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Beslut om revidering i delegationsordning DOS, bygglov
Ärendebeskrivning

Drift- och serviceförvaltningen föreslår att delegationsordningen revideras genom att
lägga till 4 punkter under tillsyn och påföljder.
Punkt F.3.1, så att byggnadsinspektör på ett korrekt sätt kan avsluta ärenden utan åtgärd då det är
uppenbart att det inte finns förutsättningar och behov av att ingripa enligt 11 kap 5§ PBL.
Punkt F.3.6, så att byggnadsinspektör kan besluta om ett åtgärdsföreläggande utan vite enligt 11 kap
PBL.
Punkt F.3.7, så att byggnadsinspektör kan besluta om rättelseföreläggande enligt 11 kap PBL, även
föreläggande som förenas med förbud att åter utföra bygglovspliktig åtgärd utan vite.
Punkt F.3.8, beslut enligt F.3.6 och F.3.7 får vid behov gälla omedelbart även om det överklagas om
det skulle vara fara för liv och hälsa.
Exempel när något skulle vara fara för liv och hälsa: Att en byggkonstruktion är felaktigt utförd eller
att en hiss inte får användas.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar anta den reviderade delegationsordningen för DOS, bygglov

Ärendet

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett presidium, ett utskott, en ledamot, en ersättare
eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden.
Drift- och servicenämndens nu gällande delegationsordning antogs av nämnden 2018-12-19 § 144.
Senast den reviderades var 2020-09-16. För att delegationsordningen alltid ska vara aktuell ska
dokumentet löpande revideras vid eventuella förändringar.

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltningen
Magnus Ribbing

Åsa Gunnarsson

Förvaltningschef

Bygglovschef

Bilagor
Delegationsordning DOS, bygglov
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1 Förklaring till bygglovsenhetens del i
delegationen från drift- och servicenämnden
Den här delegationsordningen ska ses som ett komplement till DOS nu gällande
delegationsordning, men ersätta de delar som gäller bygglovsenheten.
Delegationsordningen för bygglovs del har ändrats då det 2018-07-01 infördes nya
bestämmelser i Kommunallagen och förändringar i Plan- och bygglagen som nu
gör det möjligt med avtalssamverkan mellan kommuner. Detta innebär att
kommuner kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra. I frågor om
bygglov mm innebär detta att Hallsbergs kommun kan lägga över beslutsfattandet
på byggnadsinspektörerna i Kumla kommun i stället för att förvaltningschef ska
skriva på alla beslut. Inom miljö- och livsmedelsområdet har beslutanderätt
funnits sedan samverkansavtalet startade hösten 2015.
Drift- och servicenämnden har fortfarande det övergripande ansvaret.
Den nya delegationen gör att byggnadsinspektörerna har delegation på alla
bygglov, marklov och rivningslov inom detaljplanelagt område.
Delegationen tillåter även byggnadsinspektörer att göra små avsteg från
detaljplanen.
Utanför detaljplanelagt område har byggnadsinspektörerna delegation att bevilja
lov för nybyggnad om det finns ett förhandsbesked i grunden.
Inspektörer har även delegation för att besluta om lov för tillbyggnader eller
komplementbyggnader utanför detaljplanelagt område.
Likt tidigare ska alla förhandsbesked, avslag och viten gå till Drift- och
Servicenämnden.
Skulle det vara ett ärende som ses som principiellt viktigt ska även detta lyftas till
nämnd för beslut.
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2 Förkortningar
Lagar/avtal
BFS
PBL
ÄPBL
PBF
BBR

Boverkets föreskrift
Plan- och bygglag
Äldre plan- och bygglag
Plan- och byggförordning
Boverkets byggregler

Beslutsorgan/delegater
VC
EC
BI
SA

Verksamhetschef Miljö- och bygg Kumla
Enhetschef för Bygglovsenheten Kumla
Byggnadsinspektör
Stadsarkitekt
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3 F. Plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen
F 1. Bygglov, rivningslov och
marklov

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

BI

EC,VC

Detaljplanelagt område

Detaljplanelagt område

PBL 9 kap
F.1.1 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30,
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden:
Nybyggnad

PBL 9 kap. 2 § punkt 1

F.1.2 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap.
30,31b-31d, 32 §§ i följande
ärenden:
Tillbyggnad
F.1.3 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30,
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden.
Ta i anspråk eller inreda byggnad
helt eller delvis för ett väsentligen
annat ändamål än det som
byggnaden senast har använts för
eller enligt senast beviljade bygglov
har anpassats till utan att den
avsedda användningen har kommit
till stånd

PBL 9 kap. 2 § punkt 2

BI

EC,VC

PBL 9 kap. 2 § 1st. punkt
3a.

BI

EC,VC

PBF 6 kap. 1 §
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F.1.4 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30,
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden,
Inredande av någon ytterligare
bostad eller någon ytterligare lokal
för handel, hantverk eller industri

PBL 9 kap. 2 § 1st.punkt
3b

BI

EC,VC

F.1.5 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30,
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden
Byte av färg, fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder som avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende, gäller
för byggnad som ligger inom
detaljplanelagt område.
F.1.6 Bevilja bygglov för nybyggnad
utanför detaljplan och
områdesbestämmelser inom ramen
för de villkor som bestämts i
bindande förhandsbesked, PBL 9
kap. 31 – 31a §§

PBL 9 kap. 2 § 1st. punkt
3c.

BI

EC,VC

Samråd ska ske med arkitektstöd.

PBL 9 kap. 2 § punkt 1.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område

F.1.7 Bevilja bygglov för ett
komplementbostadshus,
komplementbyggnad eller en
tillbyggnad utanför detaljplanelagt
område inom ramen för de
föreskrifter som anges i PBL 9 kap.
31 – 31a §§

PBL 9 kap. 2 § punkt 12.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område
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F.1.8 Ny-eller tillbyggnad av kiosk,
transformatorstation,
avloppspumpstation, mast eller
därmed jämförliga byggnader
utanför detaljplanelagt område.

PBL 9 kap. 2 § 1 st.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område

F.1.9 Bevilja bygglov för nybyggnad
av ersättningsbyggnad utanför
detaljplan och
områdesbestämmelser gällande
sedan tidigare bebyggd tomt.

PBL 9 kap. 2 § 1 st.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område

F.1.10 Ärende om att i område av
värdefull miljö underhålla ett
byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8
kap. 13 § PBL i den utsträckning som
framgår av detaljplan eller
områdesbestämmelser

PBL 9 kap. 8 § punkt 2b

BI

EC,VC

Samråd ska ske med arkitektstöd.

