trafiksäkerhetsåtgärd. Cyklister åker rakt ut i
vägen vid korset.
Stänga av. GC väg. Trafiksäkerhetsåtgärd.

Parkering vid bäcksjön
Parkering vid bäcksjön

Utvidga befintlig parkering. Bortagande av trävegiation mot !:43 i
samverkan med Fritid, fastighetsägare 1:43 och UTV. Grupp. Bilar
parkerar längs gata och blockerar infart för utryckningsfordon och
före boende vid Laggartorpsgatan
Står en till synes övergiven husvagn, se bild

Niklas åtar sig att sammankalla en grupp för att undersöka
lösningar på problemet med parkeringen
Undersöka frågan

Teknisk chef
Trafikhandläggare

2021-10-23
2021-10-23

Följs upp 2022
Följs upp 2022

Hallsbergsvägen vid Livs
barack (Livs?)
Parkeringsskyltar Bäcksjöbadet

Flytta på övergångsställe så det ligger i linje med lyktstolpe Lifvs
entré, grusad markerad gångväg från flyttat övergångsställr mellan
trotoar och Livs.
se över om bygglov, Niklas
Återställa ny Handikapp parkeringsskylt och nya gällande P-skyltar

propå till trafikverket
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Gatuingenjören
Niklas
trafikhandläggare

2021-10-23
2021-10-23
2021-10-23

Följs upp 2022
Följs upp 2022
Följs upp 2022

Utföra önslemålet
Utföra önslemålet

Gata och Park
Gatuingenjören

2021-10-23
2021-10-23

Följs upp 2022
Följs upp 2022

Utföra önslemålet
Utföra önslemålet

Gata och Park
Gata och Park

2021-10-23
2021-10-23

Följs upp 2022
Följs upp 2022

Breslättsängen/Breslättsgärdena( Söder om
skolan)
Konvaljegatan
Konvaljegatan söder om GC väg till gräns stenmur
Konvaljegatan norr om GC väg vid lekpark

Parkområde i naturstråk mellan Krallgatan och Granhöjdsgatan.
Skötselinriktning som kvartersskog. Frekvent röjning/gallring med
röjsåg, nedtagning av döda träd med motorsåg. Borttagande av all
ris, naturlig föryngring. Information till närboende, skolan och lolkal
utvecklingsgrupp
Asfaltskant mot staket fastighet !:25 mot översvämmning
Gallra och röj sly, ta bort äldre ris från avverkning och återställ
området till stadsdelsskog
Gallra och röj sly, ta bort ris. Kvartersskog-parkområde
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Granhöjdsgatan öster om bebyggelse
Lindgatan

Gallra och röj sly, ta bort äldre ris från avverkning och återställ
området till stadsdelsskog
Asfaltering. Lagning efter fiberdragning

Utföra önslemålet
Utföra önslemålet

Gata och Park
Gatuingenjören

2021-10-23
2021-10-23

Följs upp 2022
Följs upp 2022

Önskemål
Åtgärda broräcket, inte stabilt och sätta upp staket
Höga häckar, kontakt med fastighetsägare
Uppröjning av området vid Blåbärsgatan/Bäcksjögatan inför
detaljplanering

Åtgärdsförslag
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Ansvarig utförare
Gatuingenjören
Gatuingenjören

Ingen åtgärd

Gata och Park

2016-08-25

-

Detaljplanera området för bostadsbebyggelse
Asfaltera vägen vid Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Lagning/asfaltering av potthålen vid bilskroten
Förläng separat gång-/cykelväg från järnvägsbro till Hagalund ansl.
Ny infart
Långt avstånd mellan två belysningsstolpar
Asfaltering av sträckan Hallongatan - Blåbärsgatan (förbi Östansjö
Trädgård)

Kontakta kommunstyrelse förvaltning
Kopplat till detaljplan och VA-arbete
Utföra lagning av potthålen
Sträckan ingår i regional cykelplan som bestäms av
Trafikverket tillsammans med Region Örebro Län
Nybelysning

Marianne C.
Gatuingenjören
Gata och Park

2016-11-02
2016-11-02
2016-11-02

Gatuingenjören
Gatuingenjören

Läggs i budgeten för 2019

Gatuingenjören

Östansjö hanterade
Adress/plats
Törngatan
Hallsbergsvägen-Vallgatan
Blåbärsgatan/Bäcksjögatan

Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Östanfallagatan
Hallsbergsvägen
Blåbärsgatan
Hallongatan till idrottsplan

Infört
Planerat
2016-08-25
2016-08-25 Utförs regelbundet

Åtgärdat
Vår 2019

x

-

Överlämnat till
kommunstyrelseförvaltning
Åtgärdas ej
Sommar 2016 En åtgärd är utförd

x
x
x

2016-11-02
2016-11-02

-

Höst 2016
Höst 2016

Ej godkänt av TRV
En åtgärd är utförd

x
x

2016-11-02

-

Åtgärdas ej

x

-

Asfaltering och lagning av sönderkörd brunn (Asfaltera hela gatan)
Förslag på belysning

Gatan görs om till gång och cykelväg
Utföra önskemålet

Gata och Park
Gatuingenjören

2016-11-02
2016-11-02

-

Vår 2019
Vår 2019

Bäcksjö vandringsled Laggartorpsgatan-Nordansjö

Behov av gallring, promenadstig, bänkar, grillplats

Läggs i planeringen för 2019

Gata och Park

2016-11-02

-

-

Hallongatan-Blåbärsgatan

Farlig Y-korsning

Gatuingenjören

2016-11-02

-

Badområdet/strandområdet

Gata och Park

2016-11-02

-

Runt skolan

Gräsklippning, gallring, städning
Regelbunden skötsel av ytor runt skolan, klippning, röjning och
rensning

Ta fram en lösning i samband med asfaltering
Badområdet/strandområdet snyggas till så det blir plant
och jämnt. Utvecklingsgrupp sköter klippningen

Gata och Park

2017-05-11 Utförs regelbundet

Hallsbergsvägen
Hallsbergsvägen
Lönngatan och Rosengatan
Krallgatan bro över bäck till Breslättsäng

Flytta vägskylt ”Folkets hus” så besökare hittar till Folkets hus
Ta bort biblioteksskylten
Asfaltera gatan efter vägskada vid byggnation av skolbyggnad 2017
Broräcken

TRV
Gata och Park
Gatuingenjören
Planeringsingenjör

2017-05-11
2017-05-11
2017-05-11 2021
2017-05-11 Höst 2018

Krallgatan
Törngatan/Krallgatan

Stäng genomfartsled av Krallgatan förbi skolan/skolområdet
Åtgärda parkeringsskylt

Kontakt tas med gata/park
Trafikverket kommer inte att flytta vägskylten till Folkets
hus
Utföra jobbet
Delvis lagad, ny afalering av hela gatan nödvändig
Utreda en lösning för att rätta till räcket
Gatuingenjören kollar detaljplanen och utreder
möjligheten
Utföra jobbet

Gatuingenjören
Gata och Park

2017-05-11 2021
2017-05-11 Höst 2018

Bäcken, Annersaberget och Breslättsängen.
Granhöjdsgatan, Blåbärsgatan och Breslättsgatan

Röjning och borttagande av fallna träd och ris på parkmark
Laga potthål

Utförs av kommun/utvecklingsgrupp
Läggs i budgeten för 2018-2020

Gata och Park
Gatuingenjören

2017-05-11
2017-05-11

Området mellan Rönngatan och Hallsbergsvägen
Området mellan Rönngatan och Hallsbergsvägen
Hallsbergsvägen

Regelbunden klippning, parkbänk (tomt 18:1)
Behov av belysningspunkt efter gångväg
Laga infotavla och anslagstavlan. Flytta infotavlan till ÅVS
Snygga upp markytan, skärma av återvinningsstationen och sätta
upp staket

Gräsklippning är utfört 2019
Önskemålet om belysning läggs i planeringen
Utför flytt av tavlan och utred möjligheten att flytta tavlan

Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

Utföra jobbet

Asfaltering av markytan
Sätta upp en "hundlatrintunna" i närheten av återvinningsstationen
och en i andra änden av grusvägen vid gamla ICA affären

Återvinningsstationen
Återvinningsstationen

Hanterad
x
x

Prioriteras ej

-

Lindgatan mellan Köpmangatan och Breslättsgatan
Lindgatan mellan Köpmangatan och Breslättsgatan

