
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

 Drift-och servicenämnden 

Tid Plats 
09:30-12:00 Hörnet våning 2, Kommunhuset Hallsberg  

Övriga 
 

Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Niklas Hasselwander (Teknisk chef) §§145-146, §148
Marcus Wetter (Sweco) §148
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef) §149
Tove Dahlström (Miljöstrateg) §149
Jörgen Karlsson (Fastighetsingenjör) §152
Therese Lindh (Dataskyddssamordnare) §153
Sofia Atterstig (Administratör)
Peter Lidberg (VA-chef) §§147-149
Anela Erkocevic (Livsmedelsinspektör) §150

Protokollet innehåller paragraferna §§145-158

Ordförande _________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare _________________________________________________________________
Gert Öhlin

Sekreterare _________________________________________________________________
Susanne Naeslund

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Hans Palmqvist (S)
Lillemor Pettersson (S)
Andreas Zakrisson (C)
Jimmy Olsson (SD) §§147-158

Beslutande ledamöter 
 

Conny Larsson (S) (ordförande)
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Ulf Ström (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jussi Rinne (SD)
Oscar Lundqvist (SD)  ersätter Jimmy Olsson 
(SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Drift-och servicenämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-18
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2019-12-19 till och med 2020-01-11

Förvaringsplats för protokollet Drift- och servicenämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 145 Sammanträdets inledning
§ 146 Trädåtgärder
§ 147 Förorenat dricksvatten, orsak och hantering
§ 148 Information Rosy, och ”potthåls”-lagning
§ 149 VA-utbyggnad Tisaren
§ 150 Förslag till beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen, 
§ 151 Delegationsordning DOS
§ 152 Sammanställning över radonmätningar vid kommunens fastigheter, i nutid och 

historiskt
§ 153 Information från dataskyddssamordnarna
§ 154 Ekonomisk rapport november 2019
§ 155 Kvartalsrapport sjukfrånvaro
§ 156 Delegationer och meddelanden
§ 157 Övriga ärenden
§ 158 Mötets avslutande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 145- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Anmälan om jäv
Ulf Ström (S) meddelade jäv i en av punkterna under § 146

4. Tjänstgörande ersättare
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Jimmy Olsson (SD)

5. Val av justerare
Gert Öhlin (L) valdes att justera dagens protokoll

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 145
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 146 - Trädåtgärder 
(19/DOS/56)

Ärendebeskrivning 

Hallsbergs kommun får emellanåt önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd i 
kommunens parker och naturmark. För att Hallsbergs kommun ska kunna hantera 
förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, behöver en ifylld ansökan 
lämnas in. Ansökan behandlas av Tekniska avdelningen som gör en bedömning utifrån 
följande kriterier:

 Trädets betydelse för området som helhet.
 Trädets ekologiska och estetiska värden.
 Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
 Trädets kondition.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar att:

1. Fältvägen  Hallsbergs tätort: Begäran avslås och att träden istället beskärs under 2020.
2. Stocksättersvägen  Hallsbergs tätort: Begäran avslås och att gallring genomförs 2021 – 

2022. Ulf Ström (S) meddelar jäv och deltar inte i beslutet.
3. Rudolfs gata  Hallsbergs tätort: Begäran avslås och att undervegetation gallras under 2020.
4. Perstorpsvägen  Hjortkvarn: Begäran genomförs när maskiner och personal finns i området.
5. Kvarnvägen  Sköllersta: Det var rätt att ta ned trädet då det var ett riskträd.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Trädgruppen 2019 (002)

Paragrafen är justerad
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Trädåtgärder

§ 146

19/DOS/56
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3 

 Datum: 2019-12-02 Dnr:  19/DOS/56 

 

 
 

Version 1.3 

 

Trädåtgärder 
   

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

Förslag till beslut 
Tekniska avdelningen föreslår Drift- och servicenämnden besluta att: 
- Fältvägen , Hallsbergs tätort: Begäran avslås och att träden istället beskärs under 2020. 
- Stocksättersvägen  Hallsbergs tätort: Begäran avslås och att gallring genomförs 2021 – 2022. 
- Rudolfs gata  Hallsbergs tätort: Begäran avslås och att undervegetation gallras under 2020. 
- Perstorpsvägen  Hjortkvarn: Begäran genomförs när maskiner och personal finns i området. 
- Kvarnvägen  Sköllersta: Behöver ej beslut, riskträd. 