F.1.11 Nybyggnad eller väsentlig
ändring av upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4)
samt murar och plank (p. 7) samt
parkeringsplatser utomhus (p.8) och
transformatorstationer (p.10)

PBL 9 kap. 8 § 1 st. och
16 kap. 7 § samt PBF6
kap. 1-2 §§

BI

EC,VC

Bedömning görs utifrån om det anses vara
betydande påverkan på omgivningen eller inte, i
varje enskilt fall.

F.1.12 Uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar och ljusanordningar

PBL 9 kap. 8 § 1 st. och
16 kap. 7 § samt PBF 6
kap. 3-4 §§

BI

EC,VC

F.1.13 Bevilja bygglov för åtgärd av
säsongskaraktär.

PBL 9 kap. 9 §

BI

EC,VC

Om det bedöms som betydande påverkan ska
beslutet lyftas till nämnd.
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F.1.14 Beslut om rivningslov inom
PBL 9 kap. 10 §
ramen för de föreskrifter som anges i
9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning av
byggnad som ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt har större
värde eller rivning som kräver beslut
enligt annan författning

BI

EC,VC

F.1.15 Besluta om marklov inom
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 §
PBL

PBL 8 kap. 9 §

BI

EC,VC

F.1.16 Bygglov för åtgärder som inte
kräver lov

PBL 9 kap. 14 §

BI

EC,VC

F.1.17 Besluta att fastighetsägare ska
vidta åtgärder för att fastigheten ska
vara i vårdat skick.

PBL 8 kap. 14-18 §§

BI

EC,VC

F.1.18 Beslut om villkorsbesked inom
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §

PBL 9 kap. 19 §

BI

EC,VC

F.1.19 Att om en ansökan om
bygglov, marklov, rivningslov eller
förhandsbesked är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa
brister i ansökan inom viss tid.

PBL 9 kap. 21-22 §§ 1 st.

BI

EC,VC

F.1.20 Att avvisa en ansökan som
trots föreläggande enligt 9 kap. 22 §
första stycket PBL är så ofullständig
att den inte kan prövas i sak

PBL 9 kap. 22§ 2 st.

BI

EC,VC

Page 38 of 111

Datum

Ärendenummer

2018-12-19

Sida

21/DOS/18

9(19)

F.1.21 Beslut om att samordning
enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej ska ske, då
särskilda skäl för det föreligger.

PBL 9 kap. 24 §

BI

EC,VC

F.1.22 Beslut om att förlänga
handläggningstiden för ärende om
lov eller förhandsbesked i högst tio
veckor utöver de ursprungliga tio
veckorna

PBL 9 kap. 27§

BI

EC,VC

F.1.23 Beslut om tidsbegränsat
bygglov inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL.

PBL 9 kap. 33 §

BI

EC,VC

F.1.24 Besluta om att ett bygglov,
rivningslov eller marklov får
verkställas tidigare än fyra veckor
efter det att beslutet
har kungjorts enligt 41 a §, om ett
väsentligt
allmänt eller enskilt intresse kräver
det. Lag (2018:674).

PBL 9kap.42a §

BI

EC,VC
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Datum
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F 2. Anmälan, genomförandet av
åtgärder m.m.

Sida
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Lagrum
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Delegat

Ersättare

Kommentar

BI

EC,VC

Exempelvis vid uppförande av skylt, mur, plank
mm

F.2.2 Besluta att om en anmälan av
PBF 6 kap. 10 § andra
anmälningspliktig åtgärd enligt 6
stycket
kap. 5 § PBF är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid äventyr att
anmälan kan komma att avvisas eller
att avgöras i befintligt skick

BI

EC,VC

F.2.3 Besluta att avvisa anmälan om
PBF 6 kap. 10 § 2 st.
föreläggande enligt 6 kap. 10 § första
stycket inte följs och anmälan är så
ofullständig att anmälan inte kan
handläggas i sak.

BI

EC,VC

F.2.4 Beslut att utse ny
kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat sitt
uppdrag

PBL 10 kap. 13 §

BI

EC,VC

F.2.5 Beslut om att kontrollansvarig
inte krävs.

PBF 7 kap. 5 §

BI

EC,VC

F.2.6 Beslut att det för
rivningsåtgärder inte behövs någon
kontrollplan

PBL 10 kap. 18 §

BI

EC,VC

F.2.7 Beslut att ge startbesked om
det enligt 10 kap. 14 § inte behövs
något tekniskt samråd

PBL 10 kap. 22 § 1 st.

BI

EC,VC

PBL 10 kap. samt PBF
F.2.1 Beslut om att byggnadsverk får
tas i bruk utan att slutbesked
lämnats.

PBL 10 kap. 4 §
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F.2.8 Beslut att förelägga byggherren PBL 10 kap. 22 § 1 st.
att ge in de ytterligare handlingar
som behövs för prövningen av frågan
om startbesked om det enligt 10
kap. 14 § PBL inte behövs något
tekniskt samråd.

BI

EC,VC

F.2.9 Beslut att med startbesked
godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet

BI

EC,VC

PBL 10 kap. 23-24 §§.
PBF 6 kap. 5 §

fastställa den kontrollplan som ska
gälla med uppgift om vem eller vilka
som är sakkunniga eller
kontrollansvariga
bestämma de villkor som behövs för
att få påbörja åtgärden
bestämma villkor och ungefärlig
tidpunkt för utstakning som behövs
bestämma de handlingar som ska
lämnas inför beslut om slutbesked
ge de upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning som behövs
F.2.10 Anmärkning i anslutning till
arbetsplatsbesök inom ramen för
nämndens tillsynsarbete som
innefattar för byggherren bindande
föreskrift (föreläggande).

PBL 10 kap. 27-28 §§
och 11 kap. 8, 19-20 §§

BI

EC,VC

F.2.11 Beslut om kompletterande
villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för
kontrollen

PBL 10 kap. 29 §

BI

EC,VC
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Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd)
beslutas av nämnden
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F.2.12 Beslut om slutbesked
respektive interimistiskt slutbesked
enligt föreskrifterna i 10 kap. 34–37
§§ PBL

PBL 10 kap. 34–37 §§

F 3. Tillsyn och påföljder

Lagrum

12(19)

BI

EC,VC

Delegat

Ersättare

PBF 6 kap 5 §

PBL 11 kap.
F.3.1 Beslut att avsluta ärenden utan
åtgärd då det är uppenbart att det
inte föreligger förutsättningar och
behov av att ingripa eller besluta om
påföljd enligt 11kap PBL

PBL 11 kap. 5 §

BI

EC, VC

F.3.2 Avge skriftligt
ingripandebesked inom ramen för
föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL

PBL 11 kap. 7 §

BI

EC,VC

F.3.3 Beslut att av polismyndigheten
begära det biträde som behövs för
tillträde enligt PBL 11 kap. 9 §

PBL 11 kap. 9 §

BI

EC,VC

F.3.4 Beslut om lovföreläggande om
en lovpliktig åtgärd har vidtagits
utan lov, om det är sannolikt att lov
kan ges för åtgärden och delegaten
har befogenhet att besluta i
lovärendet

PBL 11 kap. 17 §

BI

EC,VC

F.3.5 Förelägga ägare av
byggnadsverk att inom viss tid ge
synpunkter på övervägt uppdrag åt
sakkunnig att utreda behovet av
underhållsåtgärder och vem som ska
betala kostnaderna för uppdraget

PBL 11 kap. 18 §

BI

EC,VC
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F.3.6 Beslut om åtgärdsföreläggande
utan vite.