Återvinningsstationen

Kommentar
Infört i Infracontrol
Följs upp 2018

En åtgärd är utförd;
Urgrävd vid
vattenproblem, nytt grus/
slitlager och jälvstängande
bilspärr som är
påkörningsbar från båda
håll
En åtgärd är utförd
Kommer inte att
genomföras

x
x
x

-

En åtgärd är utförd (30 km
skylt är uppsatt)
En åtgärd är utförd, se
förslaget

-

Utförs regelbundet

x

En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
Åtgärd utföd
En åtgärd är utförd

x
x
x
x

Åtgärd utförd
En åtgärd är utförd

x
x

Höst 2016

Höst 2016
Vår 2018
Vår 2019

-

x
x

x
x

2017-05-11
2017-05-11
2017-05-11 Höst 2018

Följs upp efter varje säsong
Sommar 2019 En åtgärd är utförd
Gräsklippning sker
regelbundet
2020
Belysning är på plats
Vår 2019
En åtgärd är utförd

Planeringsingenjör

2017-05-11 Höst 2018

Höst 2018

En åtgärd är utförd

x

Utreda möjligheten att utföra önskemålet

Gatuingenjören

2016-11-02

Höst 2018

Planen delvis asfalterad

x

Utföra jobbet

Planeringsingenjör

2017-05-11 Höst 2018

Vinter 2018

En åtgärd är utförd

x
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-

-

x
x
x

Titta på en lösning som innebär att skona bäckens kant och
Miljöstrateg
staga upp skredärret mot den intilliggande fastigheten

2017-05-11

-

Vinter 2019

Ett förslag på en åtgärd tas fram
Lämnas över till Fritidsavdelningen
Uppgrusad med ny avrinning
Utföra jobbet

Trafikhandläggare
Planeringsingenjör
Gatuingenjören
Gatuingenjören

2017-12-21
2017-05-11
2019-04-26
2019-04-26

-

Sommar 2019

Åtgärd utförd
Ingen åtgärd utförd
Önskemål utföres ej
En åtgärd är utförd

x
x
x
x

Övriga ställen
GC väg Breslättsgatan, krallgatan och hallongatan

Planering av naturområdet - vandringsled med nytt brodämme
Törngatan
Staketet efter Laggartorpsgatan har varit trasigt några år mot
järnvägen. Önskemål om att den ska förlängas vid vändplanen
Räcke vid spång över Bäckdraget
Asfaltera gång och cykelvägen
Gör iordning ny parkeringsyta
Ny belysningspunkt mellan Hallbos marklägenheter, kusabo och
Hallsbergsvägen
Räta upp belysningsstolpar

Stenkistor uppbygda mot
ras, nytt staket, diskussion
om nedgång till
vandringsled/ev. räcke

Utreda möjligheten att utföra önskemålet
Utföra jobbet

Gatuingenjören
Gatuingenjören

2019-04-26
2019-04-26 2021

-

2020

x
x

Elljusspår

Ta bort gamla belysningsstolpar och elskåp vid bäcken

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning

Kultur- och fritid

2019-04-26

-

Åtgärdat enligt önskemål
Följs upp 2021
Överlämnad till
Fritidsförvaltning

Bäckravinen Krallgatan till Hallsbergsvägen
Laggartorpsgatan
Bäcksjön
GC väg Konvaljegatan och Granhöjdsgatan
Mellan Laggartorpsgatan och Bäcksjögatan

-

Hjortkvarn ej hanterade
Adress/plats

Önskemål

Åtgärdsförslag
Ta fram en lösning. (Dialog mellan kommun och
Trafikverket)

Gatuingenjören

2016-0617

Anslutningsvägar till Kvarngatan

Ett rinnande vatten som rinner in i en privat fastighet.
Vattnet rinner vid regn och snösmältning
I samband med häftigt regn och vid snösmältning
skadas vägen med djupa rännor som kan skada
cyklister och även bilister

Lösa dagvattenhantering, en åtgärd planeras 2021
eventuellt 2022

Gata och Park

2018-0615

-

-

Förslag framtaget.
Följs upp 2022

Is banan

Få ny belysning uppsatt på nya stolpar

utföra önskemålet

Fritidsförvaltning/
planeringsingenjören

2021-0907

-

-

Följ upp 2022

Förskolegården

problem med att fordon kör och parkerar inne på
skolgården

Sätta upp en bom vid infarten

Fastighetschef

2021-0907

-

-

Åtgärd planerad, följ
upp 2022

Gång/cykelbanan vid gångbron

Dålig efter skrapning, stora stenar med mera

Lägga på nytt material

Gata och park

2021-0907

-

-

Åtgärd planerad, följ
upp 2022, drift

Hjortkvarn

Sätta upp fruktträd för allmänheten på lämpliga
platser

utföra önskemålet

Gata och park, Niklas

-

-

följ upp 2022

Sätta upp en ny skylt

Trafikhandläggaren

-

-

Åtgärda problemet

Gatuingenjören

-

-

följ upp 2022
Åtgärd planerad, följ
upp 2022, drift

-

-

Har skötselavtal,
måste undersöka
kontrakt med bo
egendom

-

-

Följ upp 2022

Perstorpsvägen

Sandhagsvägen
Saknar 70-skylt på vänster sida
Björkvägen (finns två intill varandra med
samma namn)
Vägen saknar material och diken

Ansvarig utförare

Grönområde vid Sandhagsvägen

kapa ner syrenen som ser ovårdad ut och låt växa upp
på nytt
utföra önskemålet

Gata och park, Niklas

Sandhagsvägen 6

Anmäla att buske hänger ut i vägen

utföra önskemålet

Planeringsingenjör

Adress/plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Rastplats vid Norrköpingsvägen

Skyltning/målning som anvisar parkering

Gatuingenjören

Rastplats vid Norrköpingsvägen

Fräscha upp anslagstavlan

Material är beställda
Föra en dialog med markägaren. (Kommunen äger
inte marken.)

Området nära bensinmacken

Röj upp området nära bensinmacken

Vi äger inte marken

Gata och Park

Infört

2021-0907
2021-0907
2021-0907

2021-0907
2021-0907

Planerat

Åtgärdat

Kommentar

Hanterad

Följs upp 2022

Hjortkvarn hanterade

Hjortkvarns skola

"Gubbdagis" tar på sig att måla och snygga till
parkbänkar. Behovet är en ledig lokal, alt. en skolsal.

Lokalen är helt utriven och inga maskiner finns kvar

Gata och Park

Fastighetsavdelning
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Infört
Planerat
2016-0617 Höst 2018
2016-0617 Höst 2018
2016-0617
2016-0617

-

Åtgärdat

Kommentar

Hanterad

Åtgärden är utförd

x

Åtgärden är utförd

x

-

Ingen åtgärd görs

x

-

Inga maskiner finns
kvar i skolan, ej
aktuellt

x

x

x

Vintergatan

Två fastigheter i behov av omvårdnad och
uppfräschning

Göra en anmälan till miljöenheten i Kumla

Planeringsingenjören

Området nära bensinmacken

Laga potthålen

Gata och park kommer att sladda potthålen

Trafikverket

Ågatan

Skyltar bör plockas bort

Utföra jobbet

Planeringsingenjören

Ågatan 2
Gamla Stenbron på Norrköpingsvägen

En åtgärd krävs för den nedbrunna, förfallna fastighet Göra en anmäla hos miljökontoret- Kumla
Ta bort växter över vägen samt torra/döda träd och
buskar
Uppröjning i och omkring bron

Undersöka vem ansvarar för dammanläggningen

Planeringsingenjör
Gata och Park

Dammanläggningen vid Kvarngatan

Laga och reparera räcke och staket

Planeringsingenjör

Rastplats vid Norrköpingsvägen

Önskemål om att ställa informationstavla bredvid
anslagstavlan som är beställt sommaren 2018

Undersöka möjligheten

Planeringsingenjör

Stenbron i Hjortkvarn

Sly växer runt stenbron i Hjortkvarn

Parkavdelningen utför borttagning av sly

Gata och Park

Generellt beläggning

En hel del potthål och återställningsrbeten

Ingår i gatuingejörens åtgärdsplan

Gatuingenjören

Generellt skyltar

Gamla trafikanordningar, skyltar och stolpar

Ingår i gatuingejörens åtgärdsplan

Gatuingenjören

Isbanan i Hjortkvarn

Belysningen önskas på isbanan i Hjortkvarn

Önskemålet skickas vidare till ansvarig förvaltning

Fritidsförvaltning

Området runt butiken "Lifvs"