Ärendet 
Fältvägen , Hallsbergs tätort. 

Fastighetsägaren upplever att tre stora lönnträd skräpar på privat fastighet. Förslaget är att låta 
dessa stå kvar eftersom detta är friska träd och almsjuka råder. Vid trädfällning är risk för rotskott 
stor. Träden går inte att hamla utan måste beskäras och detta kan utföras av externt trädkunnigt 
företag under år 2020. 

Stocksättersvägen  Hallsbergs tätort. 

I området finns ett bestånd av bland annat stora aspar. Förslaget är att hela området gallras och tas 
med i den övergripande planeringen för skogsåtgärder. Gallringen kan tidigast utföras år 2021-2022. 
Almsjuka träd bör prioriteras och eventuella riskträd kan nedtas omgående. 

Rudolfs gata Hallsbergs tätort. 

Området domineras främst av barrträd och ett antal stora tallar, där flera tallar uppskattas vara 

närmare 100 år. Meningen är att dessa naturligt ska skärma av mellan gatorna, samt ge insynsskydd. 

Boende på Korsbergsgatan, vilka har skogen närmare, har ej önskemål om nedtagning av träd. 

Förslaget är att låta de hundraåriga tallarna stå kvar, men att man genomför gallring samt snyggar till 

undervegetationen under kommande år. 

Perstorpsvägen , Hjortkvarn. 

Stora friska träd finns placerade nära fastigheten. Kommunens skogskunniga personal har varit på 

platsen utan åsikter. Träden kan vara störande för fastighetsägaren. Förslaget är att man prioriterar 

almsjuka träd. Men utförs arbete i Hjortkvarn, så kan man passa på att fälla träden, eftersom de kan 

bli ett problem i framtiden. 

Kvarnvägen Sköllersta. 

Stort lövträd. Förslaget är att man fäller detta, eftersom det är skadat och utgör en risk i framtiden. 

Man fäller trädet när personal och utrustning finns i området. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3 

 Datum: 2019-12-02 Dnr:  19/DOS/56 

 

 
 

Version 1.3 

 

 

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

Bakgrund Trädgruppen: 

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

representanter enligt följande: 

Fastighetsavdelningen – Bisera Cajo,  

Samhällsbyggnadsavdelningen – Marianne Christiansen, 

Tekniska avdelningen – Niklas Hasselwander, Hans Berglund, Ulf Brandt 

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

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

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

 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

 

 

Clas-Göran Classon  Niklas Hasselvander 

Förvaltningschef  Teknisk Chef 

 

Bilagor 

Trädblanketter: 

Rudolfs gata  Hallsberg 
Fältvägen Hallsberg 
Stocksättersvägen  Hallsberg 
Perstorpsvägen  Hjortkvarn 
Kvarnvägen  Sköllersta 
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 Tjänsteskrivelse Sida 3 av 3 

 Datum: 2019-12-02 Dnr:  19/DOS/56 

 

 
 

Version 1.3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 147 - Förorenat dricksvatten, orsak och hantering 
(19/DOS/21)

Ärendebeskrivning 

På kvällen den 21 november i år gick Kumla ut med en varning för att det fanns E-
colibakterier i dricksvattnet och att invånarna i både Kumla och Hallsberg 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 26 november konstaterades tre godkända vattenprover i rad och dricksvattnet var 
återigen godkänt att dricka. 

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad
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Förorenat dricksvatten, orsak och hantering

§ 147

19/DOS/21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 148 - Information Rosy, och ”potthåls”-lagning 
(19/DOS/48)

Ärendebeskrivning 

En inventering av gatu- och GC-nätet i Hallsbergs kommun har genomförts 2019. 
Rapporten visar att Hallsbergs kommun i dagsläget håller en ganska dålig nivå. Av det totala 
gatunätet är det 23 % som i någon form borde ha varit åtgärdat enligt grundberäkningen 
senast under 2019, alltså före 2020.

För att bibehålla den standard som idag finns på vägnätet behövs en årlig budget på minst 
5 miljoner per år.