PBL 11kap.19§

BI

EC, VC

F.3.7 Beslut om
rättelseföreläggande, även
föreläggande som förenas med
förbud att åter utföra bygglovspliktig
åtgärd, utan vite.

PBL 11 kap.20§, PBL 11
kap. 32a§

BI

EC, VC

F.3.8 Beslut enligt F.3.6 och F.3.7
får vid behov gälla omedelbart
även om det överklagas om det
skulle vara fara för liv och hälsa.

PBL 11 kap 38§

BI

EC, VC

F.3.9 Beslut om förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd, även förbud som
förenas med vite

PBL 11 kap. 30–32 §§

BI

EC,VC

F.3.10 Beslut om förbud mot
användning av hela eller delar av
byggnadsverk om byggnadsverket
har säkerhetsbrister, även förbud
som förenas med vite

PBL 11 kap. 33 § 1 st.

BI

EC,VC

F.3.11 Beslut om förbud mot
användning av hela eller delar av
byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge slutbesked

PBL 11 kap. 33 § 2 st.

BI

EC,VC

F.3.12 Besluta att utse annan
funktionskontrollant inom ramen för
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL

PBL 11 kap. 34 §

BI

EC,VC

F.3.13 Beslut att entlediga
kontrollansvarig inom ramen för
föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11
kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av

PBL 11 kap. 35 §

BI

EC,VC
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byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig
F.3.14 Beslut att ansöka om
handräckning hos
kronofogdemyndigheten för tillträde
enligt 11 kap. 8 § eller när någon har
underlåtit att utföra arbete eller
vidta en åtgärd som har förelagts
honom eller henne enligt 11 kap. 1924, 21 §§ PBL

PBL 11 kap. 39 §

BI

EC,VC
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Delegat

Ersättare

BI

EC,VC

Kommentar

PBL 12 kap.
F.4.1 Besluta om avgifter i enskilda
ärenden/fall med tillämpning av
kommunens bygglovtaxa

PBL 12 kap. 8 §

F5. Beslut vid överklagade av beslut

Lagrum

Delegat

Ersättare

F.5.1 Beslut om att avvisa försent
ankommet överklagande

PBL 13kap. 16 § första
och andra styckena.

BI

EC,VC

F 6. Plan- och byggförordningen
m.m.

Lagrum

Delegat

Ersättare

F.6.1 Bestämma- i kontrollplan eller
genom särskilt beslut- att krav på
omfattande ändringar av andra delar
än den direkt berörda av en byggnad
inte behöver utföras förrän vid en
viss senare tidpunkt

PBF 3 kap. 21 §

BI

EC,VC

F.6.2 Om en anmälan är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid.

PBF 6 kap. 10 §

BI

EC,VC

F.6.3 Förelägga den som äger eller
ansvarar för en motordriven
anordning installerad i ett
byggnadsverk att se till att
anordningen kontrolleras (om det
behövs för att säkerställa att den
uppfyller de krav som gäller för
anordningen enligt 8 kap. 4 § PBL)

PBF 8 kap. 6 §

BI

EC,VC

kommunens
bygglovtaxa
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Kommentar

Kommentar

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att
anmälan kan komma att avvisas eller ärendet
avgörs i befintligt skick.

Datum

Ärendenummer

2018-12-19

F.6.4 Besluta om längre besiktningsintervall enligt BFS 2011:12 H 2 med
ändringar.

Sida

21/DOS/18

16(19)

Boverkets föreskrifter
och allmänna råd (BFS
2011:12, H2 med
ändringar) om hissar
och vissa andra
motordrivna
anordningar.

BI

EC,VC

PBF 5 kap. 8-16 §§ med
till-hörande föreskrifter

BI

EC,VC

F.6.6 Beslut om särskild besiktning av PBF 8 kap. 6 § och 5
hissar och andra motordrivna
kap. 9 §
anordningar

BI

EC,VC

F.6.7 Besluta om föreläggande (utan
vite) mot ägare till byggnader som
inte fullgör sina skyldigheter ifråga
om funktionskontroll av
ventilationssystem

PBF 5 kap. 1-7 §§ med
till-hörande före-skrifter

BI

EC,VC

F.6.8 Beslut om senareläggning av
besiktningssynpunkt inom ramen för
föreskrifterna i 4 § (om det finns
särskilda skäl)

Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om
Funktionskontroll av
Ventilationssystem och
certifiering av
sakkunniga funktions-

BI

EC,VC

Besluta om anstånd med besiktning i
fall där det finns särskilda skäl enligt
BFS 2011:12 H 2 med ändringar.
F.6.5 Besluta om användningsförbud
för hissar och andra motordrivna
anordningar

PBL 11 kap. 33 § 1 st.

PBL 11 kap. 19-20 §§

kontrollanter, BFS
2011:16 OVK 1, ändrad
2012: 6, OVK 2, 4 §
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4 H. Boverkets byggregler BFS 1993:57
H 1. Boverkets byggregler BFS
1993:57

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

H.1.1 Beslut att medge mindre
avvikelse från föreskrifterna om det
finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

BBR 1 kap 21 §

EC

BI

EC avser enhetschef för bygglovsenheten.

H 2. Boverkets föreskrifter 2011:10, Lagrum
omtryck 2015:6, om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder
(eurokoder)

Delegat

Ersättare

Kommentar

H.2.1 Beslut att medge mindre
avvikelse från föreskrifterna om det
finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

BFS 2015:6, EKS 10, 3 §

EC

BI

EC avser enhetschef för Bygglovsenheten.