Området behöver asfalteras

Kommunen äger inte marken

Gatuingenjören

Rastplats vid Norrköpingsvägen

Lösa så det ej är betalparkering.

undersöka möjligheter, diskutera med Bo Engström

Gatuingenjören

Utanför Förskola

Sköllersta ej hanterade

Finns ingen plats att hämta sand på för privatpersoner Ställa dit en "sandbox"

Gata och park

Adress/plats
Vranavägen
Stationsplan mellan stationsvägen och
planvägen
Kävestakorset GC (gång och cykelväg)

Sköllersta
Önskemål
Förslag om cykelställ vid busshållplats
Slaghackas 2 gånger/år, förslag är att göra blomsteräng
av området
Flera åtgärder behövs bl.a. beläggning och drift

Larslundskyrkan

förbätra trappen ner till källaren

Utföra önskemålet

bortslitna markeringar på parkeringsplatsen

se över hela orten med målning, informera fastighet om
ny målning på parkeringsplatsen
Gatuingenjören

parkeringsplatsen utanför Larslundskyrkan

Elljusspåret

Åtgärdsförslag
Utreda möjligheten

2017-0616 Vår 2018
2017-0616 Höst 2018
2017-0616
2018-06- Sommar
15 2019
2018-0615
2018-0615

x

Infört i Infracontrol

x

Vår 2018

Åtgärden är utförd

x

Sommar
2019

Åtgärden är utförd

x

Åtgärden är utförd

x

Kommunen ej
ansvarig. Ägaren är
informerad

x

Åtgärden är utförd

x

Åtgärden är utförd

x

-

Ingen åtgärd görs

x

-

Avhjälpande åtgärder
sker löpande

x

-

Åtgärden är utförd

x

-

Åtgärden är utförd

x

-

åtgärd utförd

x

-

En sandlåda är
utstäld. Philip
Sundevall kollar till
när han hämtar grus.

x

-

-

2018-1210
2019-0614 Vinter 2019
2019-0816
-

Höst 2018
Sommar
2019

2019-0816
2019-0905 Vinter 2019
2020-1009
2021-0907

2021-0907

Ansvarig utförare
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör,
gata och park
Trafikhandläggare
Fastighet,
planeringsingenjören

Förslaget utreds utav ansvariga för park
Utred väghållarskap

Anmälan är gjord

ofta Blött samt behöver en ljusrondering

undersöka önskemål

Fritidsförvaltning,
planeringsingenjör

Önskemål
Bredda vägen
Utöka belysning
Önskemålet är att bredda vägen
Flytta informationstavlan närmare livsmedelsbutik
Åtgärda farthindret
Ta ner skyltar som inte längre gäller

Åtgärdsförslag
Utredning om möjligheten för att bredda vägen
Utredning om möjligheten att ha belysningesstolpar
Utreda möjligheten att trafikreglera (enkelriktad)
Informationstavlan kommer att flyttas
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Ansvarig utförare
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gata och Park
Gata och Park
Gata och Park

-

Infört
Planerat
2018-05-25 vår 2022
2019-04-18
2021-03-18

-

Åtgärdat
-

Kommentar
Följs upp 2022

Hanterad

Följs upp 2022
Ftredning pågår, följs upp 2022

2021-07-08

följ upp 2022

2021-07-08

följ upp 2022, drift, parkeringsplatsen
ligger under fastighet

2021-07-08

Följ upp 2022, problem med att det
inte är kommunens mark och mycket
träd ivägen.

Sköllersta hanterade
Adress/plats
Vranavägen – Sockenvägen
Vranavägen – Sockenvägen
Godtemplarvägen
Sockenvägen
Egebyvägen
Egebyvägen
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Infört
Planerat
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03 Höst 2018
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03
-

Åtgärdat
Vår 2017
-

Kommentar
Åtgärden kommer ej att utföras
Kommer ej att utföras
önskemål ej tillmötesgått
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd

Hanterad
x
x
x
x
x
x

Kvarnvägen, Åsenvägen, Babelvägen,
Tingsvägen och Stationsvägen

Asfaltera de nämnda vägar

Förnyelse av slitlager är inte aktuellt

Gatuingenjören

2016-11-03

-

-

Se åtgärdsförslaget

x

x
x
x

Treuddsvägen/Dalaskogsvägen
Egebyvägen
Trappan vid kyrkan

Belysning saknas vid lekplatsen
Gatubrunn ligger högre än vägytan
Den behöver ses över

Se kommentaren
"belysningspunkter vid lekplatser"
Utföra önskemålet
Förslaget beaktas i budget 2019-2021

Gata och Park
Gata och Park
Planeringsingenjör

2016-11-03
2017-05-25 Höst 2018
2017-05-25
-

-

Vattentornet har fått belysning vilket
medför att lekplatsen är mindre mörkt
nu
Går ej att följa upp, saknar position
Till Fastighetsavdelning

Sköllersta

Bättre skötsel av grönaområden

Utföra önskemålet

Gata och Park

2017-05-25

-

Avhjälpande åtgärder sker regelbundet

x

Sköllersta torg
Björkvägen-Erstatorp
Anslagstavlan på torget
Sköllersta torg
Treuddesvägen

Önskemål om cykelställ
GC-väg är mörk/ saknar belysning
Fräscha upp anslagstavlan
Återvinningsstationen ser slarvig och oordnad ut
Hundlatrin önskas
Informera om att de som kör mat till förskolan kör fort
och vårdslös

Utreda möjligheten
Begära offert för nya belysningspunkter
Utföra önskemålet
Informera ansvariga på FTI
Utföra önskemålet

Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

2017-05-25
2018-01-09
2018-05-25 Vinter 2018
2018-05-25 Vinter 2018
2018-05-25 Vår 2019

Vinter 2018
Vår 2019
Höst 2019
Vår 2019

Torget ombyggt - önskemål ej uppfyllt
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd
Uppsättning av en hundlatrin är utförd

x
x
x
x
x

Informera ansvariga för kost

Drift och Service

2018-05-25 Höst 2018

Höst 2018

Kostchefen är informerad

x

x

Treuddesvägen

Treuddesvägen 1
Egebyvägen

Anmäl en ovårdad och nedskräpad tomt
Övergångsstället ska kompletteras med vingar på
cykelbanan

-

Anmälan till bygglov är gjord

Drift och Service

2018-05-25 Höst 2018

Höst 2018

Processen för hantering av ärendet
pågår. Hanteras som ett
anmälningsärende

Utreda möjligheten

Gatuingenjören

2018-05-25 Vår 2019

Vår 2019

BIR-grindar uppsatta

x

x

Vranavägen, vägen mot idrottsplatsen

Gång och cykelväg behövs längst vägen till
idrottsplatsen

Utreda möjligheten

Gatuingenjören

2018-05-25 Vår 2019

-

Önskemål vidareförmedlat till
Trafikverket som är väghållare - detta
ingår inte i regional cykelplan.

