SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

09:30-12:30

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)
Ulf Ström (S) §§1-2, §§7-15
Toni Blanksvärd (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP) §§1-10, §§12-15
Gert Öhlin (L)
Jussi Rinne (SD)
Lillemor Pettersson (S) §§3-4, §6 ersätter Ulf
Ström (S)
Andreas Zakrisson (C) §11 ersätter Lotta Öhlund
(MP)
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Jimmy Olsson
(SD)

Lillemor Pettersson (S) §§1-2, §5, §§7-15
Leif Hermansson (S)
Andreas Zakrisson (C) §§1-10, §§12-15

Övriga
Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Åsa Pettersson (Miljöchef) §§1-3
Magnus Eliasson (Byggnadsinspektör) §§4-5
Niklas Hasselwander (Teknisk chef) §§6-7
Hadil Asaad (Planeringsingenjör) §9
Leila Johansson (Miljöinspektör) §§1-3
Birgitta Rydén (Säkerhetssamordnare) §§6-8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12

Drift-och servicenämnden
Protokollet innehåller paragraferna §§1-15
Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare

_________________________________________________________________
Ewa-Rosa Sliwinska

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12

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

Drift-och servicenämnden
2020-02-12

Datum för överklagan

2020-02-17

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12

Drift-och servicenämnden

Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Delegationsordning Miljö och livsmedel, och revidering Delegationsordning DOS
Beslut om föreläggande förenat med löpande vite enligt miljöbalken,
Information om handläggningen av förhandsbesked
Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och garage på del
av fastigheten
Information om dricksvattnet i Vretstorp
Ansökan om statlig medfinansiering för Trafiksäkerhetsobjekt 2021
Redovisning granskningsrapport dataskydd
Ortsbesök 2020
DOS Verksamhetsberättelse 2019
Internkontrollplan 2019, uppföljning
Kvartalsrapport sjukfrånvaro
Delegationer och meddelanden
Övriga ärenden
Mötets avslutande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12

Drift-och servicenämnden

§ 1- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
Ordförande tackade för ett bra studiebesök vid lokalerna på Skördetröskan 4 som gavs nu på
morgonen, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Anmälan om jäv
Ingen ledamot anmälde jäv
4. Tjänstgörande ersättare
Oskar Lundkvist (SD) ersätter Jimmy Olsson (SD)
5. Val av justerare
Ewa-Rosa Sliwinska (S) valdes att justera dagens protokoll

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12

Drift-och servicenämnden

§ 2 - Delegationsordning Miljö och livsmedel, och revidering
Delegationsordning DOS
(20/DOS/26)

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår en ny delegationsordning för miljöbalkens, livsmedelslagens,
strålskyddslagens och tobakslagens områden. Ändringarna behövs för att anpassa
delegationsordningen till lagändringar och för att få högre effektivitet i handläggningen. Den
föreslagna delegationsordningen är baserad på Sveriges kommuner och regioners senaste
vägledningsmaterial. Förslaget är detsamma som den delegationsordning som är beslutad
för myndighetsnämnden i Kumla, vilket gör arbetet på förvaltningen mer
enkelt och effektivt.
Delegationsordningen för DOS föreslås också revideras då det upptäckts fel i den som
behöver rättas till. Det är punkterna om personalärenden som är med i
delegationsordningen men som redan är delegerade till tjänstemän direkt från
kommunstyrelsen. I det reviderade förslaget finns de fortfarande med, men det står i
kommentaren att de delegeras från kommunstyrelsen. Namnet är också ändrat till bara
"Delegationsordning DOS" för att tydliggöra vad delegationsordningen innehåller. Det
behövs också en tydligare text under punkt 14.1.3 då det tidigare stod "Besluta om
registrerades rättigheter" vilket inte går, då det är lagstyrt.

Beredningsutskottets behandling av ärendet
Beredningsutskottet önskar att det läggs till i den bilagda tjänsteskrivelsen hur delegationen
såg ut tidigare så att ändringen kan vägas mot den tidigare skrivningen.

Drift- och servicenämndens behandling av ärendet
Yrkanden
Koalitionen är skeptiska mot att lyfta över ansvar för beslut om viten och
sanktionsavgifter från politiken till tjänstpersoner och yrkar därför på återremiss.

Ajournering
Mötet ajournerades 5 minuter kl.09.48 för överläggningar.

Propositionsordning
När mötet samlats igen frågar ordförande om frågan kan avgöras idag och finner då att
majoriteten anser att frågan kan avgöras idag.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12

Drift-och servicenämnden
Yrkanden
Koalitionen yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på koalitionens förslag mot förvaltningens förslag och finner
då att majoriteten säger ja till förvaltningens förslag.

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

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den föreslagna delegationsordningen för
miljöbalkens, livsmedelslagens, strålskyddslagens och tobakslagens områden, samt
föreslagen revidering av delegationsordning DOS.
Drift- och servicenämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till
nästa möte med beredningsutskottet med en redovisning på vad delegationen från
nämnden innebär när det gäller viten och sanktionsavgifter.

Beslutsunderlag




TJUT_DelegationHBG_DOS
Delegationsordning DOS Miljö_20200121
Delegationsordning DOS revidering 200212

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Delegationsordning Miljö och livsmedel, och
revidering Delegationsordning DOS
§2
20/DOS/26
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2020-02-03

Sida 1 av 2

Dnr: 20/DOS/26

Delegationsordning Miljö och livsmedel
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår en ny delegationsordning för miljö, livsmedel, strålskydd och tobak.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar anta den föreslagna delegationsordningen för miljöbalkens,
livsmedelslagens, strålskyddslagens och tobakslagens områden.

Ärendet
Förvaltningen föreslår en ny delegationsordning för miljöbalkens, livsmedelslagens, strålskyddslagens
och tobakslagens områden. Ändringarna behövs för att anpassa delegationsordningen till
lagändringar och för att få högre effektivitet i handläggningen. Den föreslagna delegationsordningen
är baserad på SKL:S senaste vägledningsmaterial. Förslaget är densamma som den
delegationsordning som är beslutad för myndighetsnämnden i Kumla, vilket gör arbetet på
förvaltningen mer enklare och mer effektivt.
De flesta ändringar är redaktionella, till exempel hänvisningar till ny lagstiftning och anpassning till
nya formuleringar i lagtext. Utöver dessa föreslås några ändringar i syfte att effektivisera
förvaltningens handläggning och förkorta handläggningstider.
Här är en redogörelse för de viktigaste ändringarna (delegationspunkterna i förslaget inom parentes):
-

-

-

-

Miljöinspektörerna får delegation att förena föreläggande och förbud med vite upp till 5000
kronor enligt alla lagstiftningarna. (1.4, 14.6, 15.2, 15.25, 16.8)
Motivering: Möjligheten att förena beslut med låga viten är användbart i ärenden av mindre
komplicerad karaktär, där handläggningen står stilla eller där det är angeläget att beslutet
följs direkt.
Nuläge: Ingen delegation av vitesbeslut till miljöinspektör.
Miljöinspektörerna får delegation att besluta om miljösanktionsavgifter upp till 25 000
kronor. (13.1)
Motivering: Bedömningsgrunderna för miljösanktionsavgifter är ofta okomplicerade och utan
utrymme för tolkning. Miljösanktionsavgifter ska vara en snabb påföljd som motiverar
motparten till högre lagefterlevnad. Förvaltningen föreslår att miljöinspektörerna ges
delegation på att besluta om avgifter upp till 25 000 kronor för att få snabbare och
effektivare handläggning.
Nuläge: Delegation till nämndordförande.
Enhetschef får delegation att besluta om miljösanktionsavgifter upp till 50 000 kronor. (13.2)
Nuläge: Ingen delegation att besluta om miljösanktionsavgifter upp till 50 000 kronor.
Miljöinspektörerna får delegation att besluta om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen upp
till 15 000 kronor. (15.9-12, 15.28)
Nuläge: Ny lagstiftning så finns ej med i nuvarande delegationsordning.
Möjligheten att sänka eller efterskänka en avgift enligt miljöbalken delegeras till enhetschef.
(12.2)
Motivering: För att få enhetlig tolkning av möjligheten att sänka och efterskänka avgifter
enligt miljöbalken, så delegeras det till enhetschef.

Version 1.3

Page 10 of 209

Tjänsteskrivelse
Datum: 2020-02-03

-

-

Sida 2 av 2

Dnr: 20/DOS/26

Nuläge: Delegation till nämndordförande.
Miljöinspektörerna får delegation att besluta enligt strålskyddslagen (14.1-8) och
tobakslagen (16.7-10).
Nuläge: Ny lagstiftning, finns inte med i nuvarande delegationsordning.
Delegation enligt den upphävda kontrollförordningen 882/2004 för offentlig kontroll av
livsmedel tas bort, och ändras till delegation enligt nya kontrollförordningen 2017/625. (15.622, 15.32)

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Åsa Pettersson

Förvaltningschef

Miljöchef

Bilagor
Delegationsordning DOS, Miljö

Version 1.3
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Datum

2020-02-12

Sida

20/DOS/26

Innehållsförteckning
1

Förklaring till miljöenhetens del i delegationen från drift- och
servicenämnden ............................................................................. 3

2

Förkortningar .................................................................................. 4
2.1
2.2

3

Lagar/avtal ........................................................................................................... 4
Beslutsorgan/delegater ........................................................................................ 4

Miljöärenden .................................................................................. 5
3.1 Allmänt ..................................................................................................................... 5
3.1 Allmänt ..................................................................................................................... 6
3.1 Allmänt ..................................................................................................................... 7
3.2 Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap MB .................................................................. 7
3.3 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag ..................................... 7
3.3 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag ..................................... 8
3.4 Skydd av område ...................................................................................................... 8
3.4 Skydd av område ...................................................................................................... 9
3.5. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ................................................................. 10
3.5. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ................................................................. 11
3.6 Verksamheter som orsakar miljöskador ................................................................. 12
3.7 Vattenverksamhet .................................................................................................. 13
3.8 Jordbruksmark och annan verksamhet .................................................................. 13
3.9. Kemiska produkter och biotekniska organismer ................................................... 14
3.10 Avfall och producentansvar .................................................................................. 15
3.11 Tillträde m.m. 28 kap MB ..................................................................................... 16
3.12 Avgifter för prövning och tillsyn ........................................................................... 16
3.13. Sanktioner ........................................................................................................... 17
3.14 Strålskyddslagens område .................................................................................... 17
3.14 Strålskyddslagens område .................................................................................... 18
3.15. Tillsyn av livsmedelsverksamhet och animaliska biprodukter............................. 18
3.15. Tillsyn av livsmedelsverksamhet och animaliska biprodukter............................. 19
3.15. Tillsyn av livsmedelsverksamhet och animaliska biprodukter............................. 20
3.15. Tillsyn av livsmedelsverksamhet och animaliska biprodukter............................. 21
3.15. Tillsyn av livsmedelsverksamhet och animaliska biprodukter............................. 22
3.15. Tillsyn av livsmedelsverksamhet och animaliska biprodukter............................. 23
3.15. Tillsyn av livsmedelsverksamhet och animaliska biprodukter............................. 24
3.16 Övriga miljöärenden ............................................................................................. 25
3.16 Övriga miljöärenden ............................................................................................. 26
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2(26)

Datum

2020-02-12

Sida

20/DOS/26

1 Förklaring till miljöenhetens 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 miljöenheten.
Mot bakgrund av att Hallsbergs kommun och Kumla kommun har en gemensam
förvaltning inom områdena miljö- och hälsoskydd omfattar denna
delegationsordning, delegation till den gemensamma förvaltningen med stöd av
26 kap 27 § 2 st miljöbalken, 49 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, 1 kap 13 § miljöprövningsförordningen, 13 § förordningen om
miljöriskområden, 12 § förordningen om miljöhänsyn inom jordbruksområdet, 14
§ livsmedelslagen. Där det i denna delegationsordning står angett miljöinspektör
som delegat, innebär det miljöinspektör i den gemensamma förvaltningen.
Drift- och servicenämnden har fortfarande det övergripande ansvaret.
Skulle det vara ett ärende som ses som principiellt viktigt ska detta lyftas till
nämnd för beslut.
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Datum

2020-02-12

Sida

20/DOS/26

2 Förkortningar
2.1 Lagar/avtal
AF

Avfallsförordning

F

Förordning

FAM

Förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

FFAB

Förordning om foder och animaliska biprodukter

FMH

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

FSMB

Föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken

LF

Livsmedelsförordning

LFAB

Lag om foder och animaliska biprodukter

LL

Livsmedelslag

MB

Miljöbalken

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

MPF

Miljöprövningsförordning

MTF

Miljötillsynsförordning

NFS

Naturvårdsverkets författningssamling

SFS

Svensk författningssamling

SJVFS

Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket

SLVFS

Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten

2.2 Beslutsorgan/delegater
VC

Verksamhetschef Miljö- och bygg Kumla

EC

Enhetschef för Miljöenheten Kumla

MI

Miljöinspektör
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Datum

Ärendenummer

Sida

2019-12-18

20/DOS/26

2(27)

Innehållsförteckning
1

Inledning ......................................................................................... 4

2

Vad är delegering ............................................................................ 4

3

Verkställighet och delegering ......................................................... 4

4

Delegationsordningens beslutsstruktur ......................................... 4

5

Vidaredelegering............................................................................. 5

6

Återlämnande eller återtagande av delegation ............................. 5

7

Anmälan av delegationsbeslut ....................................................... 5

8

Överklagandetid ............................................................................. 5

9

Brådskande ärenden ....................................................................... 6

10 Jäv ................................................................................................... 6
11 Förkortningar .................................................................................. 6
11.1 Lagar ..................................................................................................................... 6
11.2 Beslutsorgan/Delegater ....................................................................................... 7

12 Allmänna ärenden .......................................................................... 8
13 Juridik .............................................................................................. 8
14 Allmän handling och personuppgifter ........................................... 10
15 Yttranden och ansökningar till drift- och servicenämnden ........... 11
16 Ekonomi ......................................................................................... 12
17 Upphandling.................................................................................. 14
18 Personalärenden ........................................................................... 15
19 Fastigheter och lokaler ................................................................. 18
20 Trafikärenden................................................................................ 19
21 Vatten och avlopp ......................................................................... 20
22 Lagen om bostadsanpassningsbidrag ........................................... 21
23 Ärenden om gaturenhållning och skyltning ................................. 22
24 Trafikärenden................................................................................ 24
25 Livsmedelshantering ..................................................................... 25
Bilagor ................................................................................................. 27
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Datum

Ärendenummer

Sida

2019-12-18

20/DOS/26

3(27)

Bilaga 1 – Delegationsordning DOS Bygglov ................................................................. 27
Bilaga 2 – Delegationsordning DOS Miljö ..................................................................... 27
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Ärendenummer

Sida

2019-12-18

20/DOS/26

4(27)

1 Inledning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap.

2 Vad är delegering
Enligt kommunallagens 6 kapitel 37 § samt 7 kapitel 5 § får en nämnd uppdra åt
presidiet, ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden. Överordnad eller nämnd kan alltså inte ändra delegerat beslut som
fattats av delegat.
Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kapitel 38 §,
dock inte delegeras:


ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,



framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,



ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,



ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden, och vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker
och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän.