H 3. Strandskydd

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

H.3.1 Besluta i ärende om dispens
från strandskyddsbestämmelserna
med undantag för områden där
länsstyrelsen har beslutsrätt

MB 7 kap. 18 b §

BI

EC,VC

BI har delegation i ärenden med koppling till fråga
om bygglov. MI har delegation i samtliga ärenden.
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Datum

Ärendenummer

2018-12-19

Sida

21/DOS/18

18(19)

6 I. Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227), LFS
I. Lagen SFS (2014:227) om
färdigställandeskydd

Lagrum

Delegat

Ersättare

I.1 Prövning av behov och beslut i
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid nybyggnad av
småhus som inte ska användas för
permanent bruk

LFS 3 §

BI

EC,VC

I.2 Prövning av behov och beslut i
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid nybyggnad av
småhus.

LFS 1-2 §

BI

EC,VC

I.3 Prövning av behov och beslut i
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid tillbyggnad
m.m.

LFS 2 §

BI

EC,VC

Kommentar

7 J. Äldre plan- och bygglag
J. ÄPBL: Bygganmälan – äldre plan
och bygglagen

Lagrum

Delegat

Ersättare

J.1 Utfärdande av slutbevis och
meddelande om användningsförbud.

9 kap. 10 § ÄPBL

BI

EC,VC
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Kommentar

Datum

Ärendenummer

2018-12-19

Sida

21/DOS/18

19(19)

8 K. Delgivningslagen (2010:1932)
K. Delgivningslagen (2010:1932)

Lagrum

Delegat

Ersättare

K.1 Besluta om och genomföra
Kungörelsedelgivning.

Delgivningslagen
(2010:1932) 47-50§§

BI

EC,VC
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Kommentar

Pollineringsprojekt för ängsytor, projektplan
5
21/DOS/73
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Hallsbergs kommun
Per Runfeldt

Pollineringsprojekt

2021-04-21

Pollineringsprojekt, Projektplan
Syfte:
Syftet med projektet är att skapa miljöer som gynnar pollinerande insekter.

Bakgrund:
Projektet är politiskt initierat och beslut finns på att kommunen ska påbörja en
inventering av lämpliga platser för att gynna pollinerande insekter samt skapande
av gynnande miljöer. I övrigt ingår det i beslutet att kommunen ska samordna
med intresserade aktörer och allmänheten ska informeras om projektet.

Åtgärder:
Insådd och plantering av växter i befintliga magra markytor i kommunen (arbete
och inköp av material). Förvaltning av resultat efter projekttiden. Resultatet ska
arbetas in i kommunens drift och skötsel av grönytor.

Finansiering:
Drift-0ch serviceförvaltningen har ansökt om bidrag till åtgärder inom ”Lona”
(Lokala naturvårdssatsningar) Där har vi möjlighet att få ett bidrag på 122.000 kr
om ansökan beviljas. Dessutom har kommunstyrelsen anslagit 200.000 kr för
detta projekt.

Förslag på lämpliga platser:
Hallsberg:
1. Dalvägen: Areal ca 950 m² Ett område som vi idag klipper med slaghack 2-3
ggr/år. Området är torrt och magert. Vi föreslår att området ej klipps under
2021 och ser vad som kommer att växa där. Området kan därefter
kompletteras med lämpliga växter under 2022. Kartor projekten 1-12\Hallsberg omr 1.pdf

2. Ekoparken område öster om Tingsgatan: Areal ca 950 m² Ett område som
vi idag klipper med slaghack 2-3 ggr/år. Området skall plöjas i oktober 2021.
Våren 2022 skall ytan bearbetas med traktorfräs och finplaneras och därefter
sås med lämplig ängsfröblandning. Kartor projekten 1-12\Hallsberg omr 2 3
och 5.pdf

3. Edsbacken, ett mindre område mellan S:a Allén och Puttlabäcken: Areal
ca 70 m² Ett område som vi idag ”Finklipper” med gräsklippare 12 ggr/år.
Området planteras med ”pluggplantor” och lökväxter i bef mark under 2021.
Kartor projekten 1-12\Hallsberg omr 2 3 och 5.pdf
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Pollineringsprojekt

2021-04-21

4. Vingen: Areal ca 1700 m² Ett område som vi idag ”Finklipper” med
gräsklippare 12 ggr/år. Området är torrt och magert. Vi föreslår att området ej
klipps under 2021 och ser vad som kommer att växa där. Området kan
därefter kompletteras med lämpliga växter under 2022. Kartor projekten 112\Hallsberg omr 4.pdf

5. S:a Allén – mitt emot Coop: Areal ca 70 m². En yta som tidigare var satt
med kullersten blandat med gräs. Området är redan anlagt, Befintlig grässvål
har grävts bort och ny jord pålagd. Därefter har ytan såtts med en
ängsfröblandning. Arbetet är färdigställt under april 2021. Kartor projekten 112\Hallsberg omr 2 3 och 5.pdf

6. S:a Allén – Puttlabäcken, mittemot Simhallen: Areal ca 160 m². En yta
som vi tidigare har ”Finklippt” med gräsklippare 12 ggr/år. Området är redan
anlagt, Befintlig grässvål har grävts bort och ny jord pålagd. Därefter har ytan
såtts med en ängsfröblandning. Arbetet är färdigställt under april 2021.Kartor
projekten 1-12\Hallsberg omr 6.pdf

7. Samzeliigatan – Hyttgatan: Areal 2600 m² (2st ytor). Områden som vi idag
klipper med slaghack 2-3 ggr/år. Områdena skall plöjas i oktober 2021. Våren
2022 skall ytan bearbetas med traktorfräs och finplaneras och därefter sås
med lämplig ängsfröblandning. Hösten 2022 skall även en del blomsterlök
sättas. Kartor projekten 1-12\Hallsberg omr 7.pdf
Pålsboda:
8. Öster o Folkasboskolan: Areal 1900 m². Ett område som vi idag klipper med
slaghack 2-3 ggr/år. Området skall plöjas i oktober 2021. Våren 2022 skall
ytan bearbetas med traktorfräs och finplaneras och därefter sås med lämplig
ängsfröblandning och planteras med lämpliga ”pluggplantor” Kartor projekten
1-12\Pålsboda omr 8.pdf
9. Kärrs Park: Areal 2600 m². Ett område som vi idag finklipper med
gräsklippare 12 ggr/år. Området är torrt och magert. Vi föreslår att området ej
klipps under 2021 och ser vad som kommer att växa där. Området kan
därefter kompletteras med lämpliga växter under 2022. Kartor projekten 112\Pålsboda omr 9.pdf