Infarten till förskolan ”Ur och Skur”

Platsen bör göras till en mycket trevligare infart till
förskolan

De grushögar som ligger i anslutning till parkeringsytan
vid ”Ur & Skur” förskolan flyttas till Stationsvägen

Gatukontoret

2018-12-03

-

Fortsatt tillfällig upplag

x

Upplaget för ris och annat skogsmaterial från
avverkningar och gallringsarbeten bör flyttas
Rusta upp med ny modern och mer spännande
utrustning
Skogen på den södra sidan av lekplatsen bör glesas ut
så att den blir ljusare och trevligare
Vissa belysningsstolpar lutar och lyser inte
Skyltar lutar och det växer mossa på de att budskapet
inte syns

Upplaget för ris och annat skogsmaterial från
avverkningar och gallringsarbeten som idag ligger längs
med Treuddsvägen kommer att flyttas in på den buss
slinga som finns men inte används längs Sodomvägen
under nästa säsong 2019
Möjligheten att utföra önskemålet behandlas i arbetet
med budgeten 2019-2021
I nuläget finns ingen plan på att utföra åtgärder i
området
En anmälan i Infracontrol införs
Arbetet med att åtgärda och underhålla skyltar pågår
kontinuerligt
Utreda möjligheten att utföra förslaget i samband med
Sköllersta torg

Gatukontoret

2018-12-03 Höst 2019

Åtgärdat för säsongen

x

Gatukontoret

2018-12-03 2021

-

Följs upp 2022

x

Drift och Service
Gatuingenjören

2018-12-03
2018-12-03

-

-

Ingen åtgärd
Infört i Infracontrol

x
x

Gatukontoret

2018-12-03

-

-

Infört i Infracontrol

x

Planeringsingenjör

2019-04-17

-

-

En åtgärd är utförd

x

Parkpersonal kommer att ta en åtgärd kring önskemålet

Gatukontoret

2019-05-10

-

-

Infört i Infracontrol

x

Önskemålet skickas vidare till ansvarig förvaltning

Fritidsförvaltning

2019-05-10

-

-

En åtgärd är utförd

x

Skylten "Distriktssköterska" bör tas ner
Gärdet bör ses över

Tafikverket meddelas önskemålet
Önskemålet skickas vidare till ansvarig förvaltning

Trafikverket
Samhällsbyggnadschef

2019-05-10
2019-05-10

-

-

Tafikverket meddelas önskemålet
En åtgärd är utförd

x
x

Mycket oljud från vägen. Önskemål om bullerskydd
Mer belysning önskas
Byta ut plastskivan till en träfiberskiva i
informationstavlan på torget

Hallbo meddelas om önskemålet
Fastighetsavdelning meddelas om önskemålet

Hallbo
Planeringsingenjör

2019-05-10
2019-05-10

-

-

En åtgärd är utförd
Vidare till fastighetsavdelningen

x
x

Utföra önskemålet
Behöver rustas upp: pergolan, döda träd i torget och
bänkar utanför livsmedelsbutik
Utföra önskemålet

Planeringsingenjör

2019-05-10

-

Höst 2019

En åtgärd är utförd

x

Planeringsingenjör
Samhällsbyggnadschef

2018-05-25 Höst 2019
2021-03-18
-

Höst 2019
-

x
x

Informera trafikverket

Gatuingenjören

2021-07-08

Informera trafikverket

Gatuingenjören

2021-07-08

En åtgärd är utförd
Överlämnat till samhällsplanering
Trafikverket är väghållare och är
informerade
Trafikverket är väghållare och är
informerade
Uprättas hinder rutinmässigt fördelat
på alla orter

Diket längs Treuddsvägen
Lekplatsen vid vattentornet
Skogen på den södra sidan av lekplatsen nära
riksvägen
Överallt i Sköllersta
Vid vattentornet och motionsspårets början
Mellan Klockarvägen och Sockenvägen
Sköllersta torg
Elljusspåret
Sockenvägen mellan Testavägen och
stationvägen
Mellan Banvallen och Kyrkstigen
Villorna på Kyrkstigen mot Klockarvägen
Skolgården
Sköllersta torg
Sköllersta torg
Klockarvägen 22

Plantera träd på södra sidan av GC-vägen
Bakom återvinningsstationen växer höga träd som
skymmer mycket
Skötsel önskas och även önskemål om utegym vid
antingen starten eller slutet av spåret

Sockenvägen

Upprustning av befintlig torg i samarbete med Hallbo
Upprustning av parkeringsplats på kvartersmark
Färdigställa trotoaren på Sockenvägen mellan
Sockenvägen 11 och Sodomvägen
Bygg trottoar på Vranvägen mellan Sockenvägen och
idrottsplatsen

Cykelvägar och gångvägar

Fler hinder på gång och cykelvägar

Sockenvägen och Sodomvägen

Låta nuvarande arbete fortskrida

2021-07-08
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-

2019

x
x
x

Gångväg mellan Kyrkstigen och Banvallen

önskemål om grus på gångväen

Utföra önskemålet

Gatuingenjören

2021-07-08

skolan

Farthinder på vägen förbi skolan

Utföra önskemålet

Gatuingenjören

2021-07-08

Är nu en asvalterad GC väg
Trafikverket är väghållare och är
informerade

Svennevad ej hanterade
Adress/ Plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Svennevad
Svennevad

Önskmål om att fylla lekplatsen med mer sand
Önskemål att få en klätterställning till lekplatsen

Gata och Park
Gata och Park

2019-09-27 2022
2019-09-27 2022

Vid lekplatsen

Betongsuggor behöver ses över
Hastighetsmätningen önskas ställas vid Bygatan
(grusvägen)

Önskemålet utförs nästa vår
Önskemålet tas i planering för lekplatser 2021
Betong suggor som fyller en funktion behöver
kompletteras med reflex eller bytas ut

Gata och Park

2020-09-18

2022

-

Undersöka möjligheten till utförande av önskemålet

Trafikhandläggare

2020-09-18

2022

-

Bygatan

Genomfartstrafiken på väg 51

Öka säkerhet och trygghet längs vägen

Lekplatsen

Gungställningen bör målas om

norrköpingsvägen, vid korset, kilsmo
Bygantan
Lekplatsen
Busstrafiken

Sätta upp belysning, barn väntar vid korset
Rensa upp diken och trumman

Lämna företrädesskylt för trafiken genom Svennevad.
Trafikverket har ställt sig positivt till detta
Gatuingenjören
Gatukontoret har varit med på besöket och tagit del
av informationen
Gata och Park

Undersöka möjligheten
Utföra önskemålet

Ställa dit fler bänkar och bord, det är för få i nuläget.
Har skett en ökning av barn och föräldrar
utföra Önskemålet
Vad händer med busshållplatserna när trafiken blir
anropsstyrd
Undersöka Frågan

Infört

Planerat

2020-09-18

Åtgärdat
-

-

-

2020-09-18 2022

-

Gatuingenjören
Gata och Park

2021-10-20
2021-10-20

2022

Gata och Park

2021-10-20

2022

Planeringsingenjör

2021-10-20

Kommentar

Hanterad

Följs upp 2023
Följs upp 2022
Följs upp 2022
Planerar att sätta upp
en hastighetsdisplay
Samråd pågår mellan
trafikverket och
kommunen. Följs upp
2022
Byggs om 2022, följs
upp 2023
Trafikverket väghållare,
fråga skickad till
bildningsförvaltningen,
följ upp 2022
Följs upp 2022, drift
Följs upp 2022
Frägan har ställts till
Samhäll. följs upp 2022

Svennevad hanterade
Adress/ Plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

GC-väg utefter RV51

Förlänga gång och cykelväg

Utreda möjligheten att bredda gång och cykelvägen

Gatuingenjören

Infört

2016-11-04

Planerat

-

Åtgärdat

Önskemål om busskur

Utreda möjligheten att ha en busskur

Gatuingenjören

2016-11-04

I närheten av fotbollsplanen
I närheten av fotbollsplanen

Besikta elstolpen (är i dålig skick)
Lägga grus istället runt avloppspumpstationen

Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Planeringsingenjör
Niklas Hasselwander

2016-11-04 Höst 2018
2016-11-04
-

Fotbollsplanen

Köra med slaghack runt fotbollsplanen

Gata och Park

2016-11-04

-

I närheten av fotbollsplanen

Önskemål om brandposthuvud

Utföra önskemålet
Idrottsföreningen får låna ett brandsposthuvud med
backventil av VA-avdelningen

Va-tekniker

2016-11-04

-

Fotbollsplanen

Små hockeymål för barn

Kultur- och fritid

2016-11-07

-

Svennevad

Önskemål om att få en sandlåda

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Gatukontoret kommer att köra en sandlåda på 500 l
till Svennevad

Gata och Park

2016-11-07

-

Vinter 2016

Badviken i Svennevad

Behövs ses över (döda träd som bör huggas ner)

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning

Kultur- och fritid

2016-11-07

-

Fotbollsplanen

Belysningen fungerar ej

Kultur- och fritid

2017-12-15

I närheten av fotbollsplanen

Brandposthuvudet är felmonterad

Byta rör i strålkastarna
Montera rätt Brandposthuvudet och leverera ett
backventil

