
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-09-28  

  Drift-och servicenämnden 
Tid Plats
 08:00-12:00 Hörnet vån 2, Kommunhuset Hallsberg

Övriga 
 

Magnus Ribbing, Förvaltningschef DOS
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Amel Hadzic, Byggnadsinspektör
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Maria Eklund, VA Konsul
Suzana Madzo, VA-ingenjör
Niklas Hasselwander, Teknisk chef

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Hans Palmqvist (S)
Leif Hermansson (S)
Mariana Johansson (S)
Lotta Öhlund (S)
Sven-Arne Johansson (V)
Hans Johansson (C)
Jan Karlsson (M)
Rikard Bergström (M)
Andreas Glad (KD)
Joakim Rosén (SD)
Dan Fredriksson (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Birgitta Kumblad (S), vice ordförande
Gösta Hedlund (C), 2:e vice ordförande
Henrik Axelsson (S)
Toni Blanksvärd (S)
Lillemor Pettersson (S)
Calin Mc Quillan (M)
Markus Eriksson Nordkvist (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
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1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ewa-Rosa Sliwinska 
08:00

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Tjänstgörande ersättare
5. Val av justerare
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2 - Förhandsbesked för enbostadshus och 
garage/maskinhall på del av fastigheten  
Äspe 2:1 (22/DOS/18)

Föredragande Amel Hadzic och Åsa 
Gunnarsson 08:05

Ärendebeskrivning
Bedömningen görs att den redovisade platsen för enbostadshus och garage/maskinhall är lämplig. 
Det har inte framkommit något som skulle innebära annan bedömning.
Drift- och Serviceförvaltningen bedömer att Drift-och servicenämnden ska besluta om positivt 
förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och garage/maskinhall på del av fastigheten Äspe 
2:1.
Förslag till beslut
Drift-och servicenämnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) att bevilja 
förhandsbesked för enbostadshus och garage/maskinhall på fastigheten Äspe 2:1 i enlighet med 
bifogat beslutsunderlag och följande villkor:

1. Tillstånd från miljöenheten för enskilt avlopp ska finnas innan bygglov beviljas.
2. Trafikverkets tillstånd till ny anslutningsväg ska finnas innan bygglov beviljas.
3. Bostadshusets och garagets/maskinhallens placering, utformning och anpassningen till 

omgivningen med hänsyn till kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet. Avseende 
placering, behöver yttrande från Länsstyrelsen och Eon särskilt beaktas.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Förhandsbesked positivt Äspe 2,1
 Bilaga 1, Ansökan
 Bilaga 2, Situationsplan
 Bilaga 3, Verksamhetsbeskrivning
 Bilaga 4, Yttrande Länsstyrelsen
 Bilaga 5, Yttrande Skanova
 Bilaga 6, Yttrande Eon
 Bilaga 7, Yttrande Trafikverket
 Bilaga 8, Orienterande karta

Page 3 of 14



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-09-28  

3 - Omfördelad ram gällande VA-
investeringar för byggnation av VA-ledningar 
och gata på Lundgatan - Axgatan i Östansjö 
(22/DOS/85)

Föredragande Magnus Ribbing 08:15

Ärendebeskrivning
Investeringsramen behöver omfördelas så att utrymme skapas med 2,4 mkr för att bygga VA-nät 
och gata enligt dagens normer, detta med anledning av försäljningen av kvarvarande kommunala 
tomter för bostadshus i Östansjö.
Förslag till beslut
Drift- och Serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden besluta att investeringsramen 
omfördelas så att utrymme skapas med 2,4 mkr i 2022 års budget, för byggnation av VA-ledningar 
och gata på Lundgatan och Axgatan i Östansjö.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse omfördela ram investering VA, Lundgatan-Axgatan Östansjö
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4 - VA-taxa 2023 (22/DOS/48) Föredragande Maria Eklund, Suzana 
Madzo och Niklas Hasselwander 08:20