Sköllersta:
10. Sockenvägen (”stationsparken”) Areal 2700 m² Ett område som vi idag
klipper med slaghack 2-3 ggr/år. Området skall plöjas i oktober 2021. Våren
2022 skall ytan bearbetas med traktorfräs och finplaneras och därefter sås
med lämplig ängsfröblandning. Kartor projekten 1-12\Sköllersta omr 10.pdf
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Vretstorp:
11. Rabogatan Areal 240 m². Ett område som vi idag klipper med slaghack 2-3
ggr/år. Området fortsätter att slås med slaghack under 2021. Hösten 2021
sätts blomsterlök i hela ytan som sedan kommer att blomma våren 2022. När
vårblomningen är över fortsätter ytan att slås med slaghack. Kartor projekten
1-12\Vretstorp omr11 12.pdf

12. Esslatorp Areal 850 m² Ett område som vi idag klipper med slaghack 2-3
ggr/år. Området skall plöjas i oktober 2021. Våren 2022 skall ytan bearbetas
med traktorfräs och finplaneras och därefter sås med lämplig
ängsfröblandning och hösten 2022 skall även blomsterlök sättas i ytan. Kartor
projekten 1-12\Vretstorp omr11 12.pdf

Det finns kartmaterial som redovisar mer exakt ytornas lägen. Det finns också en
detaljerad tidplan när de olika åtgärderna skall utföras samt även en preliminär
kostnadskalkyl för varje objekt och en summering av hela projektet.
Förklaring: ”Pluggplantor” är ängsblommor som levereras som färdiga plantor i
”brätten” om 40 st plantor. Liknande de plantor som används vid plantering av talloch granplantor i skogsbruket.
Se även:
VegTech Katalog Plantor.pdf
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Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Hallsberg - Dalvägen.
Preliminär kostnadsberäkning.

1

Areal: 950 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Anm

Övrigt:
Släpps oklippt under 2021

0 kr

Ev åtgärtder 2022

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr

TOT
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Hallsbergs kommun
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2021-04-21

Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Hallsberg - Ekoparken
Preliminär kostnadsberäkning.

2

Areal: 950 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Maskiner och arbetskraft:
Nedklippning med slaghack (hösten 2021)

tim

412

3

1 236 kr

Plöjning (hösten 2021)

tim

600

4

2 400 kr

Traktorfräs Våren/sommaren 2022) 1 tillfälle

tim

400

3

1 200 kr

Finjustering av ytan manuellt

tim

390

8

3 120 kr

Sådd av ängsblommor (arbete manuellt)

tim

390

10

3 900 kr

Servicebil

tim

103

5

515 kr

kg

6

450

2 700 kr

Material:
Ängsfrön

15 071 kr

TOT
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Hallsbergs kommun
Per Runfeldt

2021-04-21

Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Hallsberg - Edsbacken.
Preliminär kostnadsberäkning.

3

Areal: 70 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Maskiner och arbetskraft:
Plantering "Pluggplantor" (arbete manuellt)

tim

390

8

3 120 kr

Plantering "Lökväxter" (arbete manuellt)

tim

390

8

3 120 kr

Servicebil

tim

103

4

412 kr

Pluggplantor

st

400

15

6 000 kr

Lökväxter

st

400

10

4 000 kr

Material:

16 652 kr

TOT
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Hallsbergs kommun
Per Runfeldt

2021-04-21

Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Hallsberg - Vingen.
Preliminär kostnadsberäkning.

4

Areal: 1700 m²
Typ

Enhet

A´pris

Släpps oklippt under 2021

Mängd

Kostnad

Anm
0 kr

Ev åtgärtder 2022

0 kr

0 kr

TOT
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Hallsbergs kommun
Per Runfeldt

2021-04-21

Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Hallsberg - Sa Allen / Coop.
Preliminär kostnadsberäkning.

5

Areal: 70 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Maskiner och arbetskraft:
Sådd av ängsblommor (arbete manuellt)

tim

390

16

6 240 kr

kg

0,5

3500

1 750 kr

Grävmaskin

tim

825

7

5 775 kr

Lastbil

tim

705

7

4 935 kr

Traktor

tim

751

3

2 253 kr

Material:
Ängsfrön serenad

Övrigt:
Schakt och påförande ny anl jord

20 953 kr

TOT
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Hallsbergs kommun
Per Runfeldt

2021-04-21

Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Hallsberg - Sa Allen /Simhallen.
Preliminär kostnadsberäkning.

6

Areal: 160 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Maskiner och arbetskraft:
Sådd av ängsblommor (arbete manuellt)

tim

390

16

6 240 kr

kg

0,5

3500

1 750 kr

Grävmaskin

tim

825

7

5 775 kr

Lastbil

tim

705

7

4 935 kr

Traktor

tim

751

3

2 253 kr

Material:
Ängsfrön serenad

Övrigt:
Schakt och påförande ny anl jord

20 953 kr

TOT
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Hallsbergs kommun
Per Runfeldt

2021-04-21

Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Hallsberg - Samzeligatan
Preliminär kostnadsberäkning.

7

Areal: 2600 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Anm

Maskiner och arbetskraft:
Nedklippning med slaghack (hösten 2021)

tim

412

8

3 296 kr

Plöjning (hösten 2021)

tim

600

6

3 600 kr

Traktorfräs Våren/sommaren 2022) 3 tillfällen

tim

400

8

3 200 kr

Finjustering av ytan manuellt

tim

390

20

7 800 kr

Sådd av ängsblommor (arbete manuellt)

tim

390

30

11 700 kr

Servicebil

tim

103

12

1 236 kr

Ängsfrön

kg

450

3

1 350 kr

Lökväxter (smålök)

st

1000

3

3 000 kr

Vältning

tim

700

3

2 100 kr

Plantering lök

tim

390

16

6 240 kr

Material:

Övrigt:

0 kr
0 kr

43 522 kr

TOT
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Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Pålsboda - Ö Folkasboskolan.
Preliminär kostnadsberäkning.

8

Areal: 1900 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Maskiner och arbetskraft:
Nedklippning med slaghack (hösten 2021)

tim

412

6

2 472 kr

Plöjning (hösten 2021)

tim

600

4

2 400 kr

Traktorfräs Våren/sommaren 2022) 3 tillfällen

tim

400

6

2 400 kr

Finjustering av ytan manuellt

tim

390

16

6 240 kr

Sådd av ängsblommor (arbete manuellt)

tim

390

20

7 800 kr

Plantering "Pluggplantor" (arbete manuellt)

tim

390

16

6 240 kr

Servicebil

tim

103

10

1 030 kr

Material:
Ängsfrön

kg

8

1200

9 600 kr

Pluggplantor

st

400

15

6 000 kr

tim

700

2

1 400 kr

Övrigt:
Vältning

45 582 kr

TOT
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Hallsbergs kommun
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2021-04-21

Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Pålsboda - Kärrs park.
Preliminär kostnadsberäkning.