Va-tekniker

2017-12-15
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-

Vår 2017
2018
Vinter 2016
-

Hanterad

X

Vår 2017

Norrköpingsvägen

-

Kommentar
Trafikverket är
informerade om
önskemålet
Trafikverket är
informerade
om önskemålet
Överlämnat till
Fritidsavdelningen
En åtgärd är utförd
Pågår varje
sommar

x
x
x
x

En åtgärd är utförd
Överlämnad till
Fritidsförvaltning

x

x

Vinter 2016

En åtgärd är utförd
Överlämnad till
Fritidsförvaltning

Vår 2018

En åtgärd är utförd

x

Vinter 2017

En åtgärd är utförd

x

Vinter 2016
-

x

x

x
x

Mellan byagatans infart i norr och till
korset där den gamla riksväg 51 går mot Bygga en cykel/gångväg efter att den nya vägen är
klar till badviken
pålsboda
Fotbollsmålen i idrottsplats
Det behövs nya nät

Genomfartstrafiken på väg 51
Badviken i Svennevad
Badviken i Svennevad
Badviken i Svennevad
Fotbollsplanen
Väg 51
Genomfartstrafiken på väg 51
Gångväg jämte lekplatsen
klockarvägen
Vid anslagstavla

Öka säkerhet och trygghet för de boende,
trafiksäkerhetskameror är ett lämpligt förslag
Uppröjning av vass, träd och grenar som behöver
tas bort mm
Önskemål om att skicka personal som kan se över
badviken
Önskemål om att steget kommer upp i badviken
Ny barack som ersätter en gammal barack vid
fotbollsplan önskas
Hastighetsmätning
Öka säkerhet och trygghet längs vägen
Är mörk och det önskas belysning
Önskar asfalt
Skapa ett centrum i svennevad genom att ställa dit
lite bord och någon blomlåda

Undersöka önskemålet
Utföra önskemålet

Gatuingenjören
Kultur- och fritid

2018-04-09
2018-04-11

Kontakt tas med trafikverket som är väghållare

Drift och service

Samma önskemål från tidigare årsbesök

Drift och service

2018-09-28 Vår 2019
Sommar
2018-09-28 2019

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning

Kultur- och fritid

2019-09-27

-

-

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Förslag om Alléskolan kan hjälpa med att bygga ett
nytt barack!
Önskemål att ha hastighetmätning
Kontakt med trafikverket återupptas med målet att få
upp fartkameror
Utföra önskemålet
undersöka möjligheten

Kultur- och fritid

2019-09-27

-

-

Kultur- och fritid
Drift och service

2019-09-27
2019-09-27

-

-

Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gatuingenjören
gata och Park,
gatuingenjör

2020-09-18
2021-10-20
2021-10-20

-

-

Undersöka möjligheten

-

-

Höst 2018
-

2021-10-20

Överlämnat till
Trafikverket som
önskemål
En åtgärd är utförd
Trafikverket kommer
att göra en mätning av
hastigheten i
Svennevad under vår
2019
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
Överlämnat till
Fritidsavdelningen
En åtgärd är utförd
ATK(fartkamera) ej
möjligt
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd, frågan
utret

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Skogaholm ej hanterade
Adress/ Plats

Skogaholm

Vid belysning

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare Infört

En anropsstyrd kollektivtrafik behövs pga nedläggning
av busslinjen

Ett ärende för samhällsbyggnad att överlämna till
regionen

Planeringsingenjör 2020-09-18

lutande stolpar och träd skymmer ljuset. Behöver röjas
även för att ledning inte ska skadas

Utreda vem som är ansvarig. Enligt Skyllbergs
abonnerar kommunen på ledningen och det är deras
ansvar att sköta det. Karin Hägg kan kontaktas för
mer info

Gata och park

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare Infört

Den behöver bytas ut

Trafikhandläggare 2020-09-18

Hans lämnar ut skogaholm som nästa städområde

Gata och Park

2021-10-20

Planerat

Åtgärdat

Kommentar

Hanterad

Kommmer ha tillgång till Närtrafik,
Regionen fattar beslut kring regler
under hösten 2021. följ upp hösten
2022

beställnig ska göras genom
belysningsentrepenör. Följ upp 2022

2022

Skogaholm hanterade
Adress/ Plats
Hallsbergsleden

Önskemål
Markeringen av cykelleden mot Sandviksbaden
(Hallsbergsleden) är blekt
Problem med nedskräpning

Skogaholm

2021-10-20

Skogaholm

Önskar lösning för att kunna slänga plast

Undersöka möjligheten

Gata och park

2021-10-20

Skogaholm

önskemål om blomurna

Undersöka möjligheten

Gata och Park

2021-10-20
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Planerat

Åtgärdat

Kommentar
Prioriteras inte
vid samtal från frivilligföreningar
kommer skogaholm anges
Har inte möjighet att ändra
kommunens sophantering, ingen
åtgärd
Ingen åtgärd. Kommunnen har inte
möjlighet att sköta den

Hanterad
x
x

x
x

Björnhammar ej hanterade
Adress/ Plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Infört

Genomfartsväg
Björnhammars Ågata

Sätta upp skylt som visar att det är en återvändsgränd
Ordna bättre vägspärr

utföra önskemålet
utföra önskemålet

Trafikhandläggare
Gatuingenjören

2021-09-07
2021-09-07

Björnhammar

Flytta hundlatrin till badplatsen

undersöka möjligheterna

planeringsingenjören 2021-09-07

Adress/ Plats

Önskemål

Ansvarig utförare

Björnhammar

Önskemål om sophämtning vid privatskött badplats

Åtgärdsförslag
kommunen ansvarar/betalar för sophämtning
vid privat skött badplatts

Planerat Åtgärdat Kommentar

2022

Hanterad

Utreder placering av
nytt vägmärke
Under planering
Följ upp 2022, fråga
sydnärkes
kommunalförbund

Björnhammar hanterade
Planeringsingenjör
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Infört

Planerat Åtgärdat Kommentar
Kan ej tillmötesgå
2020-10-09 2021
önskemålet

Hanterad
x

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Drift-och servicenämnden

§ 139 - Månadsrapport ekonomi november 2021
(21/DOS/22)

Ärendebeskrivning
Förvaltningens ekonom har tillsammans med verksamheterna upprättat en ekonomisk
uppföljning, månadsrapport november 2021.
Förvaltningens ekonom föredrar ärendet.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslutsunderlag
·
·

Skatt Total 202111
VA Total 202111

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Månadsrapport ekonomi november 2021
§ 139
21/DOS/22
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HALLSBERGS KOMMUN

2021-12-02

Drift- och serviceavdelningen
Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2021-11-30
Budget helår Prognos 1231
Avvikelse
Avvikelse %
Drift
39 013
39 513
500
1%
Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska
13 034
13 043
9
0%
Utöver beslutad ram på 34 713 tkr tillkommer drift på 300 tkr beslutat på KS 2021-04-13: Från planeringsreserven har DOS
fått 100 tkr till uppdraget att färdigställa gångstig i östra delen av Ekoparken. Sittplatser/bänkar ska skapas för utplacering
i kommunen i samråd med boende på orten (§ 44).
Från planeringsreserven har DOS fått 200 tkr till anläggning av ängsmark för att gynna pollinerande insekter (§ 43). Dessutom en utökad ram på 4 mkr till gator
och vägar inkl gång och cykelvägar beslutat i KS 2021-06-01 från planeringsreserven (§ 70).
(tkr)
Ansvarig

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Budget 2111

Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000

-

311

-

311

-

-

285

-

212

Förvaltningschef, Ansvar 300001

-

2 521

-

2 521

-

-

2 451

-

2 484

Fordonsverkstad, Ansvar 301000

-

264

-

464

-

200

-

242

-

603

Teknisk chef, Ansvar 302000

-

2 345

-

2 495

-

150

-

2 150

-

2 588

Gatuingenjör, Ansvar 302300 (tillägg 4 mkr från planeringsreserv)

-

12 903

-

13 403

-

500

-

12 161

-

13 703

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500

-

-

-

-

288

Trafikhandläggare, Ansvar 302301

-

722

-

722

-

-

662

-

721

Gata/Park, Ansvar 330000 (tillägg 300 tkr från planeringsreserv)