I maj i år tilldelades drift- och serviceförvaltningen ett extra anslag på en miljon kronor för 
åtgärder av beläggningsskador. En koncentration har varit på att åtgärda uppkomna skador 
efter grävning, sprickbildning och hål i väg- och cykelbanor samt trottoarer.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag 
 Redovisning av extra anslag 2019 för potthålslagning mm
 Presentation Rosy Hallsberg 2019

Paragrafen är justerad
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Information Rosy, och ”potthåls”-lagning

§ 148

19/DOS/48
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 149 - VA-utbyggnad Tisaren 
(19/DOS/55)

Ärendebeskrivning 

Kommunen arbetar med att ansluta fastigheterna i områdena Toskabäcken, Tunbohässle 
och Tisarstrand till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet.

Syftet är att minska miljöbelastningen på Tisaren, uppfylla kraven från lagen om allmänna 
vattentjänster samt att fler ska kunna bo där året om.

Utbyggnaden har startat i Tisarbaden - Toscabäcken och fortsätter i Tisarstrand 2021, samt 
Tunbohässle 2022. Prioriteringsordningen är satt efter var behovet är som störst av 
förbättrade avloppslösningar.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad
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VA-utbyggnad Tisaren

§ 149

19/DOS/55
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 150 - Förslag till beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen, 
 

(19/DOS/19)

Ärendebeskrivning 

Det finns en skyldighet för livsmedelsföretagare att anmäla sin livsmedelsverksamhet till 
behörig kontrollmyndighet enligt förordning (EG) 852/2004, i detta fall drift- 
och  serviceförvaltningen. Verksamheten,  
har bedrivit livsmedelsverksamhet i två månader utan att anmäla detta till 
kontrollmyndigheten. Eftersom verksamheten som är registreringspliktig har övertagits utan 
att ha anmält denna till drift- och serviceförvaltningen ska drift- och servicenämnden enligt 
39 c § livsmedelsförordningen (2006:813) ta ut en sanktionsavgift.

Efter att ytterligare information framkommit i ärendet under nämndmötet i 
oktober beslutade nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare 
utredning.

Drift- och servicenämnden påtalar vikten av att de kan lita på de siffror som handläggarna i 
myndighetsärendena redovisar i samband med beslut, och nämnden är nöjd med att nya 
rutiner kring dessa ärenden nu tagits fram.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse.

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar att:
1.  
vid anläggning  ska betala en 
livsmedelsanktionsavgift på
40 000 kronor.
2. Betalningen ska ske till Kammarkollegiet efter en särskild betalningsuppmaning, enligt 39 
h § Livsmedelsförordning (2006:813).
3. Betalning ska ske mot faktura som Kammarkollegiet sänder.

Beslutsunderlag 
 2019-M0844-3-Tjänsteskrivelse 

Paragrafen är justerad
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Förslag till beslut om sanktionsavgift enligt 
livsmedelslagen, 

§ 150

19/DOS/19
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 151 - Delegationsordning DOS 
(19/DOS/31)

Ärendebeskrivning 

Drift- och servicenämnden har enligt Kommunallagen 7 kapitlet, § 5, rätt att delegera
uppdrag till anställda inom kommunen. Den nuvarande delegationsordningen beslutades om 
i april 2018. 

Nu föreslås en mer omfattande delegationsordning inom fler områden, både 
myndighetsärenden och förvaltningsärenden där det fattas beslut efter självständiga 
bedömningar. 

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.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna delegationsordning DOS att gälla från och med 
1 januari 2020.

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna delegationsordning DOS att gälla från och med 
1 januari 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Delegationsordning DOS
 Delegationsordning DOS

Paragrafen är justerad
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Delegationsordning DOS

§ 151

19/DOS/31
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 Datum: 191212 Dnr:  19/DOS/31 

 

 
 

Version 1.3 

 

Delegationsordning DOS   

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår en ny delegationsordning för DOS  

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den föreslagna delegationsordningen för DOS. 

Ärendet 
Förvaltningen föreslår en ny delegationsordning för drift- och servicenämndens ärenden.  

Drift- och servicenämnden har enligt Kommunallagen 7 kapitlet, § 5, rätt att delegera uppdrag till 
anställda inom kommunen. Den nuvarande delegationsordningen beslutades om i april 2018.  

Nu föreslås en mer omfattande delegationsordning inom fler områden, både myndighetsärenden och 
förvaltningsärenden där det fattas beslut efter självständiga bedömningar.  