3 Verkställighet och delegering
Ärenden som regleras i lag eller andra föreskrifter eller taxor och inte ger
utrymme för självständiga bedömningar betraktas inte som beslut, utan som ren
verkställighet. Dessa ska därför inte finnas i delegationsordningen.

4 Delegationsordningens beslutsstruktur
När en delegat är frånvarande övergår delegationen till den person som utsetts
att vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänstepersonen övergår
delegationen till överordnad chef. Den funktion som anges i dokumentet är den
mest långtgående delegaten men delegationsbeslut kan alltid lyftas uppåt i
hierarkin. Ett beslut som redan har fattats med stöd av delegationen är ett
nämndbeslut och kan därför inte återtas av tjänsteperson.
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Ärendenummer

Sida

2019-12-18

20/DOS/26

5(27)

Vad gäller nyanställd delegat så äger de inte rätt att fatta beslut på delegation
förrän närmsta chef beslutat att delegat får fatta beslut på delegation.

5 Vidaredelegering
I de ärenden då nämnden med stöd av kommunallagen 7 kapitel 5 § delegerat
beslutanderätten till förvaltningschef har förvaltningschef även rätt att uppdra åt
annan anställd att fatta beslut i dennes ställe. Beslutet ska redovisas för nämnd så
snart det är möjligt.

6 Återlämnande eller återtagande av delegation
I ärenden där beslutanderätten delegerats, får delegaten, om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla detta, överlämna till Drift- och servicenämnden
för avgörande.
Drift- och servicenämnden får när som helst, och utan att ange skäl, återta
delegationen i visst ärende, eller i en grupp av ärenden. Drift- och
servicenämnden får inte ändra ett beslut som har fattats med stöd av delegation.
Däremot får drift- och servicenämnden, om det i övrigt skulle vara tillåtet, fatta
ett nytt beslut.

7 Anmälan av delegationsbeslut
Delegaten ansvarar för att fattade delegationsbeslut samt beslut om
vidaredelegering anmäls till Drift- och servicenämnden vid närmast följande
sammanträde.
Vid anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska följande framgå:


Diarienummer - ärendet ska gå att identifiera



Datum för beslut



Handlingsnamnet – vad delegationsbeslutet är döpt till



§ i delegationsordningen som beslutet fattats med stöd av



Titel på den delegat/ersättare som fattat beslutet

8 Överklagandetid
Ett kommunalt beslut kan överklagas på olika sätt.
Om beslutet överklagas med stöd av förvaltningslagen börjar överklagandetiden
gälla från dess att den person beslutet gäller har tagit del av beslutet (så kallat
förvaltningsbesvär). Överklagandetiden är tre veckor.
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Ärendenummer

Sida
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Om ärendet överklagas med stöd av kommunallagen (så kallad laglighetsprövning)
räknas tiden för överklagande från den tidpunkt då protokollet vid vilket
delegeringsbeslutet anmälts har anslagits på kommunens anslagstavla.
Överklagandetiden är tre veckor.

9 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna delegation
ska framgå i delegationsordningen.
Delegation med hänvisning till att ett ärendes avgörande är brådskande ska
användas restriktivt.

10 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kapitel 28-32 §§ gäller också vid
delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut eller i övrigt
handlägga ärende där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till
annan behörig delegat eller till nämnden för beslut.

11 Förkortningar
11.1 Lagar
LL

Livsmedelslag

KL

Kommunallag

FL

Förvaltningslag

TF

Tryckfrihetsförordningen

DSF

Dataskyddsförordningen

GDPR

General Data Protection Regulation

OSL

Offentlighet- och Sekretesslag

LGS

Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

PBF

Plan- och byggförordning

TRF

Trafikförordning

SFL

Skatteförandelag
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Datum

Ärendenummer

Sida

2019-12-18

20/DOS/26

7(27)

11.2 Beslutsorgan/Delegater
KSO

Kommunstyrelsens ordförande

KD

Kommundirektör

PC

Personalchef

Ordf.

Drift- och servicenämndens ordförande

Vice ordf.

Drift- och servicenämndens vice ordförande

FC

Förvaltningschef

AC

Avdelningschef

EC

Enhetschef

FI

Fastighetsingenjör

GTI

Gatu- och trafikingenjör

VAI

VA-ingenjör

PI

Planeringsingenjör

MI

Miljöinspektör

HLB

Handläggare Bostadsanpassning
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Datum

Ärendenummer

Sida

2019-12-18

20/DOS/26

27(27)

Bilagor
Bilaga 1 – Delegationsordning DOS Bygglov
Bilaga 2 – Delegationsordning DOS Miljö
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§ 3 - Beslut om föreläggande förenat med löpande vite enligt
miljöbalken,
(20/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Under hösten 2016, inkom klagomål på inomhusmiljön på ovannämnda fastighet. Tillsyn
utfördes av miljöenheten den 1 november 2016. Efter detta datum har fastighetsägaren vid
flera tillfällen, muntligen och skriftligen, uppmanats att vidta åtgärder för att utreda och
förbättra ventilationen. Nämnden har också krävt åtgärder genom ett föreläggande på
delegation. Den 3 oktober 2018 utfördes tillsynsbesök i två av bostäderna, eftersom
fastighetsägare inte följt vad som krävts i föreläggandet. Det konstateras att köksfläktarna
fortfarande är ur funktion samt att frånluftsflödet i badrummen är lågt. Antalet
tilluftsventiler misstänks vara för få för bostädernas storlek. Det finns inget OVK-intyg vid
ingången. Luften i bostäderna upplevs som instängd. Lukt och fukt från matlagning kvarstår
länge i bostaden. Miljöenheten var även på tillsyn den 16 juli 2019 och situationen hos de
boende är som tidigare. Miljöenhetens övergripande bedömning är att ventilationen i sin
helhet behöver utredas samt att utredningen ger förslag på åtgärder. Under hösten 2019 har
de boende varit i kontakt med miljöenheten vid flera tillfällen. Tillsyn har skett under 2019
och det finns ingen skillnad i inomhusmiljön för de boende.

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

Beslut
Drift- och Servicenämnden beslutar att förelägga
, med organisationsnummer:
, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten
, att utföra följande undersökningar samt inkomma med följande
handlingar:
1. Tillse att utföra en utredning av ventilationsförhållandena i bostadshuset på fastigheten
Utredningen ska vara fackmannamässigt utförd av en oberoende
konsult samt, bland annat, redovisa:
-Ventilationssystemets kapacitet, utformning och nuvarande funktion,
-Eventuellt behov av ytterligare tilluftsventiler, möjlighet till kapacitetsökning av
frånluftssystemet i kök och badrum och/eller förslag på andra förbättrande åtgärder,
-Kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder,
-Se bilaga 1 för mer information om vad ventilationsutredningen ska omfatta.
2.Utredningen ska, tillsammans med protokoll från flödesmätningar, redovisas skriftligen till
drift- och servicenämnden senast sex (6) veckor efter delgivning.
3. Beslutet förenas med ett löpande vite på 10 000 kronor för varje påbörjad sex (6) veckors
period efter beslutet delgivits, vid underlåtande att utföra/inkomma uppgifterna enligt
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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punkt 1-2.
4. Beslutet sänds till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse

Vent m löpande vite, komplett

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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vite enligt miljöbalken,
§3
20/DOS/19
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§ 4 - Information om handläggningen av förhandsbesked
(20/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Magnus Eliasson, bygglovsinspektör, informerar om hur handläggningen av förhandsbesked
går till. Invånarna behöver till exempel ansöka om förhandsbesked om de ska bygga ett nytt
hus på landsbygden. De kan också söka om de är osäkra på om de kommer att få bygglov.
Ibland kan det vara bra att ansöka även om det finns en detaljplan.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 75 of 209

Information om handläggningen av
förhandsbesked
§4
20/DOS/18

Page 76 of 209

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12

Drift-och servicenämnden

§ 5 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av
enbostadshus och garage på del av fastigheten
(20/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ärendet handlar om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av ett enbostadshus
och två garage på del av fastigheten
. Fastigheten är belägen utanför planlagt
område. I Hallsbergs kommuns översiktsplan är området markerat som planerat
landsbygdsutvecklingsområde. Det finns möjlighet till kommunalt VA, men tomten ligger inte
inom ett VA-verksamhetsområde. Remiss har skickats till berörda grannar samt ägarna av
som anser att de planerade byggnaderna kommer för nära hans fastighet,
bilaga
10. Övriga remitterade har inte några synpunkter.
Den planerade byggnationen stämmer med kommunens översiktsplan. Ärendet har
granskats och anses uppfylla kraven i 9 kap 31 § PBL. Drift- och serviceförvaltningen anser
därför att ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och två garage på del av
fastigheten
ska beviljas.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden godkänner lokaliseringen av och beslutar om bygglov för ett
enbostadshus och två garage på del av fastigheten
med stöd av 9 kap 31 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Drift- och servicenämnden beslutar också om bygglovavgift 28 492 kr. I avgiften ingår
startbesked och slutbesked, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hallsbergs
kommun 2018-12-17 KF §115.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse

komplett

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6 - Information om dricksvattnet i Vretstorp
(20/DOS/21)

Ärendebeskrivning
Den 17 januari upptäcktes bakterier i dricksvattnet i Vretstorp och vid Viby krog och att
invånarna därför behövde koka vattnet som skulle förtäras.
Ett omfattande arbete med provtagningar inleddes för att se om problemet kvarstod och för
att försöka lokalisera var i kedjan som bakterierna smugit sig in.
Den 23 januari hade avdelningen lyckats lokalisera bakterierna till pumpanläggningen som är
kopplad till fastigheterna på Torngatan och Tallgatan i Vretstorp, varför kokning fortfarande
rekommenderas vid förtäring av vatten där.
Inte förrän den 28 januari kunde man blåsa faran över, då efter att ha åtgärdat orsaken så
att dricksvattnet åter kunde förtäras utan kokning.
Niklas Hasselwander, tekniske chefen, informerar om verksamhetens arbete med störningen
på dricksvattnet.
Birgitta Rydén, kommunens säkerhetssamordnare, informerar också om de problem som
uppstod i samband med beställning av VMA, viktigt meddelande till allmänheten, som
ansågs nödvändigt vid dricksvattenstörningen i Vretstorp.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7 - Ansökan om statlig medfinansiering för Trafiksäkerhetsobjekt
2021
(20/DOS/47)

Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Öst inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndighet att ansöka om
statlig medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad
trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät år 2021.
Ansökningar om statlig medfinansiering ska skickas till Region Örebro senast 14 februari
2020. Region Örebro län sammanställer och skickar därefter ansökningarna vidare till
Trafikverket senast 2 mars 2020 som är sista ansökningsdag.
En prioriteringsordning har gjorts för fem olika objekt i Hallsbergs kommun, enligt bilaga.

Yrkanden
Lotta Öhlund (MP) yrkar att prioriteringsordningen ändras så att objekt nummer två och
tre byter plats i prioriteringsordningen.
Toni Blanksvärd (S) yrkar att nämnden beslutar enligt tjänstepersonernas förslag.
Oskar Lundqvist (SD) yrkar att objekt nummer två flyttas till femte plats i
prioriteringsordningen.

Propositionsordning
Ordförande ställer då proposition på Miljöpartiets förslag mot Sverigedemokraternas förslag
och finner då att Miljöpartiets förslag fick flest röster.
Sedan ställer ordförande proposition på Miljöpartiets förslag mot tjänstepersonernas förslag
och finner då att tjänstepersonernas förslag fick flest röster.

Votering
Oskar Lundqvist (SD) och Lotta Öhlund (MP) begär votering.
Ordförande ber då att de som röstar på tjänstepersonernas förslag räcker upp handen, det
ger fem röster. Sedan ber ordförande de som röstar på Miljöpartiets förslag att räcka upp
handen och det ger sex röster varpå miljöpartiets förslag får flest röster.

Justerare signatur

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att ge drift- och serviceförvaltningen i uppdrag att
sammanställa och skicka in ansökan om statlig medfinansiering för de redovisade objekten,
med en ändrad prioriteringsordning där objekt nummer två och tre byter plats i ordningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhet2021
Trafiksäkerhet miljö och kollektivobjekt i Hallsbergs kommun Örebro län 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2020-01-29

Sida 1 av 1

Dnr: 20/DOS/47

Ansökan om statlig medfinansiering för Trafiksäkerhetsobjekt 2021
Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Öst inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndighet att söka statlig
medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad
trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät år 2021. Statlig medfinansiering kan sökas
årligen och beviljas med högst 50 % av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering.
Statlig medfinansiering söks för åtgärd som ska vara genomförd och slutredovisad till
Trafikverket innan år 2021 är slut. Ansökningar om statlig medfinansiering skickas till Region Örebro
län.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att ge drift- och serviceförvaltningen i uppdrag att sammanställa
och skicka in ansökan om statlig medfinansiering för de redovisade objekten.

Bilaga:
Trafiksäkerhet miljö och kollektivobjekt i Hallsbergs kommun Örebro län 2021

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon

Niklas Hasselvander

Förvaltningschef

Teknisk Chef

Version 1.3
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1. Förbättra hållplatsläge Fredriksbergskolan
Gränsgatan, Vretstorp

Objekt

Säkra passager

Väghållare

Hallsbergs kommun.

Gatutyp

Matargata, del i cykelnätet

Skyltad hastighet

30 km/h.