-

14 895

-

14 895

-

-

13 483

-

13 316

Fastighet, Ansvar 112100-112150

-

782

-

782

-

-

1 139

-

329

Bostadsanpassning, Ansvar 112190

-

1 693

-

2 043

350

-

1 552

-

2 038

-

Städ, Ansvar 1122*

-

-

-

-

Måltid, Ansvar 1123*

-

-

-

-

-

15

-

2 104

Miljö, Ansvar 210000

-

1 972

Bygglov, Ansvar 220000

-

605

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000

Totalt DOS Skatt

-

95

-

-

39 013

1 972
-

-

39 513

-

-

1 807

700

-

555

132

-

-

-

-

290

500

-

36 487

-

37 403

Orsaker till avvikelse:
Totalt visar Drift- och service ett underskott per den 30 november på 916 tkr efter att hänsyn är tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i
periodiseringar. I dagsläget beräknas ett underskott på 500 tkr till årets slut.
Bostadsanpassningen visar ett underskott på -486 tkr för perioden och det kan bli svårt att komma inom ram till årets slut, prognosen visar att det troligen blir
minst -350 tkr mot budget. Sedan tidigare år har verksamheten ett bostadsanpassningsärende som inte har blivit utfört, prognosen har varit ett färdigställande
innan årets slut men i dagsläget är ärendet stillastående och kan troligen bli klart först under 2022. Kostnaden för det specifika ärendet kan bli cirka 1 mkr som
förvaltningen inte har utrymme för.
Fordonsverkstaden har arbetat med en flytt till nya lokaler och har därmed inte kunnat bedriva den vanliga verksamheten under en längre tid och fått minskade
intäkter på grund av detta. Nu är arbetet igång igen som vanligt och förhoppningen är att försöka komma inom ram till årets slut. Men då det är endast en
månad kvar av året så lägger vi en prognos med en avvikelse på minus 200 tkr, för perioden är underskottet 361 tkr.
Tekniska chefen visar också ett underskott för perioden på 438 tkr och arbete pågår med att hitta en lösning på detta. Verksamheten har personalkostnader
som borde ligga under trafikhandläggaren som idag också visar ett underskott på verksamhet med 59 tkr. Prognosen till årets slut är en avvikelse på minus 150
tkr.
Fastighetsavdelningen visar ett överskott på 810 tkr för perioden men beräknar komma inom ram till årets slut, kostnader för ränta, avskrivning och
fastighetsskatt kommer under december bli högre. Beräknar ett resultat inom ram.
Bygglov visar högre utfall på intäkterna för perioden på 2 318 tkr mot förra årets utfall 1 875 tkr för samma period och är redan ett högre utfall än budget på
helår med 794 tkr (12-delar i budget). Vår prognos till årets slut är en avvikelse på plus 700 tkr.
Gatuingenjören visar ett stort minus på -1 542 tkr för perioden och beräknar få ett underskott mot budget på 500 tkr till årets slut på grund av
saneringskostnader vid läggning av asfalt. Överskott mot budget på verksamheten Gatubelysning med 737 tkr och Broar 433 tkr för perioden.
Övriga verksamheter beräknas klara ett resultat inom budgetram till årets slut.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2021-11-30
Projekt
Budget helår
Övergripande:
Ortsbesök, projekt 30036
-100
Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda, projekt 10110
-925
Inventarier, projekt 10109 (Skördetröskan)
-1 324
Förnyelse digitala verktyg, projekt 10110
-25
Fastighetsinvesteringar:
Brandskydd och larm skolor, projket 10021
-650
Kamerabevakning och låssytem, projekt 10117
-500
Ridhuset Lindhult, projekt 10094
-824
Intern hyresgäst,asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar, projekt
10092
-1 650

Prognos

Avvikelse

Avvikelse %

Utfall

0
-925
-1 324
-25

100
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0
0
-761
0

-650
-500
-824

0
0
0

0%
0%
0%

-192
-494
-159

-1 650

0

0%

-2125

-200
-300
-443

-200
-300
-443

0
0
0

0%
0%
0%

-60
0
-289

-1 400
0
-275

-1 400

0

0%

-833

-275

0

0%

-218

-2 368
-150
-250
-50
-50
-250
-300

-2 368
-150
-50
-59
0
-250
-300

0
0
200
-9
50
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-420
-150
-50
-59
0
0
0

-1 000
-13 034

-1 350
-13 043

-350

0%

-9

0%

-1344
-7 154

0

-166

-166

0%

-166

-680

-708

-28

0%

-708

-1 000

-1 000

0

0%

-319

Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt 10107

-399

-248

151

0%

0

Transtenskolan tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070

-129

-129

0

0%

-97

Folkasboskolan ventilation, projket 10104

-2 670

-4 066

-1396

0%

-4 066

Folkasboskolan, fönsterbyte etapp 2 och 3, projekt 10112

-1 244

-1 244

0

0%

-1 065

Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108

-1 452

-734

718

0%

-734

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2, projekt 10101

-1 141

-1 363

-222

0%

-1 363

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105

-2 416

-2 416

0

0%

-2 300

-910

-1 838

-928

0%

-1 838

Sörängen (fd Childrens) LSS verksamhetsanpassning, projekt 10119
Renovering Centrumhuset, utredning och byte av undercentral, projekt

-2 500

-3 216

-716

0%

-3 216

10123

-1 500

-1 500

0

0%

-207

-500

-500

0

0%

-60

-1 500

-1 500

0

0%

-1

-2 000

-2 000

0

0%

0

Hässlebergsskogen, projekt 35505 tillägg från 2020

0

-159

-159

100%

-159

Sanering VA-ledningar, projekt 35002 tillhör gata

0

-141

-141

100%

-141

Belysning KTH Skördetröskan, projekt 30005
Tvätthall Skördetröskan, projekt 10118
Skolgårdar lekutrustning, projekt 10026
Måltidsavdelningen:
Maskiner kök, projekt 10008
Städavdelningen:
Maskiner, projekt 10018
Gata /Park:
Inköp Maskiner och fordon, projekt 30001
Trafikanordningar, projekt 30216
Gator och vägar gemensamt, beläggning, projekt 30002
Diagnosverktyg verkstad, projekt 30042
Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004
Lekplatser, upprustning, projekt 10026
Bränsletankstation på Skördetröskan, projekt 30001
Trafiksäkerhetsprojekt: projekt 30200, 30213,30214,30215

Totalt DOS Skatt
Strategiska investeringar beslutade av KS:
Skördetröskan 4, projekt 10096
Åtgärder i Spontanlekplatsen, projekt 30041
Åtgärder inom centrumutveckling, projekt 30043

Allébadet driftutrustning, projekt 10097

Ny kylmaskin samt kringutrustning Sydnärkehallen, projekt 10120 + 3 500 tkr
2022

Förskolan Gläntan ventilation, projekt 10122
Fönsteråtgärder och takrenovering Västra skolan etapp 1, projekt 10121

Samsala 2B-C exploatering, projekt 35506

Strategiska investeringar beslutade av KS:

-7 300

-7 300

0

0%

-231

-27 341

-30 228

-2 887

11%

-16 671

Orsaker till avvikelse DOS skatt:
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Beräknad prognos till årets slut för den skattefinansierade delen exklusive Strategiska investeringar är -9 tkr i dagsläget. Diagnosverktyg till verkstaden blev 9 tkr
dyrare än beräknat. Trafiksäkerhetsprojekten visar ett underskott till årets slut på minus 350 tkr mot budget. Kommunen har fått beviljat bidrag på 50 % av
beräknade utgifter för projekten, bidraget betalas ut när de är färdigställda. Projekten Ortsbesök, Gator och vägar gemensamt samt Tillgänglighetsanpassning
ingår till viss del i arbetet med trafiksäkerhetsprojekten. Åtgärderna består av farthinder vid Gränsgatan, tillgänglighetsanpassning av busshållplats och ny
trottoar vid Skolgatan i Vretstorp.

Strategiska investeringar: Investeringar som Sydnärkehallens omklädningsrum, ventilation Folkasboskolan, Fredriksbergsskolans tak, Folkasboskolans fasad och
fönster, Allébadet, fjärrvärmekulvert Transtenskolan och Spontanlekplatsen blev inte bli klara under 2020 utan pågår eller är nästan klara. överföring av ram
ingår i budget.