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

 

  

 

 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon  Susanne Naeslund 

Förvaltningschef  Nämndsekreterare 

 

Bilagor 

Delegationsordning DOS 
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Datum 

2019-12-18 
Ärendenummer 

19/DOS/31 
Sida 

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 

2019-12-18 
Ärendenummer 

19/DOS/31 
Sida 

3(27) 
 

 

Bilaga 1 – Delegationsordning DOS Bygglov ................................................................. 27 

Bilaga 2 – Delegationsordning DOS Miljö ..................................................................... 27 
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Datum 

2019-12-18 
Ärendenummer 

19/DOS/31 
Sida 

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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Datum 

2019-12-18 
Ärendenummer 

19/DOS/31 
Sida 

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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Sida 

6(27) 
 

 

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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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 

2019-12-18 
Ärendenummer 

19/DOS/31 
Sida 

27(27) 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Delegationsordning DOS Bygglov 
 

Bilaga 2 – Delegationsordning DOS Miljö 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 152 - Sammanställning över radonmätningar vid kommunens 
fastigheter, i nutid och historiskt 
(19/DOS/78)

Ärendebeskrivning 

Hallsbergs kommun har undersökt radonet i sina fastigheter kontinuerligt sedan tidigt 90-tal. 
Det har genomförts en hel del åtgärder och det har gjorts nya mätningar efter det. Åtgärder 
och mätningar finns dokumenterade. Senaste mätningen gjordes 2014. De gränsvärden som 
rekommenderas att inte överstiga är 200 Bq/m3. 

Nya fastigheter bör mätas efter ca 1 år och mätningar behöver fortsättningsvis göras var 
tionde år.

Drift- och servicenämnden beslutade i november att ge förvaltningen ett uppdrag att 
återkomma med en sammanställning över vilka värden som uppmätts på olika fastigheter 
både i nutid och historiskt samt vilka åtgärder som har gjorts och hur värdena ändrats.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag 
 Radonmätning sammanställning

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 153 - Information från dataskyddssamordnarna 
(19/DOS/75)

Ärendebeskrivning 

Inom kommunen är varje nämnd en egen myndighet vilket betyder att det är varje nämnd 
som är ansvarig för sin verksamhet och därmed även för att verksamheten följer kraven i 
Dataskyddsförordningen. Det kallas för att varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter som förekommer i verksamheten. Varje nämnd måste se till att 
verksamheten har förteckningar över alla system och lokala register där personuppgifter 
förekommer.

GDPR kräver ett tydligt fastställande om vem som bär ansvar. Hallsbergs kommun har med 
riktlinjerna "Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR)" fördelat ansvar 
och preciserat uppgiftsfördelning för att behandling av personuppgifter ska uppnå 
rättssäkerhet. Det lagstadgade kravet på ansvarsfördelning är att det ska finnas 
personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud. Hallsbergs 
kommun utökar detta med ansvar för förvaltningschef och uppgifter för 
dataskyddssamordnare.

Dataskyddsombudet har en revisorsliknande och rådgivande funktion. Dataskyddsombudet 
ska ha överblick över vilken behandling av personuppgifter som sker inom de 
personuppgiftsansvarigas ansvarsområden och att det sker enligt GDPR samt ge råd vad 
avser personuppgiftshantering.

I slutet av varje år genomför kommunens dataskyddsombud en granskning av 
personuppgiftshanteringen.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 154 - Ekonomisk rapport november 2019 
(19/DOS/24)

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en ekonomisk rapport för 
november 2019.
Tabellen visar en prognos till årets slut och en eventuell avvikelse mot budget per 31 
december. I tabellen finns också månadens utfall som kan ge en viss information om hur 
dagens läge är jämfört mot årets budget. Alla verksamheterna har inte periodiserats på lika 
12-delar utan har en budget som fördelas olika under årets tolv månader på grund av 
säsongsarbeten som  till exempel snö- och halkbekämpning under vintern och gräsklippning 
under sommaren. 
Under avgiftskollektivet periodiseras bland annat våra VA-intäkter som kommer varannan 
månad. Vid dragningen på sammanträdena informeras om månadens ekonomiska utfall med 
hänsyn till periodiseringar och avvikelser som ekonomiavdelningen vid denna tidpunkt har 
kunskap om, för att visa ett så rättvisande utfall för perioden som möjligt.