Problem

Mycket trångt att vända buss och behov att justera hållplatsen.
Passager till och från bussangöring saknar vägmarkering/märken.
Hög fordonstrafikintensitet genom skolområde.

Läge

Fredriksbergskolan - Gränsgatan, Vretstorp.

Utredningar mm

Hållplatsen är upptagen i Region Örebro läns utredning av
hållplatser för åtgärd. Inventering av kommunens samtliga
övergångsställen/passager.

Trafikolyckor

Ja

Trafikflöde

Ca 650 ÅDT enligt 2018-11-13

Föreslagen åtgärd

Uppförande av busshållplats som är tillgänglighetsanpassad.
Förbättra hållplatsläget för bussangöring. Säkra passage för
skolbarn på väg från och till matbespisning i Esslatorp genom
hastighetsdämpande åtgärder, vägmarkering och vägmärken.

Planeringsläge

Förprojekterad.

Mark-inlösen

Nej, kommunal mark.

Beräknad kostnad

900 000 kr

Nyttoeffekt

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik
+ Säkrare skolväg
+ Binder samman befintliga stråk
+ Positiv regional utveckling med jämställd och hög transportkvalitet.
+ Underlättar för ökat kollektivt resande.

Inventering av objekt

4
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2. Utbyggnad av pendlarparkering norr om
resecentrum, Hallsbergs tätort

Objekt

Utbyggnad av pendlarparkering norr om resecentrum

Väghållare

Hallsbergs kommun.

Gatutyp

Fordonsuppställningsplats

Skyltad hastighet

-

Problem
Läge

Fastighet Farmen 1:4 Långgatan - Bangatan, Hallsberg.

Utredningar mm

Fler parkeringsplatser behövs för de som önskar resa med
kollektivtrafik till- och från Hallbergs tätort.

Trafikolyckor

-

Trafikflöde

-

Föreslagen åtgärd

Befintlig parkeringsplats byggs ut med cirka 18 nya
parkeringsplatser. Parkeringsplatsen inhägnas och belyses för ökad
trygghet samt förbereds för avgiftssystem.

Planeringsläge

-

Mark-inlösen

Nej, kommunal mark.

Beräknad kostnad

600 000 kr

Nyttoeffekt

+ Säker parkering som uppmuntrar till miljövänliga transportsätt.
+ Positiv regional utveckling med jämställd och hög transportkvalitet.
+ Underlättar för ökat kollektivt resande.

Inventering av objekt

5
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3. Behov av säker passage för
Samzeliigatan/Tegelgatan, Hallsberg

Objekt

Säkra passager

Väghållare

Hallsbergs kommun.

Gatutyp

Huvudgata, utryckningsväg, del i huvudcykelnätet

Skyltad hastighet

50 km/h.

Problem

Oskyddade trafikanter som färdas utmed Samzeliigatan har inte en
trafiksäker cykelförbindelse dels till bostadsområde, dels vidare norr
ut mot Byrsta. Vägsträckningen är trafikerad av skolbarn samt av
förvärvsarbetande på cykel. Stor olycksrisk då en passage idag
saknar utmärkning.

Läge

Korsningar med Tegelgatan.

Utredningar mm

Inventerad i projekt Säkra skolvägar. Saknad säker passage för GC
söder och norr om platsen.

Trafikolyckor

Ja

Trafikflöde

Ca 8 600 ÅDT enligt 2018-10-08

Föreslagen åtgärd

Säkra passage igenom hastighetsdämpande åtgärder, förstärkta
vägmarkeringar, vägmärken inklusive varningsljus med automatisk
detektion.

Planeringsläge

Projekterad

Mark-inlösen

Nej, kommunal mark.

Beräknad kostnad

350 000 kr

Nyttoeffekt

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik
+ Säkrare skolväg
+ Binder samman befintliga stråk

6
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4. Behov av säker passage för GC
Östra storgatan, Hallsberg

Objekt

Säkra passager

Väghållare

Hallsbergs kommun.

Gatutyp

Matargata, utryckningsväg, ny del i cykelnätet

Skyltad hastighet

50 km/h.

Problem

Passage saknar vägmarkering/märken. Hög fordonstrafikintensitet
förbi handelsområde.

Läge

Östra storgatan, Hallsberg.

Utredningar mm

Inventering av kommunens samtliga övergångsställen/passager.
Förstärka särskilt utsatta passager.

Trafikolyckor

Ja

Trafikflöde

Ca 4 100 ÅDT enligt 2017-09-24

Föreslagen åtgärd

Säkra passage genom hastighetsdämpande åtgärder,
vägmarkeringar och vägmärken inklusive varningsljus med
automatisk detektion.

Planeringsläge

Projekterad.

Mark-inlösen

Nej, kommunal mark.

Beräknad kostnad

350 000 kr

Nyttoeffekt
+ Förbättrar tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade
trafikanter
+ Binder samman befintliga stråk

7
Page 110 of 209

Inventering av objekt

5. Behov av säker passage för LångängsvägenEKO-parken-Vibytopsvägen, Hallsberg

Objekt

Säkra passager

Väghållare

Hallsbergs kommun.

Gatutyp

Matargator, ny del i cykelnätet

Skyltad hastighet

30/60 km/h.

Problem

Oskyddade trafikanter och då ofta skolbarn på väg och till och från
skola. Passager saknar vägmarkering/märken.

Läge

Långängsvägen och Vibytopsvägen, Hallsberg.

Utredningar mm

Inventering av kommunens samtliga övergångsställen/passager.
Förstärka särskilt utsatta passager.

Trafikolyckor
Trafikflöde

Ca 1 800/2 000 ÅDT enligt 2017-03-28/2017-06-19

Föreslagen åtgärd

Säkra passage genom hastighetsdämpande åtgärder, röjning
vegetation och vägmarkering samt vägmärken.

Planeringsläge

Projekterad

Mark-inlösen

Nej, kommunal mark.

Beräknad kostnad

300 000 kr

Nyttoeffekt
+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik
+ Säkrare skolväg
+ Binder samman befintliga stråk

8
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§ 8 - Redovisning granskningsrapport dataskydd
(20/DOS/50)

Ärendebeskrivning
Dataskyddsombudet för drift- och serviceförvaltningen har i enlighet med
dataskyddsförordningens artikel 39 punkt 1 b till uppgift att övervaka efterlevnaden av
dataskyddsförordningen. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet
är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Drift- och
servicenämndens dataskyddsombud, Birgitta Rydén, informerar om granskningen och
rapporten.
Granskningens ambition låg på att lyfta fram områden där utveckling kan ske och en
del utvecklingsförslag redovisas därför i rapporten.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag


Granskningsrapport dataskyddsförordningen DOS 200107

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-01-07

Sida

20/DOS/50

1 Dataskyddsombudets granskande roll
Dataskyddsombudet för drift- och serviceförvaltningen har i enlighet med
dataskyddsförordningens artikel 39 punkt 1 b till uppgift att övervaka
efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Datainspektionen har omsatt dataskyddsombudets roll enligt nedan.
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland
annat att:


samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter



kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna
styrdokument



informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också


ge råd om konsekvensbedömningar



vara kontaktperson för Datainspektionen



vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom
organisationen



samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

2 Metod för genomförande
Granskningen genomfördes 7 januari 2020. Den genomfördes som ett samtal på
ca 2 timmar mellan dataskyddsombudet, vice ordförande för drift- och
servicenämnden, förvaltningschefen på drift- och serviceförvaltningen samt två
dataskyddsamordnare inom nämnd förvaltning.
Granskningens ambition låg på att lyfta fram områden där utveckling kan ske.
Samtalet kretsade kring tre förutbestämda områden:

Personuppgiftsansvaret

De registrerades rättigheter

Styrande dokument
Granskningen avslutades med allmänna frågor med fasta svarsalternativ.
En summering av vad som kommit fram under samtalet gjordes.
Granskningsrapporten ska redovisas för nämnden.
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2(6)

Datum

2020-01-07

Sida

20/DOS/50

3 Granskningen
Personuppgiftsansvar
Personuppgiftsansvaret innebär att ta ansvar för att alla
personuppgiftsbehandlingar sker enligt bestämmelser i GDPR. Nämnden har
personuppgiftsansvaret och med anledning av detta fördes en diskussion om hur
och på vilket sätt som nämnden kan utöva detta ansvar. Se punkterna nedan.
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att:
• ha kännedom om i vilka system/register som personuppgifter
förekommer samt,
• att upprätta och hålla ett aktuellt register över dessa system och
tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal),
• det finns aktuell förteckning över personuppgiftsbehandlingar och
incidenter,
• säkerställa att dataskyddsombudet i god tid och på ett korrekt sätt deltar i
alla frågor som rör skydd av personuppgifter,
• ha rutiner för hantering av personuppgifter och, vid behov,
• kunna visa hur personuppgiftsansvaret utövas.
Samtalet visade att metoder och processer för ansvarsutövande kan utvecklas.
Samtliga ledamöter i nämnden behöver utbildning i personuppgiftsansvar. Det
finns ett utbildningspass som är planerat att genomföras i maj 2020. Det kan
också vara bra att koppla respektive ansvarspunkt ovan till en checklista med
frågor som kan ställas till förvaltningen. Detta skulle underlätta för nämnden att
både följa upp och ge nya uppdrag till förvaltningen i saken. Det diskuterades
också om en lista med exempel på uppdrag skulle kunna tas fram. En sådan lista
skulle kunna hjälpa till/underlätta att få upp frågan om dataskydd på den politiska
dagordningen.
Vilka rättigheter har de registrerade?
Som registrerad räknas alla personer vars personuppgifter kommunen behandlar,
till exempel i ärenden, på ett boende eller i en förskola. Alla registrerade har
rättigheter i förhållande till den personuppgiftsansvarige. I Hallsbergs kommun är
varje nämnd och kommunstyrelsen var för sig en personuppgiftsansvarig. Det
finns olika rättigheter för de registrerade men alla gäller inte inom all kommunal
verksamhet. Kommunen ska göra det möjligt för de registrerade att utöva sina
rättigheter så långt det går. Registrerade har rätt att:
• begära registerutdrag
• få information om hur vi behandlar personuppgifter
• begära att felaktiga personuppgifter rättas (rätten till ändring)
• begära begränsning av behandlingen (rätten till begränsning)
• återkalla samtycke till behandling
• invända mot behandling av personuppgifter
• få sina personuppgifter flyttade i vissa fall (dataportabilitet)
• lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.
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Inom DOS finns kunskap om vilka de registrerades rättigheter är, och man vet var
man kan hitta dem om det skulle behövas. Men det finns inga registrerade som
har åberopat sina rättigheter så det finns inga erfarenheter att utveckla.
Styrande dokument
Inom DOS finns de dokument som krävs. Det saknas dock PUB-avtal. Det ska
finnas 14 PUB-avtal men endast hälften är undertecknade och klara. Den andra
hälften väntar på underskrifter från olika leverantörer. Samtalet mynnar ut i att
strukturen i den mall som kommunen använder (SKR, tidigare SKL:s mall används).
Det borde kunna gå att strukturera om den mallen så att den juridiska texten
läggs i bilaga och det som nu är bilaga läggs som huvuddokument. Det bör också
göras en mall för påminnelser till de leverantörer som dröjer med svar.

Allmänna frågor
Kan vi uppfylla de
Ja Nej Delvis Vad behöver åtgärdas
grundläggande principerna för X
och när?
personuppgiftsbehandling?
Vet vi vilka rättigheter de
registrerade har?

X

Vet vi vad vi ska göra om det
kommer en begäran om
registerutdrag?

X

Kan vi hantera incidenter på
ett rättssäkert sätt?

X

Har vi registerförteckningar?

X

Är registerförteckningarna
uppdaterade?

x

Behöver ses över

Har vi PUB-avtal i relation till
de system vi använder?

x

7 av 14 avtal är klara

Finns det
konsekvensbeskrivningar till
de mest kritiska systemen?

x

Osäkerhet om hur
konsekvensbeskrivningarna är
kopplade till
informationssäkerhetsklassning

När det gäller incidenter-har vi
tillräckliga styrande dokument
och mallar för
incidentrapporteringens olika
steg?

x

Rutiner för incidenter
behöver ses över
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Är medarbetarna tillräckligt
utbildade för att kunna
hantera GDPR i vardagen?

x

Det behövs mer
utbildning. Några
kommuner har bra
info-filmer som vi kan
använda

Hanteras och förvaras
personuppgifter på ett säkert
sätt?

x

För det mesta men det
finns någon kritisk
punkt där inpassering
kan ske utan att
passera kontaktcenter.
Detta behöver
åtgärdas snabbt

Får vi stöd och förståelse från
ledning för att arbeta med
dataskydd?

x

Stöd och förståelse
finns men det behövs
mer tid för att arbeta
med GDPR

Behöver vi mer utbildning?

x

Utnyttja chefsdagarna

Har vi de dokument som
krävs?

x

Får vi in någon punkt på resp x
nämndsammanträde/direktion
för att informera om tex
incidenter?
Är lathunden till nytta?

x

Efterlevs GDPR i
verksamheten?

x

Finns det rutiner för hur
incidenter ska diarieföras och
postlistas?

x

Vet vi vad som är
arbetshandling och ett färdigt
upprättat dokument när det
gäller incidenter?

x

Hur hanteras personuppgifter i sociala medier? Inga personuppgifter
hanteras i sociala medier
Antal incidenter 2019? Ingen
Antal begäran om registerutdrag? Ingen
Hur är er arbetsbelastning? Dataskyddssamordnarna arbetar ganska
flexibelt men arbetsbelastningen har varit ganska hög en tid.
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4 Sammanfattande förslag till utveckling
Diskussionerna mynnade ut i följande utvecklingsförslag:
Särskilt för DOS
 Nämndens ledamöter behöver utbildning om vad personuppgiftsansvaret
innebär. Det finns redan ett planerat utbildningspass i maj med nämnden.
 Utforma en checklista som är kopplad till personuppgiftsansvaret för att
underlätta för nämnden att utöva ansvaret.
 Gör en lista med exempel på uppdrag som nämnden kan ge till
förvaltningen när det gäller dataskyddet.
Generellt för kommunens olika organisationer
 Se över alla dokument och aktualisera dem efter nya lärdomar.
 Skapa en mall för att skriva påminnelsebrev till dem som vi ska ha PUBavtal med, men som inte svarar på förfrågningar.
 Strukturera om mallen för PUB-avtalen så att det finstilta kommer som
bilaga och nuvarande bilaga blir huvuddokument. Detta kan underlätta för
dem som tycker att det finstilta är svårt att läsa.
 Genomför utbildning för personal. Det kan vara olika utbildningar för olika
personalkategorier beroende på vad man arbetar med.
 Utnyttja chefsdagen för att utbilda chefer.
 Utveckla texter och information på intranätet om dataskyddet. Lägg gärna
med länkar till filmer och annat utbildningsmaterial. Gör det lite roligt.
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§ 9 - Ortsbesök 2020
(20/DOS/29)