9

Areal: 2600 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Anm

Övrigt:
Släpps oklippt under 2021

0 kr

Ev åtgärtder 2022

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr

TOT
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Hallsbergs kommun
Per Runfeldt

2021-04-21

Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Sköllersta - Sockenvägen.
Preliminär kostnadsberäkning.

10

Areal: 2700 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Maskiner och arbetskraft:
Nedklippning med slaghack (hösten 2021)

tim

412

8

3 296 kr

Plöjning (hösten 2021)

tim

600

6

3 600 kr

Traktorfräs Våren/sommaren 2022) 3 tillfällen

tim

400

8

3 200 kr

Finjustering av ytan manuellt

tim

390

20

7 800 kr

Sådd av ängsblommor (arbete manuellt)

tim

390

30

11 700 kr

Servicebil

tim

103

12

1 236 kr

kg

12

1200

14 400 kr

tim

700

3

2 100 kr

Material:
Ängsfrön

Övrigt:
Vältning

47 332 kr

TOT
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Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Vretstorp - Rabogatan.
Preliminär kostnadsberäkning.

11

Areal: 240 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Maskiner och arbetskraft:
Nedklippning med slaghack (hösten 2021)

tim

412

2

824 kr

Plantering "Lökväxter" (arbete manuellt)

tim

390

8

3 120 kr

Servicebil

tim

103

4

412 kr

st

400

5

Material:
Lökväxter

2 000 kr

6 356 kr

TOT
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Arbetet avser:

Anläggande av Ängsyta, Vretstorp - Esslatorp.
Preliminär kostnadsberäkning.

12

Areal: 850 m²
Typ

Enhet

A´pris

Mängd

Kostnad

Maskiner och arbetskraft:
Nedklippning med slaghack (hösten 2021)

tim

412

3

1 236 kr

Plöjning (hösten 2021)

tim

600

4

2 400 kr

Traktorfräs Våren/sommaren 2022) 3 tillfällen

tim

400

3

1 200 kr

Finjustering av ytan manuellt

tim

390

8

3 120 kr

Sådd av ängsblommor (arbete manuellt)

tim

390

10

3 900 kr

Servicebil

tim

103

5

515 kr

kg

6

450

2 700 kr

st

500

10

Material:
Ängsfrön
Lökväxter

5 000 kr

20 071 kr

TOT
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Hallsbergs kommun

202103-31

Tidplan
Pollineringsprojekt. Tidplan
År
Månad Mars April Maj
NR

6
5

2021
Juni Juli

Aug

2022
Sep

Okt

Ansvariga
Aktivitet
Nya ytor med ängsblommor, anläggning o sådd (Sa Allén
Puttlabäcken, Hallsberg)
JE
Nya ytor med ängsblommor, anläggning o sådd (Sa Allén
Coop, Hallsberg)
Förslag tas fram fram för fler ytor som skall förberadas
Tidplan

JE, UB, PR
PR

Projektbeskrivning

PR

Redovisning för politiken vad som är tänkt att utföras

JE, PR

Hallsberg

1
2
2
3
3
4
7
7
7

Dalvägen, Ingen åtgärd 2021, klippes inte under 2021

UB

Ekoparken, Plöjning

E

Ekoparken, Finplanering och sådd

JE

Edsbacken, Plantering pluggplantor

JE

Edsbacken, Sättning av blomsterlök

JE

Vingen, Ingen åtgärd 2021, klippes inte under 2021

UB

Samzeliigatan, plöjning

E

Samzeliigatan, Finplanering och sådd

JE

Samzeliigatan, Sättning av blomsterlök

JE

Pålsboda

8
8
9

Öster om Folkasboskolan, plöjning

E

Finplanering, sådd och plantering av pluggplantor

JE

Kärrs Park,Ingen åtgärd 2021, klippes inte under 2021

UB

Sköllersta

10
10

Sockenv, (stationsparken), plöjning

E

Finplanering och sådd

JE

Vretstorp
Rabogatan, sättning av blomsterlök

JE

Esslatorp, plöjning

E

Esslatorp, Finplanering och sådd

JE

Esslatorp, sättning av blomsterlök

JE
Johanna Eriksson

JE

Ulf Brandt

UB

Hans Berglund

HB

Per Runfeldt

PR

Entreprenör

E
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1 Väsentliga händelser
Gemensamt
Årets första tertial har liksom år 2020 präglats av den pågående pandemin (covid19). Pandemin har påverkat samtliga verksamheter genom de restriktioner som
aviserats både nationellt och regionalt. Drift- och serviceförvaltningen har under
2020 uppdaterat pandemiplaner, som har kunnat tillämpas vid behov. I huvudsak
kan man ändå inte säga att förvaltningen genomgått en kris på grund av
pandemiläget, då verksamheten har kunnat fortgå likväl på ett stabilt sätt.
Förutsättningen för detta har varit att medarbetarna varit försiktiga när de vistats i
verksamhetslokalerna, samt att de som haft möjlighet arbetat på distans i stor
utsträckning. I de verksamheter där det inte varit möjligt att arbeta på distans har
skyddsutrustning använts och extra försiktighetsåtgärder vidtagits.
Drift- och serviceförvaltningens sjuktal har varit stabila och haft den lägre nivån
som året innan. Undantaget är mars månad, då sjuktalet ökat hos främst
städavdelningen, det är dock analyserat och avrapporterat till förvaltningschef.
Kommunaltekniska huset i kvarteret Skördetröskan har sanerats i
golvkonstruktionen och ytskikten i delar av taket. Inflyttning har nu skett för
större delarna av verksamheten. VA-enhetens drifttekniker kvarstår för inflytt i
den östra delen av byggnaden.
Ett nytt verksamhetssystem för bygg och miljö har under perioden upphandlats
klart och tilldelats leverantör. Ett första möte med leverantören har genomförts för
implementering av systemet. Mot bakgrund av ett ökat resursbehov så har bygglov
och miljö annonserat ut en tjänst vardera till sina verksamheter. Dessa finansieras
helt av intäkter ifrån verksamheten och kräver ingen ramförstärkning av budgeten
för Hallsbergs del.
Årets första ortsbesök har genomförts i Vretstorp den 15 april. Mot bakgrund av
pandemiläget kommer dessa möten endast ske utomhus tillsvidare.
Inom drift- och serviceförvaltningens stab har en medarbetare gått på
föräldraledighet under perioden. Denna funktion gäller planeringsingenjör som
har ersatts med en vikarie.
Från och med den första april skedde ett byte av förvaltningschef i Drift- och
serviceförvaltningen med anledning av en pensionsavgång.
Fastighetsavdelningen
Årets första del har så som tidigare närliggande perioder varit starkt påverkad av
covid-19. Pandemin har för fastighetsavdelningens räkning inneburit viss
problematik i att utföra skötsel och tillsyn i vissa lokaler, helt enkelt på grund av
pågående lokala utbrott. Detta försvårar för planering och arbetsfördelning.
Under perioden har en hel del arbete koncentrerats till avslut av föregående års
planerade projekt samt planering och upphandling av årets projekt.
En pensionsavgång har skett inom avdelningen samt rekrytering av en
fastighetsadministratör.
Byggnationen av Lien etapp 2 inom Hallsbergs bostads AB har fortsatt i enlighet
med plan. Stommen är nu slutmonterad.