Måltidsavdelningen flaggar för att livsmedelsbudgeten inte kommer att hålla med anledning 
av ökade livsmedelskostnader, men de räknar med att den kommer att kompenseras för från 
kommunstyrelsen som det utlovats.

Jimmy Olsson (SD) påpekar att avvikelse och utfall ser ut att vara fel i tabellen med 
strategiska investeringar. Prognosen över exploateringen Samsala behöver därför justeras 
inför bokslutet.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden godkänner den ekonomiska rapporten för november 2019

Beslut 

Drift- och servicenämnden godkänner den ekonomiska rapporten för november 2019

Beslutsunderlag 
 Skatt Total 20191129
 VA Total 20191129

Paragrafen är justerad
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                                     HALLSBERGS KOMMUN 2019-11-29

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 20191129 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 32 250 -        32 250 -            -                   0%

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

Drift

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 271 -             271 -                 -                   0% 299 -                 

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 186 -          2 186 -              -                   0% 2 034 -              

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 137 -             137 -                 -                   0% 203 -                 

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 -                -                    -                   0% 135                  

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 374 -          2 374 -              -                   0% 2 914 -              

Gatuingenjör, Ansvar 302300 8 485 -          8 485 -              -                   0% 8 094 -              

Gata/Park Ansvar 330000 12 636 -        12 636 -            -                   0% 11 038 -           

Fastighet, Ansvar 112100-112150 935 -             935 -                 -                   0% 1 736 -              

Bostadsanpassning 112190,  (tillägg budget med 500 tkr) 2 714 -          3 514 -              800 -                29% 2 959 -              

Städ, Ansvar 1122* -                -                    -                   0% 706                  

Måltid, Ansvar 1123* -                -                    -                   0% 513                  

Miljö, Ansvar 210000 2 169 -          2 169 -              -                   0% 1 855 -              

Bygglov, Ansvar 220000 343 -             343 -                 -                   0% 136                  

Totalt DOS Skatt 32 250 -      33 050 -         800 -             2% 29 642 -         

Orsaker till avvikelse:

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

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

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

Totalt visar Drift- och service ett underskott på 235 tkr per den 30 november. Vår prognos till årets slut är ett underskott på 800 tkr på 

Bostadsanpassningen som idag visar ett underskott på 474 tkr.                                                                                                                                                                                                       

Vår förvaltningen ser idag inte ut att kunna klara underskottet inom den befintliga ramen. Utöver detta så pågår en utredning där ett möte är inplanerat i 

december som gäller bostadsanpassningen och en beräknad kostnad på cirka 1-1,2 mkr, som troligen kommer under nästa år.  Miljö och Bygglov visar 

båda ett överskott per 30 november men beräknas tillsammans ligga inom ram till slutet av året. Fastighet visar ett minusresultat idag  på 997 tkr och 

Tekniska chefen ett minus på 636 tkr idag men båda avdelningarna arbetar med att komma inom ram till årets slut.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2019-11-29

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

EKO-parken/naturreservat -100 -100 0 0% -61

Ortsbesök -400 -400 0 0% -158

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

Fastighetsinvesteringar:  

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -309

Källsortering, miljörum   -450 -450 0 0% -17

Förbättringsåtgärder intern hyresgäst -200 -200 0 0% -34

Skolgårdar lekutrustning -200 -228 -28 0% -228

Folkasboskolan, byte fasad och fönster, del av projekt 10093 -400 -400 0 0% -84

Ridhuset Lindhult, projekt 10094 -1 235 -1 235 0 0% -355

Måltidsavdelningen -800 -901 -101 13% -901

Städavdelningen: -150 -150 0 0% -116

Gata /Park: 0%

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

Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår -456 -456 0 0% -266

Tillgänglighetsanpassning -50 -50 0 0% 0

Gatubelysning -1080 -1080 0 0% -507

Lekplatser, upprustning -200 -185 15 -8% -185

Manskapsbodar i orterna -150 -150 0 0% -55

Anslagstavlor -50 -50 0 0% 0

Inventarier Skördetröskan -100 -100 0 0% 0

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort (Rala III) 0 0 0 0% -40

Trafiksäkerhetsprojekt:  Cykel-pumpar/parkeringar -1 000 -1 000 0 0% -701

Totalt DOS Skatt  -9271 -9385 -114 1% -5714

Kånsta kvarn, projekt 10090 -970

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 -541 -541 100% -622

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -198 -198 100% -320

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

Reception centrumhuset, projekt 10100 -1 000 -1 000 0 0% -296

Förskolan Gullvivan, projekt 10103 -900 -900 0 0% -22

Sydnärkehallen omklädningsrum, projekt 10101 -1 050 -1 050 0 0% -1007

Sydnärkehallens tak,  projekt 10102 -2 100 -2 100 0 0% -2373

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak -6 500 -6 500 0 0% -2712

Strategiska investeringar beslutade av KS: -14 950 -15 689 -739 5% -7355
Orsaker till avvikelse: 