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 tätort en gång per år, och då
träffar lokala intressegrupper.
Det är nämnden som avgör vilka intressegrupper som ska bjudas in till varje ortsbesök. Ett
förslag till planering för 2020 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 2020

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen, prioriteringen och de
föreslagna tiderna för ortsbesök 2020

Beslutsunderlag



Förslag på tider för ortbesök 2020
Förslag på åtgärder från ortbesöken för 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Skogaholm Conny återkommer
Björnhammar: Gösta återkommer
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Dammen i Vretstorp: Förslag om att plantera karpar. (från
ortbesöket 2017-10-06)
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Pålsboda


Gambovägen: Inaktuell infotavla söder om Gambovägen. (från ortbesöket
2017-06-02)



Mellan Norra Bangatan och Torggatan: Bollplanen görs om till en
gräsplan. (från ortbesöket 2018-06-01)
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Östansjö


Laggartorpsgatan: Önskemål om att ett trasigt staket ska förlängas vid
vändplanen. (från ortbesöket 2017-12-21)



Hallsbergsvägen: Flytta infotavlan till Återvinningsstation. (från ortbesöket
2017-05-11)

Hjortkvarn


Anslutningsvägar till Kvarngatan: I samband med häftigt regn och vid
snösmältning skadas vägen med djupa rännor som kan skada cyklister och
även bilister. Ta fram en lämplig lösning. Äng? (från ortbesöket 2018-0615)
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Sköllersta


Vranavägen: Förslag om cykelställ vid busshållplats. (från ortbesöket
2018-05-25)
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Svennevad


I närheten av fotbollsplanen: Besikta elstolpen (är i dåligt skick). (från
ortbesöket 2016-11-04)
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Svennevad: önskemål om att fylla lekplatsen med mer sand. (från
ortbesöket 2019-09-27)

Hadil Asaad
Planeringsingenjör

Page 130 of 209

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-12

Drift-och servicenämnden

§ 10 - DOS Verksamhetsberättelse 2019
(18/DOS/111)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med drift- och serviceförvaltningen upprättat en
verksamhetsberättelse för 2019. Totalt visar Drift- och service ett överskott på 203 tkr per 31
december 2019.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den upprättade verksamhetsberättelsen för
DOS 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen att ingå i den samlade redovisningen för
Hallsbergs kommun 2019.

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den upprättade verksamhetsberättelsen för
DOS 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen att ingå i den samlade redovisningen för
Hallsbergs kommun 2019.

Beslutsunderlag


DOS Verksamhetsberättelse 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsberättelse
Drift- och servicenämnden 2019-12-31

Sörby kvarn
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1 Väsentliga händelser
Övergripande och gemensamma projekt
Drift- och servicenämnden har från och med årsskiftet och den nya
mandatperioden fått flera nya ledamöter. Genom inplanerade studiebesök i
verksamheten och föredragningar har nämnden informerats om förvaltningens
breda verksamhetsområde utöver den utbildning som anordnas centralt inom
kommunen. Nämndens presidium har också genomgått en heldagsutbildning
gällande myndighetsutövning avseende bygglov och miljötillsyn.
Verksamheterna i det nuvarande Gatukontoret på Stocksättersvägen kommer att
flytta till nya lokaler vid Tegelgatan i kvarteret Skördetröskan. Inflyttning planeras
att ske etappvis och är tänkt att vara genomförd innan 1 september 2020. Det är
Volvos före detta verkstadsbyggnad med tillhörande kontorsdel som kommunen
köpt och som nu anpassas och byggs om för bland annat delar av tekniska
avdelningen, fastighetsavdelningen, städavdelningen och Sydnärkes
kommunalförbund. Kontors-, verkstads- och förrådslokaler är färdigprojekterade
och ombyggnadsarbeten pågår. Volvo har kvar verksamhet i byggnadens östra del
fram till september 2020. Förutom själva byggnaden ska åtgärder vidtas för att få
till ett så effektivt utnyttjande av tomtmarken som möjligt. Det handlar om
uppställningsplatser för fordon och utvändiga förrådsytor samt ett utrymme som
avsätts för en ny återvinningsstation. Allt kommer dock inte att vara helt klart vid
inflyttningen utan till exempel tvätthallen kommer att färdigställas senare. Även en
tankstation för biobränslen planeras under 2021.
En ny huvudvattenledning från Kumlas vattenverk till Hallsbergs tätort planeras
att byggas under 2020. För att säkerställa ledningens nya läge öster om järnvägen
har geotekniska undersökningar gjorts i fält. En säkerhetsbedömning kring den
befintliga ledningen genom området där Train Alliance byggt den nya
svarvverkstaden har genomförts. Säkerhetsmarginalerna bedöms som godtagbara
under tiden som den nya ledningen färdigställs. Det nya läget är fastställt och
ledningsrätt har beviljats av Lantmäteriet. Ärendet har överklagats men Mark- och
miljödomstolen har nu fastställt förrättningen. Den upphandling som genomförts
kommer nu att göras om på grund av felaktigheter i underlaget. Men då arbetet
ändå inte hade kunnat genomföras nu under den milda vintern är det ändå
nödvändigt att byggstarten nu skjuts till hösten.
I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har en ansökan till
Länsstyrelsen om ett så kallat Lona-bidrag för anläggande av våtmarker beviljats.
Det handlar dels om utredningsarbeten för att klarlägga var i kommunen
våtmarker är lämpliga att anläggas, dels om bidrag till ett konkret projekt. Tanken
är att en våtmark dels kan utgöra en buffert vid kraftiga regn, dels att
vattenspeglar i anslutning till tätorten skulle kunna utgör ett tillskott när det gäller
både natur- och stadsmiljö. Förutsättningar för olika dammar har utretts och ett
par alternativa placeringar diskuteras.
Förvaltningens system för felanmälan arbetas fortlöpande in i verksamheten och
Drift- och servicenämnden får kvartalsvis rapporter om antal inkomna och
avslutade ärenden. Syftet med systemet är att öka servicegraden gentemot
medborgarna och att införa ett systematiskt arbetssätt när det gäller klagomål och
synpunkter. Felanmälan kan nu också ske via kommunens Kontaktcenter.
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Drift- och serviceförvaltningens årliga ortsbesök har genomförts för fjärde året i
rad. Vid ortsbesöken träffar politiker och tjänstemän lokala företrädare. Vid de
gemensamma promenaderna framförs olika synpunkter kring de behov som hör
till drift- och servicenämndens ansvarsområde. Flera åtgärder har vidtagits och vi
börjar nu få alltfler positiva återkopplingar från de lokala representanter som
deltar i besöken. I Östansjö intill skolan, i ravinen längs bäcken, har förvaltningen
byggt eroderingsskydd, så kallade gabioner, av murar byggda av stålburar som
fyllts med sten. Risk för att bäcken underminerar bostadshus har gjort att åtgärden
känts akut. Bron över ravinen har också fått nya räcken. I Sköllersta har torget
byggts om, se nedan. Inför 2020 planeras ortsbesök i Vretstorp, Östansjö,
Sköllersta, Pålsboda, Svennevad, Skogaholm, Hjortkvarn och Björnhammaren.
Förvaltningen har satt upp 10 nya publika laddstolpar i Hallsberg och Pålsboda. En
del av investeringen finansieras statligt genom bidrag från det så kallade
Klimatklivet. Fyra stolpar är placerade på långtidsparkeringen norr om
Resecentrum, två står utanför Allébadet, två ersätter den gamla laddplatsen på
Södra allén och två är placerade på torget i Pålsboda. Ett avtal har tecknats med ett
företag som kommer att underhålla och administrera laddstolparna.
Antalet tillsynsärenden när det gäller ovårdade och nedskräpade tomter har ökat
och uppföljningen av ärendena sker nu mer systematiskt. Vid anmälan väger våra
byggnadsinspektörer även in trafiksäkerhetsaspekter. En särskild broschyr om hur
häckar ska klippas har tagits fram som delges fastighetsägare som information om
de krav som finns när det gäller fri sikt i korsningar.
Länsstyrelsen har genomfört en revison av kommunens tobakstillsyn. För att
skydda människor för passiv rökning är det sedan länge förbjudet att röka på
bland annat skolgårdar. En ny tobakslagstiftning har börjat gälla från 1 juli 2019. I
de nya reglerna kommer fler områden än tidigare att bli rökfria, till exempel
entréer, lekplatser, busshållplatser och tågperronger. Den som äger eller förfogar
över en lokal ansvarar för att reglerna följs. Dessutom ska man genom skyltning
informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.
För att bland annat samordna myndighetsutövningen med bygglov-, miljö- och
livsmedelstillsynen har kommunens alkoholhandläggare organisatoriskt förts över
till Drift- och serviceförvaltningens förvaltningsstab från och med årsskiftet.
Rekryteringar pågår av ytterligare en gatu- trafikingenjör och en ny städchef i
samband med den pensionsavgång som planeras under våren 2020.
Den 27 mars genomfördes en utbildning kring tillgänglighet och ”enkelt avhjälpta
hinder” i Hallsbergs kommunhus. Syftet var att sprida kunskap bland kommunens
verksamheter kring FN-konventionen, diskrimineringslagen och Boverkets regler
när det gäller att underlätta för personer med någon form av funktionsnedsättning.
God tillgänglighet skapar ett enklare och attraktivare samhälle, till nytta för alla.
I tidningen har vi kunnat läsa att Hallsbergs kommun ligger i framkant när det
gäller språkstödjarutbildning. Inom bland annat måltids- och städavdelningarna
har språkstödjare utbildats som ska hjälpa kollegor som har språksvårigheter.
Utbildningen har skett i samarbete med Folkuniversitetet och personalavdelningen
har fått medel till detta från Omställningsfonden för tidig lokal omställning.
Inför sommaren invigdes ”Hälsans stig” i EKO-parken. Att anordna en Hälsans stig
är ett samarbete mellan Hallsbergs kommun och Riksförbundet HjärtLung. Runt
om i Sverige finns cirka 130 Hälsans stig, lättillgängliga och välskyltade
Page 136 of 209

Datum 2020-02-12

Sida

5(38)

Drift- och serviceförvaltningen År 2019

promenadstråk. Den vi har i Hallsberg är cirka fyra kilometer lång och lätt att ta sig
fram på och går i en slinga. Hälsans stig underlättar för Hallsbergsborna att nå
folkhälsomålet om att röra sig minst 30 minuter om dagen. Promenader kan också
skrivas ut på recept som ersättning eller komplement till medicinering.
Sjukfrånvaron för Drift- och serviceförvaltningen låg under 2019 på 6,1 %
inklusive långtidssjukskrivningar. Föregående år var motsvarande siffra 5,8 %.
Andelen korttidssjukskrivningar ligger något lägre än 2018, det vill säga 3,4 %.
Fastighetsavdelningen