Budget/Utfall på verksamhetsnivå. Belopp i tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Teknisk planering
Bygglovsverksamhet
Allmän markreserv
Fastighetsreglering
Bostads- och affärshus
Energirådgivning
Gator och vägar gemensamt
Beläggning underhåll
Vinterväghållning
Barmarksrenhållning
Gröna ytor
Trafikanordning
Gatubelysning
Broar/stödmurar
Dagvattenavledning
Bidrag till vägsamfälligheter
Enskilda utfartsvägar
Trafikreglering
Parkeringsövervakning
Parker mm
Skogs- och naturparker
Gräsytor
Planteringsytor, utsmyckning
Lekplatser
Natur- och kulturreservat
Miljöbalken
Livsmedelslagen
Alkoholtillstånd
Tobakstillstånd
Läkemedelstillstånd
Bostadsanpassning
Avfallshantering gemensamt
Lakvattenrening
Gemensamma lokaler
Förvaltningslokaler
Fritidslokaler
Skol- och förskolelokaler
Vård- och omsorgslokaler
Övriga lokaler internt
Övriga lokaler externt
Fastighetsförvaltning
Vaktmästeri
Teknikgrupp
Snickare
Hjälpmedelscentralen
Städverksamhet
Övrigt städ externt
Gemensamma verksamheter
Fordonsförvaltare
Personal intern försäljning
Maskiner intern försäljning
Gatukontorets reparationsverkstad
Förbrukningslager reparationsverkstan
Bilpoolens leasingbilar
Måltidsverksamhet
Ej attesterat och vidarefaktureras

Summa DOS på verksamhetsnivå

Utfall 202111
Budget 202111 Budget helår
Ansvar/
Verksamhet
10000
-212
-285
-311
21500
-2521
-1 360
-1 484
21501
1035
-555
-605
21505
-35
-21
-23
21506
-2
-92
-101
21507
-134
-102
-160
22501
0
0
0
24900
-6865
-6 405
-6 987
24901
-10011
-7 878
-8 231
24902
-1731
-2 761
-3 420
24903
-954
-756
-824
24904
-172
-237
-203
24905
-462
-487
-531
24906
-2367
-3 150
-3 436
24907
-673
-1 133
-1 237
24908
-268
-365
-398
24911
-849
-940
-940
24912
-17
-19
-20
24913
-619
-482
-526
24914
-102
-180
-196
25000
-895
-634
-692
25001
-1184
-1082
-1 240
25002
-1096
-1 349
-1 325
25003
-925
-1077
-1 181
25004
-573
-592
-646
25005
-103
-56
-62
26100
-666
-1 070
-1 167
26101
-1437
-737
-804
26700
-373
-373
-407
26701
281
281
306
26702
92
92
101
51001
-2006
-1 552
-1 693
87000
268
6
7
87005
0
0
0
91000
89
119
130
91010
-3051
-1 779
-1 843
91020
3802
2 340
2 553
90541
7639
5 771
6 706
91040
-286
-34
-37
91050
1120
1315
1434
91060
-136
-313
-341
91070
-1432
-1221
-1 332
91071
-4216
-4 225
-4 609
91072
-1417
-1 189
-1 297
91073
-1738
-1 054
-1 149
91074
233
233
254
91080
274
36
39
91090
-62
0
0
92000
-2883
-2838
-2 944
92016
291
0
0
92021
1248
1117
1 218
92022
654
829
905
92023
-543
-209
-227
92024
-55
-34
-37
92025
1
0
0
92030
148
0
0
-1 507
0
-37403
-36487
-39013

Page 32 of 61

2021-12-03

HALLSBERGS KOMMUN
Drift- och serviceavdelningen
VA, avgiftsfinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2021-11-30
Drift VA
Reinvestering tilldelad ram

Budget helår Prognos 1231
12 849
12 849

Avvikelse
-

Totalt för VA så ligger prognosen till årets slut på ett noll-resultat. Utfall per 30 november visar ett underskott på 411 tkr, efter
en reslutatutjämning är det kvar 2 638 tkr i VA-fonden. Arbete pågår med att spara på så mycket som möjligt i år utan att det
går ut över viktiga verksamheter och åtgärder som måste göras.

Drift VA
(tkr)
Budget helår

Ansvarig
Inventering VA-rörnät Ansvar 302400 vht 86504

Prognos

Budget 2111

Utfall

-

272

-

272

-

249

-

238

-

8 492

-

8 492

-

7 785

-

9 160

VA-rörnät Ansvar 330100, 330200, 330300 vht 86508, 8651215 samt 86518
VA-avg. hushåll och industri Ansvar 350000 vht 86501 och
86502
33 710

33 710

28 351

27 202

Vattenförs.anskaffn.prod.distr. Ansvar 350000 vht 86500,
86504-08
ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät Ansvar 350000 vht 8650986518

-

5 951

-

5 951

-

5 455

-

5 520

-

15 234

-

15 234

-

13 964

-

11 756

-

3 761

-

3 761

-

3 448

-

3 489

-

-

2 550

-

2 961

Teknisk chef VA Ansvar 350001+330201 Ränta exploateringar

Totalt DOS Avgift

-

Orsaker till avvikelse:

En ny taxa till nästa år är beslutad i nämnden och i kommunstyrelsen och Fullmäktige. Tanken är att stegvis höja för
att klara våra kommande kostnader då vi har haft stora exploateringar de senaste åren och fler kommer komma
framöver. Vårt projekt med dragning av vatten till områdena runt Tisaren kommer också påverka VA-verksamheten
med höga driftkostnader framöver.
Kostnader för en oförutsedd driftåtgärd på VA-nätet ingår för spolning/filmning/slamsugning av huvudavloppsledning
på Allégatan i Hallsberg.
Budget är fördelad på 12-delar och verksamheten beräknar ha ett resultat inom ram till årets slut efter att ett eventuellt
underskott reglerats mot fonden.
Hänsyn är tagen till att det saknas vattenkostnader från Kumla för oktober och november på 466 tkr under
verksamheten Vattenförsörjning. Hur stor kostnaden blir jämfört mot budget till årets slut är dock svårt att bedöma då
en slutreglering kommer göras senare under året eller under nästa år.
Räntekostnader för projekten vid Tisaren ingår med 223 tkr.
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Reinvestering och exploatering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS utfall 2021-11-30
(tkr)
Projekt

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Utfall

Maskin- och fordonsanskaffning, projekt 35008.
Maskin- och fordonsanskaffning rörnät, projekt 35008
verksamhet 86508.

-1 920

-1 920

0

-332

-500

-500

0

0

Sanering VA-nät, projekt 35002 och 35019.
VA-avdelningens investeringar, projekt 35100.

-4 000

-5 550

-1 550

-5 332

Budget -1 029 tkr överfört från 2020.

-5 829

-4 279

1 550

-1 006

-600

-600

0

0

-12 849

-12 849

0

-6 670

30019. Budget -1 663 tkr överfört från 2020.

-1 663

-2 505

-842

-2505

Sjöledning Tisaren , projekt 35015

-7 613

-5 619

1 994

-5 619

VA-utbyggnad Toskabäcken, projekt 35016

-6 317

-7 612

-1 295

-7 612

-200

-263

-63

-263

-70

-125

-55

-125

-7 561

-7 561

0

0

0

-477

0

-477

Exploatering Kvarsätter, projekt 35021

-1 300

-1 300

0

0

Exploatering Samsala 2 B-C, projekt 35506

-6 100

-6 100

0

-826

Totalt strategiska investeringar:

-30 824

-31 562

-261

-17 427

Totalt DOS Avgift

-43 673

-44 411

-261

-24 097

Nödvattenrum, projekt 35014. Budget -600 tkr önskas från 2020.
Totalt DOS investeringar: (Budget 10100 tkr + överf 2749 tkr)
Strategiska investeringar beslutade av KS:
Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort (Rala III), projekt

VA-utbyggnad Tunbohässle Tisaren, projekt 35017
VA-utbyggnad Tunbohässle Tisarstrand, projekt 35018
Utbyggnad VA-nät Tisaren, projekt 35023
Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505

Orsaker till avvikelse:

Sanering VA-nät visar en prognos till årets slut på -1 550 tkr men hämtas upp genom minskade investeringar på VAavdelningen.
Budget/utfall på verksamhetsnivå drift
Verksamhet(T)
VA-försörjning gemensamt
VA-avgifter hushåll
VA-avgifter industri
Inventering VA-nät
Anskaffning vatten
Produktion vatten
Distribution vatten
VA-nät gemensamt
Avloppspumpstationer
Reningsverk
Reserv vattentäkter
Leverans vatten
Spillvattenavledning