Beräknad prognos inom ram till årets slut.
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Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS / 

(tkr)  Helårsprognos per 2019-11-29

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Sanering VA-nät, projekt 35002 -4 000 -4 893 -893 -4 893

VA-avdelningens investeringar -4 100 -4 100 0 -2 196

Nödvattenrum, projekt 35014 -600 -600 0 0

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg 

tätort -2 000 -2 000 0 0

Rala III, projekt 30019 0 0 0 -104

Sjöledning Tisaren , projekt 35015 -12 374 -12 374 0 -328

Totalt DOS Avgift -23 074 -23 967 -893 -7 521

Strategiska investeringa beslutade av KS:

Exploatering Sköllersta 0 0 0 -116

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 0 0 -3

Exploatering Vibytorp 2 D, projekt 

35503. Startade under 2018 slutförs i 

år. 0 -1 040 -1 040 -1 040

Orsaker till avvikelse:

Projektering av Sjöledningen Tisaren pågår och budget behöver flyttas med till nästa år då 

arbetet kommer fortsätta. Till projektet Rala III kommer Train Allianse bidra med ersättning. 

Nödvattenrum behöver troligen också flyttas med till nästa år. Övriga projekt beräknas hålla 

sin budgetram.

Page 92 of 106



Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 1911 Budget 1911 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -3697 -4922 -5476

VA-avgifter hushåll 86501 21361 21778 26133

VA-avgifter industri 86502 4623 5878 6718

Inventering VA-nät 86504 -1090 -751 -819

Anskaffning vatten 86505 -1968 -2923 -3189

Produktion vatten 86506 -500 -787 -859

Distribution vatten 86507 -26 -28 -31

VA-nät gemensamt 86508 -5798 -4284 -4567

Avloppspumpstationer 86509 -741 -798 -870

Reningsverk 86510 -8744 -10293 -11228

Reserv vattentäkter 86511 -144 -130 -141

Leverans vatten 86512 -2167 -2902 -3165

Spillvattenavledning 86513 -595 -458 -499

Dagvattenavledning 86514 -707 -187 -204

Dagvattenhantering 86515 -45 -25 -28

Slamhantering VA 86516 -619 -286 -312

Vattenmätning 86517 -769 -933 -1018

Maskiner VA 86518 -534 -407 -445

Ej attesterade fakturor

Totalt -2160 -2458 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 155 - Kvartalsrapport sjukfrånvaro 
(19/DOS/25)

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag 
 Sjukfrånvaro DOS juli 2019
 Sjukfrånvaro DOS augusti 2019
 Sjukfrånvaro DOS september 2019
 Sjukfrånvaro DOS oktober 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning 

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

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

Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2019-11-01 till 2019-11-28 redovisas 
genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut 

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag 
 Meddelanden till nämnden 191218

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 157 - Övriga ärenden 
(19/DOS/33)

Ärendebeskrivning 

 Jimmy Olsson (SD) meddelar att inte båda protokollen från mötet i november är publicerade i 
Meetings. Nämndsekreteraren lovade att undersöka orsaken.

 Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning i 102 kommuner om hur 
medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt 
sophämtning och avfallshantering. Förvaltningschefen informerar om rapporten över Kritik 
på teknik 2019. Rapporten ger en översiktlig redovisning och försöker bland annat ge 
deltagande kommuner möjlighet att jämföra sina resultat och se hur nöjda invånarna är.

Förslag till beslut 

Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslut 

Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 158- Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordförande tackade förtroendevalda och tjänstepersoner för ett mycket gott samarbete 
under 2019 och önskade God Jul och Gott Nytt År! Ordförande avslutade sedan mötet.

Paragrafen är justerad
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