Page 79 of 111

Datum 2021-05-10

Sida

4(15)

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2021

Måltidsavdelningen
Den fjärde januari 2021 öppnade officiellt det nya köket på Knuten med
matlagning till cirka 400 förskolebarn i centrala Hallsberg och cirka 50 portioner
till de äldre. Förskolan Äppellunden blev då ett mottagningskök istället för ett
tillfälligt tillagningskök som det varit en period.
Covid-19-läget har gjort det svårare att arbeta med vissa mål inom avdelningen
som t.ex. "Bemötande och service". Det har fått ligga lite på is tillsvidare.
Merparten av alla möten har hållits via Teams och de som kan har försökt att
arbeta på distans i största möjliga mån.
Avdelningen har återupptagit arbetet med att väga matsvinnet. Ett tillfälle att mäta
uteblev under förra året på grund av covid-19. Nu har vi genomfört en
svinnmätning under vecka 15-16 som planerat.
Under våren har avdelningens koststrateg sagt upp sig och kommer att gå vidare
till en anställning i Örebro kommuns upphandlingsenhet. Sista arbetsdag är den 18
maj. En rekryteringsprocess är inledd och på väg att avslutas.
På grund av covid-19 har gymnasiet fortsatt bedriva en del undervisning på
distans, dock har man öppnat upp för att de elever som är på skolan ska få äta i
matsalen. Det rör sig om cirka 500-600 portioner dagligen. Man kombinerar öppen
matsal med matlådor för avhämtning.
Även högstadiet har vidtagit åtgärder kring restriktioner i och med covid-19.
Sedan slutet av februari har man valt att låta niorna äta i ishallen där måltid har
anordnat en mindre bespisning i form av ett provisoriskt mottagningskök. Detta
har medfört en del extra transportkostnader.
Ytterligare två mindre förskolor har startats upp tillsvidare, en i Hallsberg, på
Västra skolan med cirka 12 barn, samt en i Pålsboda, på Falkvägen med cirka 12
barn. Detta har också medfört extra transportkostnader.
Städavdelningen
Städavdelningen har tagit fram verksamhets- och enhetsplaner som ska arbetas
med under året.
Avdelningen fortsätter att utveckla kemikaliefri städning. Bland annat så har det
köpts ett system till tvättmaskinen på Folkasboskolan, för att kunna tvätta med
ultravatten och även kunna tappa upp i sprayflaskor för städning. Även två system
där vi tillverkar ECA-vatten har köpts in, där tillsätts salt och elektricitet som gör
att vattnet får en desinficerande effekt.
Pythagoras städprogram är snart godkänt för start. Det kommer att effektivisera
uträkningen av städtider, och att skriva avtal med mera.
Två stycken el-cyklar har köpts in för att på ett miljövänligt sätt kunna förflytta
personalen mellan olika objekt.
En investering har gjorts i städavdelningens första åkbara kombimaskin. Den
kommer att underlätta städningen av Alléhallens idrottssal.
Under årets första månader har avdelningen haft en ökning av sjukskrivningar. De
beror till stor del på covid-19. Detta har genererat en högre kostnad för vikarier,
för att verksamheten ska fungera på ett tillfredställande sätt. Även inköp av
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munskydd och visir har varit nödvändigt, som inte används i normala fall.
Tekniska avdelningen
Under tertialet har bland annat ramavtal för slamsugningstjänster och
grävmaskiner upphandlats. Projektering av ett nytt exploateringsområde i
Samsala, är nu i sitt slutskede. En rad förberedande åtgärder genomförs nu, bland
annat för årets Trafiksäkerhetsobjekt och för kommande beläggningsarbete.
Gata- och Parkenheten
Tertialet har gått bra. Årets vintersäsong har fungerat bra. Nya entreprenörer på
flera av kommunens orter, har genomfört halk- och snöbekämpande åtgärder på
ett bra sätt. Vissa mindre avvikelser har dock uppstått och fått avhjälpas av
Hallsbergs kommun. Sandupptagning har genomförts och sista sopningen sker nu i
skrivande stund. Under tertialet har en stor arbetsinsats lagts på att flytta Gataoch parkenheten från de gamla lokalerna på Stocksättersvägen till
Kommunaltekniska huset på Tegelgatan 2. Arbetet är inte klart utan kommer att
pågå till försommaren. Under första kvartalet har tre medarbetare drabbats av
covid-19 med följden att medarbetare i direkt närhet fått vara hemma tills
provsvar erhållits. Smittspridningen stoppades dock i gruppen och samtliga var
åter i tjänst relativt fort.
Vatten- och Avloppsenheten
Arbetet med att bygga ut VA vid Tisaren fortgår. Anläggningsarbetet på
Toskavägen har gått långsammare än planerat på grund av dåliga
markförutsättningar. Gamla miljöföroreningar har påträffats samt att markens
beskaffenhet var sämre än vad som antagits, trots geotekniska undersökningar. Ett
stort arbete pågår tillsammans med Trafikverket gällande nya
överföringsledningar mellan Hallsberg och Östansjö.VA-saneringen i Pålsboda är
nu avslutad enligt plan och under maj kommer en ny VA-sanering påbörjas enligt
fastlagd saneringsplan.
Under första kvartalet har en medarbetare fått covid-19. Medarbetaren kom dock
åter i tjänst relativt snabbt.
En mindre bräddning skedde den 19 januari, vid Sköllersta avloppsreningsverk på
grund av ett elfel, och renspolningsautomatiken stoppade inte i tid. Det blev dock
endast en ringa miljöpåverkan. Ett läckage av hydraulolja inträffade den 26 januari
på slamplattan vid Hallsbergs avloppsreningsverk, på grund av ett slangbrott på
lastmaskinen. Det medförde dock endast en ringa miljöpåverkan.
Det inträffade en trafikolycka inom vattenskyddsområde Hallsberg den 22 februari
men ingen det blev ingen miljöskada. Ett haveri gällande inloppspumpar Hallsberg
avloppsreningsverk inträffade den 1 mars men det blev ingen miljöpåverkan. En
mindre bräddning inträffade den 2 mars i samband med rengöring av
inloppstation till Hallsbergs avloppsreningsverk. Den 28 mars inträffade en
bräddning vid Hallsbergs avloppsreningsverk på grund av stora regnmängder.
Ett elfel inträffade den 5 april vid Hallsbergs avloppsreningsverk, varpå en
spänningsomvandlare stannade, och hela anläggningen fick stoppas. Felet
avhjälptes med elektriker och inga miljöstörningar uppstod. Den 7 april blev det
stopp i utloppsledningen från rötkammaren vid Hallsbergs avloppsreningsverk.
Slam kom in i byggnadens källare men det blev ingen yttre miljöpåverkan. Lukt av
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avfettning/lösningsmedel i Hallsbergs avloppsreningsverk noterades den 23 april.
Det berodde troligtvis på ett okänt punktutsläpp på ledningsnätet. Det blev dock
ingen påverkan på miljön efter avloppsreningsverket.
Under tertialet har åtta dricksvattenläckor samt två avloppsstopp åtgärdats.
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Belysning KTH Skördetröskan: Planeras till hösten.
Tvätthall Skördetröskan: Projektering pågår.
Skolgårdar lekutrustning, fastighetsavdelningen: Projektering pågår, Gläntans
förskola och Långängskolan.
Maskiner kök: Investeringar till måltid avser till största delen inköp av nya
maskiner som t.ex. ugnar och kokgrytor där vi är i behov av att byta ut gamla, slitna
maskiner. Det finns även ett behov av att komplettera den nuvarande maskinparken
samt köpa in nytt i samband med ombyggnationen av Alléköket.
Maskiner städ: Städavdelningen har köpt in en åkbar kombimaskin till Alléhallen.
Äldre tvättmaskiner och kombimaskiner kommer att bytas ut. Kostnaderna beräknas
vara inom budget.
Inköp maskiner och fordon: En VW T6 är inköpt till Gata. Resterande investering
ska användas till ny redskapsbärare som beräknas kosta runt 1,6 mkr. Beroende på
hur mycket investeringsmedel som sedan kvarstår köps antingen ny slaghack på arm
eller en ny el-bil av mindre modell till parkenheten. Minde intäkt till driften då
befintlig redskapsbärare sälj under året.
Trafikanordningar: Vägmärken/Uppförande BIR-grindar(hinder vid GC-vägar),
inköp och utförande.
Gator och vägar gemensamt, beläggning: Ingår i objekt Trafiksäkerhetsobjekt
upprustning Esplanaden, Hallsberg.
Diagnosverktyg verkstad: Utrustning till nya fordonsverkstan köps in under året.
Tillgänglighetsanpassning: Ingår i objekt Trafiksäkerhetsobjekt.
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet: Upprustning av lekplatsen i
Sköllersta vid vattentornet. Utförs under hösten 2021.
Bränsletankstation på Skördetröskan: Befintlig tank tas med från
Stocksättersvägen och anpassas till ny placering. Eventuell kringutrustning köps in.
Trafiksäkerhetsobjekt tre objekt 2021: 1. Förbättra hållplatsläge
Fredriksbergskolan (projekterad, slutförs sista veckan i augusti). 2. Samzeliigatan
säker passage (projekterad, påbörjas i juni). 3. Utbyggnad av pendlarparkering norr
om resecentrum (projekterad, bygglov inlämnat, påbörjas därefter omgående,
slutförs i augusti). Budget håller, stöttas upp med verksamhet beläggningsunderhåll
och projekt 30002 samt 30004. Anslutande gator till projekten får nytt slitlager och
busshållplatser/passager tillgänglighetsanpassas.