Verksamhet
86500
86501
86502
86504
86505
86506
86507
86508
86509
86510
86511
86512
86513

Utfall 2111
-4375
22 612
4 589
-815
-2 480
-531
-335
-5 468
-453
-10 020
-118
-2 436
-1 108
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Budget 2111 Budget helår
-4 023
-4389
23 147
27775
5 204
5935
-798
-870
-3 131
-3415
-848
-925
-15
-16
-3 923
-4280
-774
-845
-11 025
-12027
-106
-116
-3 026
-3301
-671
-732

Dagvattenavledning
Dagvattenhantering
Slamhantering VA
Vattenmätning
Maskiner VA
Ej attesterade fakturor

86514
86515
86516
86517
86518

Totalt

Page 35 of 61

-556
0
-4
-737
-426
-300

-430
-26
-750
-861
-494

-469
-28
-818
-940
-539

-2961

-2550

0

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Drift-och servicenämnden

§ 140 - Redovisning av djupanalys felanmälan
(21/DOS/37)

Ärendebeskrivning
Infracontrol är ett felhanteringssystem som köptes in till förvaltningen 2017. Systemet
köptes in för att underlätta hanteringen av inkomna felanmälningar, synpunkter och
klagomål. Invånarna kan lämna sina anmälningar via App eller via formulär på hemsidan.
Invånare som ringer in eller skickar in anmälningar via e-post eller fysisk post lotsas in i
systemet av personal i KC eller i förvaltningen. Implementering i verksamheten och arbetet
med att utveckla rutiner kring hantering av ärenden i systemet har pågått sedan systemet
började användas.
Nämnden har ett intresse av att följa hur den här kontakten med invånarna fungerar. Det
fanns därför en kontrollpunkt i DOS internkontrollplan att det ska göras en uppföljning
genom stickprov av anmälningar kontra åtgärder 2 ggr/år och att det ska redovisas för
nämnden. Nu är den kontrollpunkten borttagen då det blivit rutin att redovisa
stickprovskontrollen till nämnden.
Perioden som ärenden har tagits ut ifrån är från 1 juni 2021 till 30 november 2021. Under
perioden var 474 ärenden aktiva. Av de 474 aktiva ärendena valdes 25 ut slumpvis för en
djupanalys. Antal ärenden per område togs ut procentuellt efter hur stort antal aktiva
ärenden området haft under perioden, Fritidsanläggningar 3 st., Gata/väg 9 st.,
Gatubelysning 5 st., Klotter 0 st., Måltid 0 st., Park och offentliga platser 3 st., Trafik 2 st., VA
drift 0 st., VA nät 1 st. och Övrigt 2 st.
Nämndsekreteraren föredrar ärendet.
Nämnden anser att det är bra att ta upp och påminna om rutiner för hur ärendena ska
hanteras ofta i förvaltningen, och att arbeta vidare med Appen för felanmälan så att den
används i högre utsträckning, bra också om information om systemet och Appen kan spridas
till besökare vid Hallsbergsmässan.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteskrivelse djupanalys felanmälan
Djupanalys felanmälan 210601-211130

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av djupanalys felanmälan
§ 140
21/DOS/37
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Tjänsteskrivelse
2021-12-06

Sida 1 av 2

Dnr: 21/DOS/37

Redovisning av djupanalys felanmälan
Ärendebeskrivning
I stickprovskontrollen väljs 25 ärenden ut slumpvis ur listan med ärenden för perioden, vid aktuell
period 210601 - 211130 var 474 ärenden aktiva.
Övervägande delen av ärendena har anmälts in via formulär på hemsidan (16) de andra ärendena har
anmälts in via App (6) och via annan kanal, till exempel via e-post eller telefon och hänvisats till
systemet av personal (3).
Ärenden per område togs fram procentuellt utifrån antal per område, till exempel 164 ärenden inom
gata/väg, gav 35 % och 9 ärenden i redovisningen.
Antal pågående ärenden vid periodens slut var 101 varav 51 var kvitterade, det vill säga mottagna av
rätt person. Det är 51 % kvitterade ärenden som kan jämföras mot 97 % första juni, då det fanns 79
ärenden aktiva varav 77 var kvitterade.
Det finns en tendens till att man kvitterar ärenden i samband med att lösningen finns på ärendet
men det är bra om det kan ändras så att ärendet kvitteras i högre grad när en person börjar utreda
ärendet.
Vid djupanalysen i juni var det 12 ärenden som var helt utan anmärkning och 6 som var godtagbart
hanterade och 7 ärenden som var helt underkända.
Nu är det 10 ärenden som är helt utan anmärkning och 10 som är godtagbart hanterade och 5
ärenden som är helt underkända.
Det är färre ärenden som är handlagda helt utan anmärkning men och också färre som är helt
underkända.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Ärendet
Infracontrol är ett felhanteringssystem som köptes in till förvaltningen 2017. Systemet köptes in för
att underlätta hanteringen av inkomna felanmälningar, synpunkter och klagomål. Invånarna kan
lämna sina anmälningar via App eller via formulär på hemsidan. Invånare som ringer in eller skickar in
anmälningar via e-post eller fysisk post lotsas in i systemet av personal i KC eller i förvaltningen.
Implementering i verksamheten och arbetet med att utveckla rutiner kring hantering av ärenden i
systemet har pågått sedan systemet började användas.
Nämnden har ett intresse av att följa hur den här kontakten med invånarna fungerar. Det fanns
därför en kontrollpunkt i DOS internkontrollplan att det ska göras en uppföljning genom stickprov av
anmälningar kontra åtgärder 2 ggr/år och att det ska redovisas för nämnden. Nu är den
kontrollpunkten borttagen då det blivit rutin att redovisa stickprovskontrollen till nämnden.
Styrgruppen för arbetet med systemet är DOS ledningsgrupp. En arbetsgrupp finns också för
utveckling, problemlösning och stöd. Stormöten med alla användare genomförs 2 ggr per år.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Page 38 of 61

Tjänsteskrivelse
2021-12-06

Sida 2 av 2

Dnr: 21/DOS/37

Drift- och serviceförvaltningen
Magnus Ribbing

Susanne Naeslund

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Bilagor
Djupanalys felanmälan 210601 - 211130
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Drift-och servicenämnden

§ 141- Redovisning av ett urval inkomna respektive upprättade
dokument och statistik.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Anmälningar

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Skrivelse till drift- och servicenämnden, infarten till OKQ8
Svar på revisorernas frågor, infarten till OKQ8
Ordförandebeslut
Statistik elbilsladdning november 2021
Bygglovs telefonsamtal under telefontiden i november
Beslut i Lst dnr 526-9159, Strandskydd Östra Hjärta 1:6
Tjänsteskrivelse och lista öppna tillsynsärenden PBL 211201
Dom M 4974-21, Vissberga 8:3
Tjänsteskrivelse pågående anmälningsärenden Miljö 211201
Tjänsteskrivelse och lista öppna tillsynsärenden PBL 211201

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Drift-och servicenämnden

§ 142 - Redovisning av delegationsbeslut
(21/DOS/17)

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar för nämndens verksamhet.
Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på
delegation från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden
vid närmast följande sammanträde.
Delegationsbeslut under perioden 2021-11-02 – 2021-11-29 redovisas genom att listor
delges nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslutsunderlag
·

Redovisning av delegationsbeslut 211222
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§ 143 - Övriga ärenden
(21/DOS/37)

Ärendebeskrivning
·
·
·
·
·

Ordförande framför att nu stundar de sista helgerna på 2021. Ordförande önskar
att förtroendevalda och tjänstepersoner får en god jul- och nyårsledighet.
Lotta Öhlund (MP) har begärt att bli entledigad från årsskiftet och ordförande
tackar Lotta för hennes goda arbete som ledamot i DOS-nämnden.
Andreas Zakrisson (M) har begärt att bli entledigad och ordförande tackar Andreas
för hans goda arbete som ersättare i DOS-nämnden.
Ewa-Rosa Sliwinska (S) önskar ordförande en God Jul och ett Gott Nytt År.
Ordförande önskar nämnden en God Jul och ett Gott Nytt År.
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Övriga ärenden
§ 143
21/DOS/37
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Drift-och servicenämnden

§ 144- Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordförande tackade förtroendevalda och tjänstepersoner för visat intresse och bra
diskussioner. Mötet avslutades sedan.
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Mötets avslutande
§ 144
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