Under året har fastighetsavdelningen både påbörjat och avslutat ett antal projekt.
Till de större bör nämnas att man påbörjat renoveringen av kommunhusets fasad
och tak, både påbörjat och avslutat takbyte på Sydnärkehallen samt renovering av
omklädningsrum och duschar. Spånbytet och renoveringen av Kånsta Kvarn är
avslutat. För detta arbete har vi fått ett bidrag från Länsstyrelsen och även sökt
bidrag från Jordbruksverket. På Sörby kvarn har vi renoverat den invändiga
trappen. Denna kvarn är nu byggnadsminnesförklarad enligt beslut från
Länsstyrelsen.
Ombyggnationen av socialförvaltningens reception i Centrumhuset pågår och
beräknas blir klart våren 2020.
Den nya förskolan på Norr, Äppellunden, har nu startat sin verksamhet med
pedagogiskt fina och anpassade lokaler. Under en övergångstid kommer det också
att finnas ett tillagningskök i lokalerna. Ett kök som egentligen är anpassat för att
vara ett mottagningskök, men som ändå har goda kvaliteter, som till exempel en
höj- och sänkbar bardiskt som kan anpassas till barnens förutsättningar.
Förskolan Norrgården verksamhetsanpassas och renoveras invändigt i 4 etapper.
Etapp 1 är avslutad och klar. Nästa etapp påbörjas 2020. Ombyggnationen av
Långängskolan är avslutad, renoveringen av omklädningsrum och
duschutrymmen i sporthallen har bekostas inom fastighetsavdelningens drift.
Ombyggnationen av Stocksätterskolans samtliga etapper är klart. På
Transtensskolan har vi bytt undertak på västra sidan av skolan och målat östra
sidans korridorer. Underarbete inför asfaltering av parkeringen vid Västra skolan
är utfört detta år. Asfalteringen kommer att göras 2020.
Målning av Bergööhuset pågår. Framsidan återstår att målas och kommer att
slutföras 2020. Även här har vi fått ett ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen.
På Alléhallen har vi bytt 10 dörrar invändigt till plastdörrar på grund av rötskada
på de gamla trädörrarna. På både damernas och herrarnas bastu har vi delvis bytt
panel och lavar.
Vi har bytt ventilationsaggregat och kompletterat ventilationskanaler på förskolan
Stjärnan i Östansjö. I gymnastiksalen på Östansjö skola har vi bytt ut alla gamla
armaturer mot led armaturer.
På Fredriksbergs skola i Vretstorp har vi målat två klassrum och bytt ut gamla
armaturer mot led-armaturer och bytt ut undertak. Vi har även anpassat ny
belysning på nedre botten för en synskadad elev på skolan. På grund av en
vattenläcka blev vi tvungna att byta ut befintlig kallvattenledning från gatan in till
fastigheten och alla kallvattenrör i källaren.
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Samtliga fönster på Sköllersta skola är nu bytta, i matsalen har vi bytt all belysning
till ledbelysning och undertaket är bytt. Nästan all ytterbelysning är bytt till
ledbelysning.
Renoveringen av förskolan Gläntan i Pålsboda är avslutad, nu har hela förskolan
fått nya ytskikt. Återställning av personalrum vid gymnastiksalen på
Folkasboskolan på grund av vattenläcka. Byte av golv, tak, omtraggning av
skarvade rör i golvet och målning av väggar. Fyra entrédörrar i E huset, låg- och
mellanstadiet, är bytta då de gamla var helt slut.
Verksamhetsanpassning invändigt och utvändigt av förskolan Gullvivan. Beräknas
bli klart våren 2020.
På förskolorna Ekhagen i Sköllersta, Gullvivan i Pålsboda och Tranängen i
Hallsberg har vi satsat på utemiljön och verksamhetsanpassat. Lekutrustning är
bytt, vi har asfalterat och dränerat där det har behövts.
Byte av golv i biblioteket i Hjortkvarn på grund av vattenskada. På grund av stora
mängder regn kom det in vatten i fastigheten.
Fastighetsavdelningen utför även vissa arbeten åt Hallsbergs Bostads AB. På
Sköllergården i Pålsboda har vi installerat sprinkler samt grävt ned 2
markbehållare för sopavfall, Moloker. I samband med detta har vi även påbörjat
arbetet med en miljö bod.
På Gränsgatan i Vretstorp har vi totalrenoverat 4 stycken lägenheter invändigt.
På Werners Backe har vi målat en korridor och delvis bytt ut befintlig belysning
mot ledbelysning. Planen är att fortsätta med övriga korridorer 2020.
Arbetet med nybyggnation av kvarteret Lien fortgår. Inflyttning beräknas under
maj - juni 2020.
Planering pågår för en ombyggnad Alléhallen så att även rullstolsburna ska kunna
komma in genom huvudentrén. Även ett förslag på nytt omklädningsrum i
anslutning till övningsbassängen har presenterats för företrädare och anhöriga till
rörelsehindrade.
Fastighetsavdelningen har genomfört en inventering och en del fastigheter som
kommunen äger och som inte är lämpliga att bevara. Drift- och servicenämnden
har därför fattat beslut om att riva några byggnader som är kraftigt nedgångna, och
där det kulturhistoriska värdet inte är av större betydelse.
Rekryteringen av en ny drifttekniker har varit lyckad, avdelningen ser stor nytta i
att ha ytterligare kompetens inom detta område. Avdelningens
fastighetsadministratör som var åter i maj från föräldraledighet har nu återgå i
föräldraledighet igen. Vikariat för detta är tillsatt. Fastighetschefen har gått på
föräldraledighet och tillförordnad fastighetschef är tillsatt. Under året har man
arbetat om budgetfördelningen och givit enhetscheferna eget budgetansvar.
Förändringen ska leda till att budget ligger hos den som ansvarar för respektive
projekt varvid kontroll och uppföljning ska förbättras ytterligare.
Måltidssavdelningen
Inför 2019 började avdelningsköken inom SÄBO, Särskilt boende, att beställa varor
via beställningssystemet Mashie, vilket har lett till tidsbesparing och en ekonomisk
besparing.
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Långängsskolans mottagningskök har byggts om och renoverats under sommaren
2019. Kommunstyrelsen har beslutat om pengar för ombyggnation av Alléskolans
kök i olika etapper. Under sommaren 2019 har renseriet byggts om. Planering och
beslut har tagits 2019, för att bygga om och renovera Knutens mottagningskök till
ett tillagningskök under 2020. Det nya köket i förskolan Äppellunden driver en
verksamhet som är mycket uppskattad.
Nya kostpolicyn beslutades under våren och under hösten togs även beslut om de
tillhörande riktlinjerna i respektive nämnd.
Matsvinnsmätning har genomförts under våren och hösten. Ett nytt system,
Inservey har tagits fram för redovisning av resultat.
Måltidsavdelningen har påbörjat ett projektarbete under hösten, "mat i lärandet",
tillsammans med skolan och en forskare från Örebro Universitet. Syftet med
projektet är att få till stånd ett gemensamt arbete för att minska matsvinnet i
matsalarna. Projektet kommer att fortgå under 2020.
Möte med köpande förvaltningar har genomförts vid två-fyra tillfällen under året
där mål, syfte och resultat har belysts. Räknesnurran, det vill säga fördelningen av
kostnaderna, för 2019 är fastställd och bokföringsorder är påskrivna av köpande
förvaltningar. Gränsdragningslistorna för 2019 är fastställda och påskrivna av
köpande förvaltningar.
Verksamhetsplan och enhetsplaner för 2019 finns framtagna för
måltidsavdelningen.
LEAN som arbetsverktyg är införd i fyra av sex tillagningskök (enligt plan).
För att tydliggöra de ökade kostnader som avdelningen antas få för nästkommande
år (2020) har möte genomförts med köpande förvaltningar under februari och
mars 2019. Kommundirektör och köpande förvaltningarna har delgetts underlag
med antagna kostnadsökningar för 2020.
Måltidsavdelningens maskinpark är gammal och sliten. Under året har avdelningen
använt 117 % av investeringsbudgeten, eftersom många gamla maskiner har gått
sönder som inte längre går att laga samt att delar av utrustning till
Långängsskolans kök vid ombyggnation har bekostats av avdelningen.
Måltidsavdelningen har höga reparationskostnader för maskinparken. En ökad
kostnad på 40 % mot budget.
Livsmedelspriserna har ökat mer än beräknat vid budgetplanering för 2019. Detta
medför att måltidsavdelningen har haft en stor utmaning att få budget i balans till
årets slut.
Flera utbildningar har genomförts för måltidsavdelningens personal, som bland
annat i ergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö och kost.
För övrigt så har måltidsavdelningens nya instagramkonto massor av exempel på
den fina mat som vi dagligen lagar och tar fram.
Städavdelningen
Ett hälsoprojekt har pågått under 2018/2019 med anledning av avdelningens höga
sjukfrånvaro. Utbildningar i bland annat ergonomi, organisatorisk- och social
arbetsmiljö och kost har genomförts. Den 31 december 2017 redovisades en
frånvaro på totalt 13,57 %. Den 31 december 2019 var den totala frånvaron 7,42%.
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Under året har arbetet med att utveckla teamledarrollerna pågått och bland annat
har ansvaret för medarbetarsamtal och lönesamtal delegerats till teamledare. Från
hösten har en pooltjänst inrättats för att förbättra arbetssituationen vid frånvaro.
Avdelningen har även arbetat med att all tillsvidareanställd personal ska kunna
erbjudas heltidstjänst. I dag har all personal inom avdelningen som så önskar
heltidstjänst, 100 %.
Av all tillsvidareanställd personal är idag 85 % utbildade och certifierade enligt
SRY - Servicebranschens Yrkesnämnd eller PRYL - Projekt Yrkesbevis
Lokalvårdare.
En arbetsmiljöenkät har utförts under hösten och på frågan "Anser du att du har
ett bra arbetsinnehåll i ditt arbete" svarar samtlig personal inom avdelningen att
det stämmer helt alternativt stämmer ganska bra.
Avdelningen har fortsatt införa städmetoden ultrarent/avjoniserat vatten och i dag
städas det med detta i stora delar av våra skolor och förskolor i centrala Hallsberg.
En reningsanläggning kopplas till inkommande kallvatten och vattnet avjoniseras
och filtreras från dess naturliga salter och mineraler. Filtreringen sker direkt och
ut kommer ett ultrarent vatten som söker, löser och absorberar smuts för att
återställa sin normala balans.
Ett annat arbete som påbörjats är att minska användandet av plast. Mätning av
plastartiklar (soppåsar, sopsäckar) har genomförts under två veckor. Borttagning
av plastpåsar i papperskorgar på WC i Kommunhuset och Centrumhuset är
genomfört.
Miljöenheten har genomfört inspektioner på kommunens förskolor under hösten
2019 där syftet med inspektionen har varit att kontrollera verksamhetens
efterlevnad av miljöbalkens regler, med fokus på egenkontroll, ventilation och
städning. När det gäller städrutiner är det viktigt att Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om städning uppfylls.
Tekniska avdelningen
- Övergripande
Under året har omfattande arbetsmiljöarbete genomförts på tekniska avdelningens
arbetsplats Gatukontoret efter att besök av arbetsmiljöverket. VA-enheten har
genomfört olika kontroller på samtliga VA-anläggningar med fokus på arbetsmiljö.
En vikarie rekryteras till tekniska avdelningen för stöd i administrationen då en
långtidssjukskrivning uppstått inom administrationen.
Ny kraft- och nätleverantör har upphandlats för elkraft till kommunen där E´on
blev ny leverantör från 1 september 2019. Detta ger ökade kostnader för hela
Hallsbergs kommun.
- Skattefinansierat
Årets första halvår har varit normalt utan större driftstörningar för årstiden
medans sensommaren och hösten varit nederbördsrikare än normalt. Snö- och
halkbekämpning har genomförts efter de riktlinjer som fastslagits under året.
Under slutet av säsongen 2018 - 2019 kördes mindre mängder snö till
Hässlebergsdammen där snöupplag anordnats på den stora grönyta som finns i
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området. Sandupptagning genomförs efter förutbestämd planering och med ett bra
och effektivt resultat och i egen regi.
Från och med i år hjälper Örebro kommun till med parkeringsövervakningen i
Hallsberg. Övervakningen gäller både allmän platsmark och kommunens
kvartersmark, det vill säga gator och torg och vissa av kommunens egna
fastigheter. Målsättningen med parkeringsövervakningen är att ge så få
parkeringsanmärkningar som möjligt men att så många som är nödvändigt ska
utfärdas. Parkeringsvakterna ska vara på rätt plats vid rätt tid, arbeta i
förebyggande syfte och ge en god service till de som bor och vistas i kommunen.
Parkeringsövervakning skall i första hand betraktas som en servicefunktion.
Arbetet följer Hallsbergs kommuns riktlinjer och taxor. De viktigaste
anledningarna till parkeringsövervakningen är att skapa trafiksäkerhet,
framkomlighet och tillgänglighet.
Från och med 1 juni infördes ett nyttoparkeringstillstånd som företag och
verksamheter kan ansöka om. Tillståndet gäller för parkering upp till tre timmar
för i- och urlastning av gods även på platser där det råder parkeringsförbud.
Gatuingenjören har hanterat ett stort antal övergivna fordon och fordonsflyttar.
På Gatukontoret har 2019 års fordonsinvestering genomförts som omfattar ny
manskapsbod, ny skogskärra med styrning för både gamla och nya skogstraktorn,
ny gräsklippare och ny städmaskin.
Fordonsförvaltaren har under våren genomfört besök på köpande förvaltningar.
Han har även hjälpt till med underlag och rådgivning gällande körjournaler till
kommunens egna fordon.
Tekniska avdelningen har under året genomfört projekteringsarbete av nytt
bostadsområde i Samsala inklusive gång- och cykelväg Lingongatan samt
projektering av nytt bostadsområde i Hässleberg. Utöver dessa har det
projekterats standardhöjning av Hyttgatan samt nybyggnation av Överste Von
rosens gata. Även ny gång- och cykelväg har projekterats längs med Hyttgatan.
Tekniska avdelningen har i egen regi genomfört nybyggnation av Hyttgatan,
markarbete för nya gång- och cykelväg Hyttgatan samt påbörjat byggnation av
gång- och cykelväg Lingongatan. På Hyttagtan kvarstår dock sista asfaltslagret som
kommer läggas under 2020.
Grönyteskötseln har gått bra, men det har växt mycket kraftigt under året och alla
grönytor kräver mycket skötsel och det är precis så bemanningen räcker till trots
många sommarjobbare och säsongsarbetare samt klok semesterplanering. I
samband med att vi haft en så grön sommar har döda och sjuka träd framträtt
tydligare än annars och vi har fått flera anmälningar om detta. Förvaltningen har
nu en diger lista med träd som behöver tas bort, där så kallade riskträd prioriteras
i första hand.
De stora almarna bakom kommunhuset hade angripits av almsjuka och måste tas
bort. Eftersom det handlar om alléträd har tillstånd inhämtats från länsstyrelsen
och en ny trädplantering med en speciell typ av avenbok har skett. De träden
kommer inte att bli lika stora som almarna och har planteras med mer jämna
mellanrum. De nya träden planterades i november. Även det ombyggda torget i
Sköllersta kommer att få fyra nya träd av arten Fågelbär.
Under juli fattades beslut att stänga av plaskdammarna vid spontanlekplatsen i
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Hallsberg. Detta då säkerheten på vattenkvalitén inte kan garanteras på grund av
byggdamm från de nya flerfamiljshusen som byggs i närheten. Under hösten 2019
kommer ett projekt startas för att se om det är möjligt att bygga om
plaskdammarna så att den blir mer tillgänglig även för personer med
funktionshinder.
Beläggningsunderhåll har genomförs enligt plan med bra resultat. En extra
satsning med ett extra anslag har genomförts för att komma ikapp med "potthålslagningen". Asfaltsinventering med konsult har skett och presenterats för Driftoch servicenämnden.
Full fart råder i Vibytorp där där de flesta tomter är sålda och enfamiljshus byggs i
hög takt. Även ett flerfamiljshus uppförs i området. Mycket resurser har lagts på
detta område och det är tidskrävande att ta hand om bland annat de cirka 70
nyplanterade träd i området. En del kritik har riktats mot kommunen från
nybyggarna som tycker grönyteskötseln är undermålig. Tekniska avdelningen har
dock skött området utifrån de riktlinjer som givits för denna typ av grönyta.
Under sommaren har flera invånare hört av sig och berömt de otroligt fina
blomsterarrangemang som kommunen har utsmyckat tätorterna med och under
hösten byggde personalen på Gatukontoret en stor pumpa till Halloween som
sedan placerades i rondellen vid Samzeliigatan - Storgatan. Detta fick till följd en
mycket stor positiv uppmärksamhet från kommuninvånarna. Pumpan monterades
ner före Allhelgonahelgen för att inte störa denna tradition.
Under nästan hela sommaren har olika anläggningsarbeten utförts och allt tyder
på att verksamheten fungerar mycket bra med avseende på semesterplaneringen.
Västra skolan fick en upprustning av parkeringsyta samt ny dagvattenhantering
under slutet av sommaren där allt byggts av tekniska avdelningen i egen regi.
En rejäl upprustning av Sköllersta torg har projekteras och byggs om av tekniska
avdelningen och invigts under hösten. Ny plattsättning, gräsyta och en stor bänk
som tillverkats i egen regi av fastighetsavdelningens snickare är på plats. Bänkens
material är av ett hårt trädslag som ska vara särskilt motståndskraftigt mot
åverkan och som ska tåla att stå ute året om. Nya träd och buskar har planterades
på det nya torget i november. Nya bänkar har även satts ut vid
Hässlebergsdammen i Hallsberg.
En ny hiss har upphandlats under hösten till Pylonbrons norra trapphus och
kommer att installeras under våren 2020. Detta är en investering med statlig
medfinansiering.
Ny bussangöringsplats har byggts av tekniska avdelningen vid skolan i Pålsboda
med hjälp av statlig medfinansiering. Tekniska avdelningen har även byggt om
refugen vid Skallerudsvägen - Västra storgatan.
Parkeringsrutor har tagits bort på Västra storgatan vid restaurangen. Detta har
skapat en hel del problem i området.
Kantsten som funnits på övre delen av Stortorget har fasats av för enklare och
bättre tillträde till parkeringsplatserna. Arbetet var mer omfattande än planerat
och utfördes av Gatukontoret.
Tekniska avdelningen har monterat ett antal nya soffor på olika platser i Hallsberg
vilket blivit uppskattat av medborgarna.
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Ett externt städföretag har tagit över städning i norra trapphuset Pylonbron då
detta företag sköter resten av anläggningen som inte är Hallsbergs kommuns.
Detta för en likvärdig standard.
I början september påbörjades avverkning och gallring på Lingongatan för
möjliggörande av ny GC-väg till Samsala. Information till boende på Lingongatan,
Samsala, Hässlebergsskogen gick ut i samband med detta. Sprick- och
vibrationskontroll genomförs av konsult på samtliga fastigheter i de närområden
som påverkas av kommunens exploateringsarbeten. Samsala och
Hässlebergsskogen färdigprojekterades av konsultföretaget Sweco i samarbete
med Hallsbergs kommuns ingenjörsstab. Samsala kommer att exploateras i egen
regi under 2020 och Hässlebergsskogen läggs ut på entreprenad 2020. Start av
byggnationen för den nya gång- och cykelvägen skedde dock redan under
december.
Under mitten av november har siktröjning skett längs med Tälleleden
- Utkällevägen så det nu är bättre sikt mellan dessa gator för ökad trygghet och
mindre nedskräpning. Under året har flera åtgärder genomförts där bland annat
avstängning av "blind-gator" genomförts. Under slutet av året har röjningsåtgärder
av undervegetation i naturskyddsområdet vid Stocksättersskogen genomförts.
Större röjning- och gallringåtgärder vid vattentornsområdet Hallsberg har också
genomförts.
Ny belysning har monterats av belysningsentreprenören över rondellen vid
Samzliigatan och Esplanden med mycket bra resultat.
Under året har nya parkeringsplatser anlagts vid Bäcksjöbadet i egen regi av Tekniska
avdelningen.