Page 85 of 111

Datum 2021-05-10

Sida

11(15)

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2021

viss målning av detaljer.
Fredriksbergsskolans tak: Arbetet är färdigställt så när som på viss målning av
detaljer.
Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2: Renoveringen av
omklädningsrummen och duscharna på Sydnärkehallen etapp 2 är avslutat. I det här
projektet så renoverades 4 omklädningsrum inklusive duschrum, 2 wc, städcentral
och ett entréparti har byts ut. Projektet indelades i två etapper enligt verksamhetens
önskemål där etapp 1 slutfördes v.4 och etapp 2 slutfördes v. 13.
Tillgänglighetsanpassning Alléhallen: Arbetet kommer att vara färdigställt under
maj. Ligger inom budget.
Allébadet driftutrustning: Arbetet planeras till vecka 20 då det är en planerad
driftstoppvecka på badanläggningen.
Ny kylmaskin samt kringutrustning Sydnärkehallen: Objektsupphandling av
teknisk konsult är utförd. Arbetet är beställt och man har börjat ta fram underlag.
Förskolan Gläntan ventilation: Det kommer skickas ut en objektsupphandling för
utförande under hösten.
Fönsteråtgärder och takrenovering Västra skolan: Arbetet med upphandling
kommer att påbörjas under maj.
Exploatering Hässlebergsskogen: Tillägg från 2020 och avslutad.
Samsala 2B-C exploatering: En Geoteknisk fältundersökning, en utredning av
dagvattnet samt projektering av Gata, med en komplett belysningsanläggning, är
gjord.

3 Åtgärder för budget i balans
Fastighetsavdelningens resultat bedöms hålla sig inom budget.
Det har flaggats för ökade livsmedelspriser på grund av covid-19, något som
måltidsavdelningen har under uppsikt och anpassar sig efter när det gäller t.ex.
matsedeln. Upphandlingsenheten anser att man därför bör ta höjd för 10 %
ökning, något avdelningen inte har gjort från början i planeringen.
Det har även tillkommit extra mattransporter till Bildningsförvaltningen och
Sydnärkes Utbildningsförbund. En extra kostnad som vi debiterar utöver det som
ingår i räknesnurran.
Städavdelningen räknar med att vid årets slut ha budgeten i balans.
Tekniska avdelningen förväntar sig att ligga inom budgetram. Inga kända
avvikelser i dagsläget.
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som tidigare var känt och att en större omfattning av VA-anläggningar krävs.
Exploateringar:
Exploatering Hässlebergsskogen: Den totala kostnaden på exploateringen
VA/GATA blir 5 667 tkr. Kostnaderna för VA 2 805 tkr och Gata 2 210 tkr. De
återstående 652 kr är kostnaderna för projekteringen, mätning av markvibrationer
före och under exploateringen i befintliga byggnader i närheten av arbetsområdet.
Exploatering Samsala 2 B-C: En geoteknisk fältundersökning är utförd samt
projektering av VA och en utredning av dagvattnet. En anmälan om
vattenverksamhet och dispens av biotopskyddet är också gjord.
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