Omfattande standardförbättring på Lingatan i Östansjö med bland annat nytt
slitlager samt fordonsgrind som förhindrar genomfartstrafik.
Under året har tio fordonsgrindar monterats runt om i de olika tätorterna som en
trafiksäkerhetshöjande åtgärd istället för betongsuggor.
Ny GC-väg längs med Hyttgatan har påbörjats och färdigställs under 2020. Den 12
december öppnades den nya Hyttgatan för trafik.
- Avgiftsfinansierat
Under januari inträffade en dricksvattenläcka i Pålsboda på Köpmangatan 7 som
reparerades under mellandagarna. Ytterligare en dricksvattenläcka ägde rum i
januari på överföringsledningen mellan Pålsboda till Svennevad. Då Svennevad
saknar dricksvattenreservoar var vattnet helt avstängt under reparationsarbetet
och under tiden kunde boende i området hämta vatten från utplacerade
dricksvattentankar. Detta medförde även att eventuellt brandvatten inte fanns att
tillgå på orten. Räddningstjänsten informerades om detta i god tid innan
dricksvattnet stängdes av. Efter reparationen fick abonnenterna koka sitt
dricksvatten under ett par dygn till godkända dricksvattenprover bekräftats.
Även i Hallsberg och i Sköllersta har mindre dricksvattenläckor uppstått under
första halvåret som reparerats omgående. Läckan i Hallsberg var på Lingongatan
och i Sköllersta på Egebyvägen samt i gång- och cykelvägen vid vattentornet.
VA-ingenjörerna har förberett det stora VA-arbetet med utbyte av ledningar i
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Södra promenaden, Pålsboda. Detta arbete har genomförts och blev klart vid
årsskiftet 2019 - 2020. Finjustering samt asfaltering av Södra Promenaden
kommer genomföras under 2020.
VA-drift har haft mindre störningar under första kvartalet i kväveringsprocessen
vid Hallsbergs avloppsreningsverk.
VA-drift har genomfört årets planerade investeringar samt underhållsåtgärder
som bland annat innefattar nytt slamförtjockningsgaller vid Sköllersta
avloppsreningsverk samt installation av nytt brunnslamgaller vid Hallsbergs
avloppsreningsverk. Vid Hallsbergs avloppsreningsverk har även hela
mottagningsstationen för externt slam moderniserats med en rad nya funktioner.
Samtliga portar till avloppsreningsverket i Vretstorp har bytts och vid Pålsboda
avloppsreningsverk har personalens WC renoverats samt ytskikt renoverats i
pannrum.
Den gamla sjöledning mellan Tisarstarnds camping och Kvarsätter har bärgats och
tagits upp för destruktion av externt företag då den aldrig används och inte
kommer användas i framtiden. Arbetet genomfördes på ett säkert sätt där stor
hänsyn togs till allmänheten.
En vattenläcka i augusti inträffar vid Västra skolan på Västra storgatan varpå
Västra storgatan fick stängas tillfälligt för fordonstrafik vid reparationen som
genomförs nattetid för att minska påverkan. Bara ett samtal från en medborgare
inkommer till kommunen där medborgaren berömmer kommunen för arbetet.
Under sensommaren uppstår en vattenläcka på Allégatan 14 som lagas omgående.
Tyvärr uppstår ytterligare en vattenläcka på Allégatan dagen efter som en
följdskada. Vid reparation blir ett flertal flerfamiljshus berörda och vattentankar
placeras ut och reparationsarbetet genomförs snabbt och effektivt.
Under hösten blir Gatukontoret fullbemannat efter lyckade rekryteringar.
Rekrytering av teknisk administratör har genomförts för att avlasta VA-ingenjören
samt få ordning på VA-nätets databas VABAS. Under året har även en av två VAingenjörer sagt upp sig. Tjänsten ersätts ej.
Ramavtal med vattenlaboratorium Eurofins har förlängs med ett år den 10
september.
Informationsmöte har hållits gällande VA-utbyggnad vid sjön Tisaren den 3
september av samhällsbyggnadsavdelningen där tekniska avdelningen var med för
att svara på frågor från allmänheten.
Bevattningssystemet för kommunens idrottsplaner har ny byggts ut till att omfatta
alla planer på Hallsbergs IP i Alléområdet. Genom att utnyttja det grundvatten som
ändå behöver pumpas bort, för att inte skada närliggande fastigheter, undviker vi
att använda rent dricksvatten för bevattning. Ny vattenpump i
grundvattenpumpstation 020 installerades under sommaren för möjliggöra
bevattningen. Målsättningen är att inget dricksvatten ska användas till bevattning i
framtiden. Även en ny vattenledning har byggts av tekniska avdelningen på
uppdrag av fastighetsavdelningen för att möjliggöra ett mer miljövänligt samt
kostnadseffektivt system.
I september gjorde miljökontoret tillsyn på lakvattenanläggningen samt Vissbergas
avslutade deponi.
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Under hösten köptes en ny schaktvagn in till VA.
En olycka har skett i avloppspumpstation Terminalen där en pump som ska lyftas
för underhållsåtgärd släpper och faller ner i avloppspumpstationen. Ingen
medarbetare skadas.
Under mitten av oktober jagas bäver i Pålsboda då det är ett problem med
dämning vid avloppsreningsverket.
Under slutet av oktober inträffar en stor dricksvattenläcka på Esplanaden vid
Ahlsell. Reparationsarbete utfördes omgående i egen regi med bra resultat.
Ny externslammottagning tagen i drift vid Hallsbergs avloppsverk under
december.
Den 21 november rapporterar Kumla kommun bakterier i dricksvatten som är den
största händelsen under hela 2019 med tanke på allmänhetens påverkan. Kokning
av dricksvattnet pågår till och med den 25 november. under denna period tar
Hallsbergs kommun cirka 190 provflaskor utspridda efter ett väl genomtänkt
schema på samtliga berörda orter. Inget av de prov som Hallsbergs kommun
samlar in påvisar bakterier i dricksvattnet. Hallsbergs kommun ordnar så prover
analyseras på ordinarie laboratorium samt att Örebro kommun analyserar samma
prov.
Ny returslampumpning vid Hallsbergs avloppsreningsverk blev färdigställd under
hösten och tagen i drift.
Ett nytt nöddricksvattensläp levereras i början på december och nu finns två
toppmoderna släpvagnar att tillgå.
Det blev ett avloppsstopp den 7 december på överföringsledningen mellan
Östansjö mot Hallsberg.
Under december blev också saneringen vid Södra Promenaden i Pålsboda klar
bortsett asfalt och finjustering som utförs under 2020.
Renovering av personalutrymmen vid Sköllersta avloppsreningsverk genomfördes
under hösten och delar av fasaden renoverades vid Hallsbergs avloppsreningsverk
på kontorsdelen för personalen.
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Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett tjänligt dricksvatten
med så få anmärkningar som möjligt.
Hallsbergs kommuns dricksvatten har en hög och stabil kvalitet. Den långsiktiga
produktionen blir fortsatt säkerställd genom Vätternvattenprojektet. Kortsiktigt
innebär de åtgärder som Kumla kommun genomfört och den utrustnings som
anskaffats, att Tisarens vatten kan utnyttjas även om nivån sjunker under det
befintliga intaget till vattenverket. Tisarens vattennivå ligger nu på en normal nivå
samtidigt som avtappningen från sjön till andra verksamheter kan begränsas när
så krävs. Grundvattennivån till vattenverken i Hjortkvarn och Vretstorp bedöms
också som god. Vattennivån i grundvattentäkterna har varit tillräckligt hög även
under föregående års torka.
Även om indikatorn inte visar att vi kommer upp i de löpmeter utbytt
vattenledning som är målet för det mätetalet, kommer vi att genomföra värdefulla
åtgärder motsvarande den budgetram vi har, genom de arbeten vi genomför i
Pålsboda under året.
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Antalet tillbud var 16 stycken , flera av dessa var halkolyckor under året vid gång
och cykelfärd när det varit isigt och osandat.
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den Tekniska planeringen blivit dyrare än beräknat på grund av konsultkostnader
för naturvårdsutredningar.
Förvaltningschefen har ett överskott på 16 tkr vid årets slut.
Fordonsverkstad
Högre kostnader för personal och material som till stor del beror på att det varit
mer arbeten som utförts åt Gata/Park, Reningsverket och externa kunder än vad
som beräknats i budget. Därför har också intäkterna för dessa arbeten blivit högre
än beräknat och verksamheten visar ett överskott på 34 tkr vid årsskiftet.
Fordonsförvaltare
Totalt visar verksamheterna ett överskott på 170 tkr som består av en Bilpool och
förvaltning av kommunens fordon. Bilpoolen har tidigare år inte fått in tillräckligt
med hyresintäkter för att täcka de kostnader som man har haft för
uthyrningsbilarna men i år visar verksamheten ett överskott på 22 tkr.
Fordonsförvaltningens kostnader ska fördelas enligt faktiska kostnaden för varje
fordon plus den administrativa kostnaden som förvaltaren har för allt arbete med
bland annat försäkringar, leasingavtal och inköp. Kostnaderna debiteras på
respektive förvaltning där fordonet används. Under 2019 blev kostnaden för
leasing och fordonskatt inte så hög som beräknat men istället blev leasingavtalens
kostnader högre. Detta beror på att det under året avvecklas och även inhandlas
nya fordon vilket kan förändra förutsättningarna under året. Under 2018 blev
försäkringspremierna dyrare och täcktes inte av den uträknade kostnaden som
debiterats vilket räknades om 2019 och kostnaderna ligger nu rätt.
Teknisk chef
En resultatutjämning av lakvattenrening på 442 tkr belastar vår fond med avsatta
medel tidigare år som nu får en utgående balans på 6 257 tkr. I samband med att
ett nytt avtal gjorts med Volvo så har en överenskommelse om att höja standarden
på en väg ingått och kostnaderna för denna är anledning till verksamhetens
underskott på 840 tkr.
Gatuingenjör
Totalt visar gatuingenjörens verksamheter ett underskott per 31 december på
208 tkr. Under 2019 fick beläggningsunderhållet 1 mkr extra för att försöka laga
kommunens alla "potthåll", vilket till stor del är utfört och totalt gick beläggning
med ett underskott på 144 tkr. Även intäkter från externa har bidraget till att få en
bättre standard på beläggningen då bland annat grävningar för fiber som har
återställts av kommunen tidigare år nu har fakturerats. Övriga verksamheter är
Broar/stödmurar som visar ett överskott på 150 tkr som till stor del beror på lägre
kostnader för konsulter än beräknat. Trafikregleringen visar ett mindre antal
arbetade timmar än brukligt och ett överskott 191 tkr. Parkeringsövervakningen
har haft högre kostnader för övervakning samtidigt som intäkterna är högre men
inte i samma omfattning för att komma inom budgetram. Flyttning av fordon har
kostat 100 tkr under året och avvikelse mot budget för verksamheten blev minus
326 tkr.
Gata/Park
Vinterväghållningen har klarat sin budget på 3 575 tkr med ett överskott på
324 tkr på grund av det milda vädret. Lönekostnaderna är högre med 2 171 tkr
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mot budget men samtidigt är också intäkterna högre framförallt debitering av
maskintid för arbete med kommunens investeringar. Verksamheter som skog- och
naturparker, vanliga parker, gräsytor, barmarksrenhållning, planteringar och
utsmyckning visar en avvikelse mot budget på minus 321 tkr. Kostnader för
trafikanordningar har kostat mindre under året än beräknat och tillsammans med
gemensamma intäkter från externa kunder och kostnader som räntor och
avskrivningar som är lägre än beräknat, så har Gata/Park en avvikelse mot budget
på plus 343 tkr per 31 december.
Fastighet
Från 1 april 2018 så förvaltar fastighetsavdelningen vård- och omsorgslokaler
samt bostadshus åt ett kommunalt fastighetsbolag. Intäkter och kostnader är
högre på grund av att fastighetsbolaget faktureras för de kostnader som
fastighetsavdelningen får för förvaltningen åt nya bolaget. Personalkostnaderna
har kostat 92 tkr mer än beräknat. El och fjärrvärme har kostat mindre än
beräknat, 13,3 mkr mot budget på 14 mkr, ett plus på 664 tkr. Kostnaden kommer
troligen öka nästa år då kommunen fått ett nytt dyrare avtal. Kapitalkostnaderna
vid årets slut visar ett utfall på 19,3 mkr och en avvikelse på minus 128 tkr mot
budget. Resten är övriga underhållskostnader och hyresintäkter från kommunens
lokaler som tillsammans visar ett underskott på 362 tkr. Totalt visar
Fastighetsavdelningen ett överskott på 82 tkr.
Bostadsanpassning
Vid delårsrapporten var vår bedömning att verksamheten skulle ligga på ett
underskott på 800 tkr och det slutade på minus 496 tkr. Lönekostnaderna slutar
på ett överskott på 90 tkr och konsultkostnaderna är 72 tkr lägre än beräknat. De
direkta kostnaderna för bostadsanpassningarna visar ett minus på 658 tkr. Vi har
haft 224 ärenden i år mot 210 föregående år. Av dessa var 122 stycken kvinnor och
102 män med snittåldern 76 år. Flest bostadsanpassningar är gjorda i villor,
125 stycken och övriga är 99 stycken i flerbostadshus. De flesta åtgärderna är
ändring av trösklar, uppsättning av räcken, stödhandtag och spisvakter. Mer
kostsamma är ramper, dörröppnare, hissar och att iordningställa duschplatser som
i år blev 17 stycken.
Städ
Per den 31 december har städverksamheten ett överskott på 187 tkr.
Personalkostnaderna blev 76 tkr lägre än budget samtidigt som städutrustning och
reparationer blev dyrare än beräknat med 507 tkr. Intäkterna är högre 2019 på
grund av utökade städuppdrag och slutade på 20,2 mkr, 653 tkr mer än
budgeterat. Bildningsförvaltningen och Sydnärkes utbildningsförbund är största
kunderna där årets intäkter ligger på 10,7 mkr respektive 6 mkr.
Måltid
Livsmedelskostnaderna under året blev 2,2 mkr högre än beräknat i budget och
personalkostnaderna blev 72 tkr lägre än budget. All försäljning inklusive
driftbidrag visar ett utfall på totalt 39,1 mkr. Den externa försäljningen har gått
bättre än beräknat och visar ett överskott samtidigt som kostnaderna ökat och
totalt visar Måltid ett resultat på minus 180 tkr vid årets slut.
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Fastighetsavdelningen: Året har till största del handlat om att handla upp och
projektera de planerade projekten, se nedan och arbete med strategiska
investeringar.
Brandskydd och larm: Nytt brandlarm är installerat i Vibytorp och uppkopplat till
SOS. Nytt brandlarm till Tingsgården i Sköllersta. På Transtenskolan har vi ändrat
utrymningsvägar så att man skall kunna utrymma av annan orsak än brand. Västra
skolan i Hallsberg och Fredriksbergskolan i Vretstorp har fått elektriska rökluckor
monterade. På Sagobabcken i Vretstorp har vi installerat en ny larmsändare som är
uppkopplad till SOS.
Källsortering, miljörum 2 st: Denna investering har bara påbörjats då
fastighetsavdelningen inte har haft möjlighet att prioritera detta under 2019.
Förbättringsåtgärder intern hyresgäst: Åtgärder för att förbättra lokaler inom
verksamheter som SAF bedriver. Svalan har fått nytt innertak, man har målat
invändigt, bytt viss belysning till led samt målat fönster invändigt och utvändigt.
Förskolan Gullvivan: Fastighetsavdelningen har under 2019
verksamhetsanpassat förskolan Gullvivan. Anpassningen är gjord både invändigt
och utvändigt, anpassningen invändigt är färdigställt och den utvändiga
anpassningen pågår och beräknas avslutas under våren 2020.
Ridhuset Lindhult: Projektet är fortfarande pågående och en slutavräkning är inte
gjord.
Måltidsavdelningen: Måltidsavdelningen har under första halvåret köpt in
storköksmaskiner såsom diskmaskiner, ugnar, blandningsmaskiner och
värmevagnar för 901 tkr. Måltidsavdelningen har överskridit investeringsbudget
med 101 tkr. Anledningen är att måltidsavdelningens storköksmaskiner är gamla,
slitna och går därmed sönder. Det finns i flera fall inga reservdelar att köpa in.
Eftersom vi inte kan producera och leverera mat om vi saknar maskiner och
vagnar så har vi varit tvungna att ersätta de maskiner och vagnar som har
förbrukats under första delen av året.
Städavdelningen: Två tvättmaskiner och en städmaskin är inköpta under 2019.
Inköp maskiner och fordon: Gata/Park har under våren köpt in en ny huggarvagn,
ny gräsklippare samt en ny städmaskin.
Upprustning gator och vägar: Kompletteringar av GC-väg Sköllersta. Inköp av
trafiksäkerhetshöjande utrustning. De åtgärder som låg med i tertialrapporten är
flyttade till längre fram, bland annat utbyte av vägräcke.
Tillgänglighetsanpassning: Anpassningar är gjorda i Pålsboda men det kommer
inte belasta investeringsramen då vi kommer få bidrag för detta. Anpassning mot
ny busshållplats i Vretstorp är gjord under hösten.
Gatubelysning: Åtgärder vid gång- och cykelväg i Samsala, vid Hyttvägen och
Södra promenaden i Pålsboda.
Lekplatser: Montering av ny utrustning till lekplats i Vretstorp och inköp av ny
utrustning till lekplats Sköllersta.
Manskapsbodar: Bod inhandlad och renoverad till Östansjö.
Anslagstavlor: Ny tavla till Ekoparken vid "Hälsans stig".
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7 Framtiden
Här nedan redovisas några av de viktigare kvarstående utmaningarna och
projekten för Drift och serviceförvaltningen 2019-2021:
Övergripande



Förslag på åtgärder för att möta den klimatförändring som pågår genom att
en klimatanpassningsplan tas fram för Hallsberg och Kumla kommun.
Administrationen inom Drift- och serviceförvaltningen behöver förstärkas.
Flera olika verksamhetssystem kräver stora resurser samtidigt som
regelverken gör att allt mer resurser behövs för uppföljning, kontroll och
redovisning. En ökad ambition när det gäller kommunikation och dialog
med kommunens invånare kräver också administrativa resurser.
Pensionsavgångar kommer också att innebära att ny personal behöver
anställas. Under 2020 har en projektanställning genomförts för att bland
annat hantera faktureringen inom bygglov och miljö.

Fastighetsavdelningen
Utmaningarna för fastighetsavdelningen under 2020 är:














- Att klara av de investeringar och projekt vi har framför oss
- Att klara av förvaltningen av kommunens bostadsbolag med de resurser vi
har.
- Att färdigställa nytt hyreshus på norr. 48 lägenheter.
- Att få den nya organisationen med Bogruppen och Centrumgruppen att
fungera.
- Att se över avdelningens bemanning
- Att fortsätta arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att håll sjuktalen
nere.
- Att uppfylla energikraven som innebär en minskning på 2%
- Att flytta gatukontoret till Skördetröskan.
- Att revidera gränsdragningslistor gentemot hyresgäster.
- Att uppfylla de miljökrav/ rutiner som ställs avseende inomhusklimat på
förskolorna.
- Att fortsätta arbetet med underhållsplanen.
- Att förnya eller ersätta de ramavtal som går ut 2020.
- Att ha ett fortsatt bra samarbete med övriga förvaltningar.

För övrigt gäller också framöver att arbeta med följande frågor:
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För ökade fjärrvärmekostnader krävs också ett utökat anslag som fördelas
på kommunens hyresgäster. Även kommunhusets hyreskostnader behöver
ses över eftersom den är snedfördelad, och planerad renovering och
ombyggnad kommer att ge ökade kapitalkostnader.
För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att
hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande
dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där
skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering kvarstår att
göras komplett.
Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande
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åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt
gör.
Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens skolfastigheter.
Brandskydd och larm i skolor behöver tillskapas. Asfaltering av
fastighetsytor inklusive belysning och servisledningar behövs.
Folkasboskolans fasader behöver renoveras inklusive fönster i en sista
etapp. Skolgårdars lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses
över. Fredriksbergs skola, fasadrenovering puts ligger inom perioden.
Underhåll skolor generellt ligger också i slutet av perioden. Västra skolan,
ventilation, tak, fasad och fönster behöver åtgärdas. Sköllersta skola,
ventilation B-huset, behöver bytas ut. Åtgärder gällande Transtensskolan
avvaktas i väntan på utredning kring F1-9 skolor.
En ny förskola på söder i Hallsberg, förskola i Vretstorp och i Pålsboda
behövs.
Åtgärder i Sydnärkehallen och kompletteringar i Allébadet behövs även
nästa år.
Åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation behöver
genomföras, men fjärrvärmecentralen bör bytas redan nästa år som en
första åtgärd.
Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor
omfattning. Sammanlagt 29 miljörum planeras, fyra har redan byggts, men
utbyggnadstakten behöver ökas.
En avsättning av medel för hantering av rivningsfastigheter bör också ske.

Måltidsavdelningen
Utmaningen inför 2020 är att få till en livsmedelsbudget som täcker
kostnadsökningen för livsmedel. Livsmedelspriserna har stigit rejält under de
senaste två åren och som även framåt i tiden tycks öka i högre takt än vad som har
och kommer att kompenseras. Dessutom finns ett behov av att få täckning för de
ökade kostnaderna för specialkost, råvaror och för anpassad kost där vi behöver
förstärka med resurser i köken.
Andra utmaningar för måltidsavdelningen är:
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Att verksamheten får ökade hyreskostnader när köken byggs om. Intäkter
och kostnader går inte hand i hand.
Att lyckas få matsvinnet att minska ytterligare i den takt som förväntas.
Att öka det ekologiska och närproducerade livsmedelsinköp då kostnaden
för dessa livsmedel ligger betydligt högre än konventionella livsmedel.
Att åter minska sjukdomsnivån till den nivån som måltidsavdelningen hade
2018 och början av 2019.
Att genomföra ombyggnation och renovering av restaurangen i
dagcentralen Knuten 2020 och samtidigt ha verksamheten igång.
Att kunna erbjuda heltider till de medarbetare som önskar det.
Att få fram ett bra underlag för vidare arbete med klimatanpassning i
verksamheten.
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Att få till ett bra samarbete med köpande förvaltningar.
Att klara den stora utmaningen under nästkommande år när Allékökets
produktions kök ska byggas om.
En ny upphandling för mattransporter kommer att inledas under hösten då
nuvarande avtal löper ut, hösten 2020. Vad kostnaden kommer att bli har vi
svårt att sia om.
Hur vi ska tänka i framtiden vad det gäller Pålsbodas två kök. Två kök blir
ett?
Bättre arbetsmiljö för personalen då kök byggs om och anpassas efter nya
normer och behov.

För övrigt gäller också framöver att arbeta med följande frågor:












Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med
utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya
maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. Så även en
klimatmodul för uträkning av klimatpåverkan på menyerna.
Ta fram och en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen.
För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så
krävs det ett tydligt politiskt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för
att kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och
goda måltider. Det är angeläget att förstå att måltiderna är en viktig del för
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat.
Måltiderna påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa.
Måltidsavdelningens behov även framöver är att få en rimlig intäkt för de
kostnader som genereras av den nivå som de köpande förvaltningarna
förväntar sig att få.
Genom att jobba fram en ny kostpolicy tillsammans, där delaktighet är en
viktig del, gör att alla våra gäster, medborgare, medarbetare och köpande
förvaltningar har möjlighet att påverka innehållet. Det gör att kostpolicyn
får en tyngre genomslagskraft efter beslut och blir ett framtida verktyg för
fortsatt arbete för kommunens måltider.
Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror.
Fortsatt diskussion om målet när det gäller ekologiska livsmedel kvarstår,
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska
livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget.
Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och
för vikarier finns nu och framöver inom måltidsavdelningen.
Personalkostnader för Äppellunden tillkommer 2020.

Städavdelningen
Utmaningarna för städavdelningen under 2020 är:
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Tillsättande av ny städchef/avdelningschef.
Fortsatt arbete med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för
teamledare.
Fortsatt arbete med att använda och implementera avjoniserat "Rent
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vatten" i verksamheten.
Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen
inom städavdelningen.
Städavdelningen behöver två leasingbilar för att kunna utföra städning i
kommunens samtliga fastigheter. I dag används personalens egna bilar
vilket inte är acceptabelt.
Inköp av nytt kalkyleringsprogram som bland annat kan beräkna städtider,
ta fram kalkylpriser, lägga scheman och hantera städavtal.
Uppdatera detaljerade städinstruktioner/gränsdragningslistor enligt
inspektionskrav och implementera dem hos köpande förvaltningar så
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning uppfylls
Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande. För Skördetröskan behövs nya
tvättmaskiner och torktumlare.

Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet
Utmaningarna för den tekniska avdelningens skattefinansierade verksamhet under
2020 är:
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Genomförd inventering visar att 2020 års anslag för beläggningsunderhåll
endast täcker en tredjedel av behovet som krävs för att inte gatu- och
vägnätet ska försämras ytterligare.
Förberedelser för tekniska avdelningens flytt till kvarteret Skördetröskan 4
och anpassning inför flytt 2020.
Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. Underlag för budget 20212023 tas fram.
Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms,
åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet.
Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i
verksamheten och används som underlag för budget 2019-21.
Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom
budgetram. Underlag för budget 2021-2023 tas fram.
Gatu- och trafikingenjörens arbetsuppgifter är omfattande. Stora insatser
behövs bland annat inom beläggnings- och brounderhåll, belysning,
trafikanordningar och vägmärken. Ytterligare en gatu- och trafikingenjör
håller på att rekryteras.
Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat när
det gäller belysning och vägunderhåll.
Eko-parken behöver ett ökat anslag för att kunna hålla en hög standard när
det gäller tillgänglighetsanpassning och underhåll av äventyrslekplats,
hinderbana och den nya Hälsans stig. Eko-parken behöver få högre
standard på gångvägar och broar behöver bytas ut.
Inköp av maskiner och fordon behöver ske kontinuerligt. Trafikanordningar
och trafikskyltar behöver bytas ut.
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över.
Spontanlekplatsen behöver rustas upp och kompletteras. Förutom nya
lekredskap och bänkar behövs även den befintliga plaskdammen ersättas av
en ny vattenlekyta och toaletten behöver också ses över och
tillgänglighetsanpassas.
Nya poolcyklar planeras och två poolbilar behöver bytas ut.
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Bränsletankstation för bland annat biologisk diesel på Skördetröskan
planeras. Till verkstaden behövs en mobil fordonsflytt och ett
diagnosverktyg.
Tillgänglighetsanpassning inklusive upprustning av norra trapphuset i
Pylonbron.
Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver repareras eller bytas ut.
Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver
genomföras årligen på samma nivå som tidigare.
Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas
ut.

Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet













Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla). Upphandling
och byggnation av ny ledning och avställning av nuvarande eternitledning.
Genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och
verksamhetsförutsättningar.
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät.
Åtgärder i enlighet med den plan för spolning av kommunens
avloppsledningar som tagits fram implementeras i verksamheten.
Genomförd inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar
att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet
behöver fortlöpande ligga på en relativt hög nivå.
VA-avdelningen har årligen återkommande investeringsbehov rörande
maskiner och utrustning enligt en särskild plan.
Personalbyggnad vid avloppsverket behöver ersättas. Befintliga lokaler är
inte ändamålsenliga och de är helt uttjänta. Nuvarande placering är också
olämplig då byggbaracken är placerad på prickmark och ett permanent
bygglov för en sådan placering kommer inte att kunna beviljas.
Förutsättningar för avtappning av dricksvatten inom kvarteret
Skördetröskan ska undersökas.
Tisaren distributionsnät VA byggs enligt plan kommande år.
Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats.
Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp att
beaktas.
En ny VA-plan tas fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen.

Myndighetsutövning
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Genom de tilläggsanslag som tillförts bostadsanpassningen är de
ekonomiska förutsättningarna goda även för 2020. Stora variationer mellan
åren beroende på enskilda objekt kan dock förekomma. Men eftersom det
tilläggsanslag som beviljats kommer att upphöra behövs nya medel
tillskjutas under 2021 och framåt.
Förutsättningar för att ytterligare integrera den administrativa hanteringen
av bygglovverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en
kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan
kommun har ökat.
Resurser behöver tillskapas för att vi ska kunna leva upp till de krav som
ställs när det gäller tillsyn. Även den revision av livsmedelskontrollen och
tobakstillsynen som nu genomförts av länsstyrelsen i Örebro, pekar på att
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organisationen är för liten för att klara av de åtaganden som ligger på
inspektörerna. Miljö- och livsmedelstillsynen i Hallsberg behöver
kompletteras med 1,5 tjänst under 2020. Merparten av de ökade
kostnaderna ska kunna finansieras med ökade intäkter.
För att bland annat samordna myndighetsutövningen med bygglov-, miljöoch livsmedelstillsynen har kommunens alkoholhandläggare
organisatoriskt förts över till Drift- och serviceförvaltningens
förvaltningsstab från och med årsskiftet 2019/2020.
Stödsystemet för myndighetsutövning, Bygg- och miljöreda, behöver
ersättas då utveckling och support kommer att upphöra. Ett gemensamt
system tillsammans med Kumla kommun planeras. Kostnaderna för
Hallsbergs del när det gäller licenser, konvertering och utbildning finns med
i Drift- och servicenämndens investeringsbudget 2020 och uppskattas till
cirka 900 tusen kronor.

Avslutande kommentar
Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens verksamhetsområden är
stora och ska naturligtvis sättas in i ett större sammanhang där man tar hänsyn till
hela kommunens samlade behov och resurser. Viktigt är dock att notera att ett
eftersatt underhåll totalt sett oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om
åtgärder kan utföras i rätt tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta
skapar underlag för en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar
för en fortsatt god utveckling.
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§ 11 - Internkontrollplan 2019, uppföljning
(18/DOS/111)

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt
bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut. Den syftar även till att kvalitetssäkra, det
vill säga skydda mot fel och oegentligheter, den ekonomiska redovisningen och
redovisningen av verksamhetsmått och nyckeltal.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna uppföljningen av de interna kontrollerna för
DOS 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen att ingå i den samlade redovisningen för
Hallsbergs kommun 2019.

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna uppföljningen av de interna kontrollerna för
DOS 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen att ingå i den samlade redovisningen för
Hallsbergs kommun 2019.

Beslutsunderlag




Internkontrollrapport helar 2019
Fördelning ärenden felhantering 190901-191231
Stickprovsredovisning Felhantering 191231

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun
1.1 Styrande dokument
Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens
rapporteringsskyldighet.
Av riktlinjerna framgår följande:







Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta
om sådana.
Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.
Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och
kommunstyrelsen.
Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda
interna kontrollplanen.
Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års
granskning/uppföljning av den interna kontrollen.

1.2 Organisation
Enligt riktlimjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.
Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:



En organisation upprättas för den interna kontrollen
Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en
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Felhanteringssytemet
Sammanställning ärenden 2019-09-01 - 2019-12-31
Antal inkomna ärenden
Fritidsanläggningar
Gata/väg
Gatubelysning
Klotter
Måltid
Park och offentliga platser
Trafik
VA drift
VA nät
Övrigt
Summa

443 st
Antal per område Andel % 25 ärenden
12
2,7
1
139
31,4
8
198
44,7
11
4
0,9
0
3
0,7
0
22
5
1
21
4,7
1
1
0,2
0
13
2,9
1
30
6,8
2
443
100
25

Antal ärenden 191231, 68 st varav 53 st kvitterade
antal
Fritid
Gata
Gatubelysn
Klotter
Måltid
Park
Trafik
VA drift
VA nät
Övrigt

0
43
4
4
3
6
1
0
0
7
68

kvitterade
0
37
3
1
2
5
1
0
0
4
53
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Specifikation uttagen 191231

Registrerat

Kvitterades

Avslutat

Ledtid dygn

Återkoppling

Meddelande

Från app

Från formulär

Inlagt av personal

Kommentar

Fritidsanläggningar
Östansjö Bäcken längs vägen ut till sjön behöver rensas snarast annars blir hela badplatsen förstörd.
1837660 AKUT!!!!!!

191117

191118

191208

21

X

X

190917

7

X

X

190917

121

X

X

191209

491

önskar ej

18

önskar ej

X

Kvitterades snabbt bra dialog mellan anmälare och verksamheten. Finns dock oläst kommunikation i ärendet.

Hallsberg Punktering. Jag åkte över brunnarna på värsta Storgatan. Väster fram fälg skadat troligtvis pågrund
1720537 ut av hög brunnslockskant. Begär ersättning för två nya däck och ev en ny fälg!

190910

190917

Sköllersta Saknas skylt för GC-väg. Det sitter skylt från andra hållet och vägen ser ut som en sådan men folk
1566694 kör bil här. Även om de möter barn på cykel.

190519

190522

1782931 Östansjö Någon har förstört staketet mellan Laggartorpsgatan och järnvägen. Det bor barnfamilj på gatan.

191010

Hallsberg Det blir alltid en stor vattensamling vid våran utfart jag har påpekat detta ett flertal tillfällen. På
1219742 vinter halkrisk. Hela Tingsgatan bryggargatan skulle behövas ses över.

180805

181115

1874306 Pålsboda Det är tre stora hål i vägen vid Hagagatan 8 ungefär.

191213

1623352 Pålsboda Stoppskylten är i trädet (ser inte den) dålig markering på gatan.

190627

190806

1300195 Vretstorp Bortglömd plats för ny asfalt efter arbete? Stora hål i gruset runt brunn

190905

190905

1800394 Östansjö Två potthål i vägen

191022

191030

1883015 Hallsberg Tre lampor(hattlampor) funkar inte på parkeringen utanför ICA Alle. (inskickad till DOS-mailen)

191220

191220

191220

0

X

X

X

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet

1860446 Hallsberg Gatljus vid Korsbersgatan 35 & 36 funkar inte! (inskickad till DOS-mailen)

191204

191204

191204

0

X

X

X

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet

Hallsberg Boende ringer in och anmäler att 3 lampor placerade i en rabatt vid ö.storgatan 1 inte lyser. Har
1838446 kontaktat fastighetsägaren som säger att de inte tillhör honom. /Helene Kontaktcenter

191118

191209

191209

21

önskar ej

X

Ganska kort tid till kvittering godtagbar ledtid och information noterad i ärendet

1805152 Hallsberg två lampor släckta mitt i en korsning kolsvart mitt framför vårat hus

191024

191025

191025

0

X

1744870 Hallsberg Trasiga gatlysen vid Esplanaden och Welinsväg.

190920

190920

190920

0

önskar ej

X

Mycket snabb hantering dock bristfälliga uppgifter och därför ingen åtgärd

Hjortkvarn Hej! Nu börjar den mörka tiden och vi behöver få tillbaka den nerkörda gatubelysningen. Jag har
1726707 inte fått återkopplat från tidigare anmälningar och tycker att det är extremt dåligt skött.

190913

190916

191012

29

X

X

1856291 Pålsboda Gatlyktan vid Gjuterivägen 11 lyser inte

191201

191202

191202

1

X

X

X

Pålsboda Hejsan! Jag la upp ett ärende angående lutande belysningsstolpe utanför vårat hus. Nu är den rätad
1816516 men lyser inte.

191101

191101

191101

0

X

X

X

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet

1846616 Sköllersta Gatlyktan lyser ej

191124

191125

191125

1

önskar ej

X

Mycket snabb hantering och bra information i ärendet

Sköllersta Flera gatulamporna är trasiga Sockenvägen korsningen Sockenvägen/Sodomsvägen är det tre-fyra
1710875 stycken som är svarta fler i r kning ned mot kyrkan (österut).

190904

190904

190904

0

X

X

Östansjö tredje kvällen som gatubelysningen inte fungerar i området Kastanjegatan det är kolsvart på alla
1839989 gator omkring

191118

191125

191125

7

X

X

190815

190818

190902

18

X

X

190901

190902

190902

1

X

X

191011

191015

191015

4

X

X

Hallsberg Cykelpumpen vid Långängsskolan fungerar ej att pumpa vanliga cykelventiler. Ser ut som att
1808387 gummipackningen i munstycket är trasig och inte håller tätt.

191026

191028

191030

4

X

X

Kort tid till kvittering kort ledtid dock ingen information noterad i ärendet eller återkopplingen

1675885 Pålsboda Pumpen fungerar inte längre

190809

190812

191021

73

X

X

Kort tid till kvittering ganska lång ledtid ingen information noterad i ärendet eller återkopplingen

Gata/väg

82

0

Kort ledtid anteckning om utförd kontroll av brunnar i ärendet som också återkopplats till anmälaren.
Kort tid till kvittering lång ledtid sedan bra dialog redovisad i ärendet mot slutet och bra anteckning om
åtgärd i ärendet.

X
X

Lång ledtid lång tid till kvittering ingen anteckning i ärendet om någon hantering

X

Ganska kort tid till kvittering men mycket lång ledtid anteckning om planerad åtgärd i ärendet.
X

187
190905

X

X

X

X

X

70

Ej kvitterat och ingen anteckning i ärendet
Ganska lång tid till kvittering mycket lång ledtid ingen notering om åtgärder eller bedömningar och ingen
återkoppling

X

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet
Kort tid till kvittering. Anteckning i ärendet om förslag till åtgärd. Sedan ingen händelse och ingen
återkoppling

X

Gatubelysning

X
X

X
X

Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet

X

Ganska kort tid till kvittering godtagbar ledtid och information noterad i ärendet
Mycket snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet

X
X

Mycket snabb hantering och återkoppling i ärendet. Handläggaren har dock inte följt rutinen och anmält
vidare till annan väghållare trots att den är känd.
Snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet

Park och offentliga platser
1683781 Hallsberg Järnrör i sandrännan så den inte går att stänga. Lekparken svenssons hage

X

Kort tid till kvittering ganska kort ledtid och bra information och återkoppling noterad i ärendet

Trafik
Vretstorp Felparkerad lastbil med påkopplat släp står över trottoar hindrar helt användning av trottoaren
1706063 där lastbilen står. Detta sker minst en gång per vecka i en till flera dagar.

X

Mycket snabb hantering och återkoppling med information noterad i ärendet.

VA nät
1783974 Svennevad Lågt vattentryck

X

Snabb hantering och bra återkoppling med information i ärendet

Övrigt
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§ 12 - Kvartalsrapport sjukfrånvaro
(20/DOS/25)

Ärendebeskrivning
Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen följs och redovisas. Sjuktalen har under tidiga
hösten 2019 varit höga inom en del avdelningar i förvaltningen och inom andra har sjuktalen
sett bättre ut.
Det finns ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att försöka få
ner sjukfrånvaron. En friskvårdspeng infördes 2016 kommunövergripande bland annat för
att försöka minska den höga sjukfrånvaron.
På städavdelningen och även på måltidsavdelningen har olika hälsoprojekt pågått, grupperna
har bland annat fått prova på olika motionsaktiviteter vilket har upplevts mycket positivt.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag




Sjukfrånvaro DOS oktober 2019
Sjukfrånvaro DOS november 2019
Sjukfrånvaro DOS december 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13 - Delegationer och meddelanden
(20/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 och meddelanden under perioden 2019-11-29 till 2020-01-16 redovisas
genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14 - Övriga ärenden
(20/DOS/53)

Ärendebeskrivning
Inga övriga ärenden.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15- Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar aktiva förtroendevalda och tjänstpersoner för ett bra och engagerade
diskussioner, och avslutar sedan mötet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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