Ärendebeskrivning
Den nuvarande taxekonstruktionen för brukningsavgifter har reviderats i enlighet med den nya 
taxekonstruktionen i Svenskt Vattens normalförslag P120. Taxehöjningen baseras på utfallet av 
2022 års budget, samt en ökning av vatteninköpskostnaderna och en generell 3 % höjning för att 
täcka ökade kostnader. Det ger en budget för brukningsavgifter 2023 på 35,8 miljoner kronor. 
Därutöver behöver Drift- och servicenämnden fastställa en separat prislista för vissa tjänster som 
enligt P120 inte ska ingå i VA-taxan.
Drift- och servicenämndensberedningsutskotts behandling av ärendet 
Gösta Hedlund (C) undrar vad konsekvenserna blir för idrottsplatser och stora industrier med den 
nya taxekonstruktionen. VA-ingenjören lovar ta fram exempel till nämndens möte.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen om VA-taxa 2023 och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.
Drift- och servicenämnden beslutar fastställa separat prislista för de tjänster som VA utför utöver 
sina åtaganden enligt lagen om allmänna vattentjänster, se bilaga prislista för andra tjänster.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse VA-taxa 2023
 Bilaga 1 Förändringar mot nuvarande taxekonstruktion i punkter
 Bilaga 2 Förslag till VA-taxa 2023
 Bilaga 3 Prislista andra tjänster VA 2023
 Bilaga 4 AFRYs presentation om förslag till VA-taxa 2023
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5 - Budget 2023 (22/DOS/87) Föredragande Ingalill Nilsson 08:40

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens styrsystem skall GPF, Gemensamma Planeringsförutsättningar upprättas som en 
grund för höstens kommande arbete med Mål och budget med flerårsplan. I GPF framgår 
planeringsförutsättningar för aktuell planeringsperiod, samt ekonomiska ramar för drift- och 
investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till GPF, Gemensamma 
Planeringsförutsättningar för perioden 2023-2025.
I planeringsförutsättningarna har uppräkningar för priser, löner och index gjorts dessutom ingår 
volymökningar för barn, elever och det nya boendet Blomsterängen.
Kommunfullmäktige beslutade godkänna Gemensamma Planeringsförutsättningar 2023-2025 med 
koalitionens tillägg den 13 juni 2022.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar anta den av kommunfullmäktige beslutade, övergripande 
budgeten för DOS 2023
Beslutsunderlag 

 Mal och budget 2023-2025 utkast 2
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6 - Delårsrapport 2022 (21/DOS/88) Föredragande Ingalill Nilsson 08:55

Ärendebeskrivning
Förvaltningens ekonom har tillsammans med verksamheterna i förvaltningen upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2022.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
Beslutsunderlag 

 Delarsrapport 2022 ver 5
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7 - Internkontroll uppföljning delår 2022 
(21/DOS/88)

Föredragande Ingalill Nilsson 09:45

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 den ekonomiska 
redovisningen och redovisningen av verksamhetsmått och nyckeltal, det vill säga skydda mot fel 
och oegentligheter.
En delårsuppföljning har sammanställts per den 31 augusti 2022.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
Beslutsunderlag 

 Internkontrollrapport delår 2022, ver 1
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8 - Förvaltningschefen informerar (22/DOS/31) Föredragande Magnus Ribbing 

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen
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9 - Kvartalsrapport 2, sjukfrånvaro (22/DOS/24) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Det finns ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att försöka få ner 
sjukfrånvaron.
Nämnden följer sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen genom att den redovisas kvartalsvis.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen
Beslutsunderlag 

 Sjukfrånvaro DOS april 2022
 Sjukfrånvaro DOS maj 2022
 Sjukfrånvaro DOS juni 2022
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10 – Meddelanden till nämnden Föredragande  

Ärendet i korthet 
Redovisning av ett urval inkomna respektive upprättade handlingar och statistik
Förslag till beslut 
Drift- och servicenämndens beredningsutskott godkänner redovisningen
Anmälningar 

 /DOS/2237974 /DOS/2237974    Statistik elbilsladdning juni 2022
 /DOS/2238137 /DOS/2238137    Beslut i strandskyddsärende
 /DOS/2238134 22/DOS/50-6    Hjälmarens vattenvårdsförbund - 

årsmötesprotokollet samt signerad årsredovisning
 /DOS/2238133 22/DOS/50-7    Hjälmarens vattenvårdsförbund - 

årsmötesprotokollet samt signerad årsredovisning
 /DOS/2238162 /DOS/2238162    Statistik elbilsladdning maj 2022
 /DOS/2238169 /DOS/2238169    Beslut Strandskyddsdispens – Svennevads 

Prästgård 1_48, 220627
 /DOS/2238189 22/DOS/50-8    Sommarhälsning från Hjälmarens 

Vattenvårdsförbund
 /DOS/2238301 22/DOS/18-35    Statistik bygglov antal samtal telefontid juni
 /DOS/2238604 /DOS/2238604    Statistik elbilsladdning juli 2022.
 /DOS/2239032 /DOS/2239032    Brev från Förvaltningsrätten i Karlstad i 5818-21
 /DOS/2239123 /DOS/2239123    Yttrande Östansjö Bilskrot
 /DOS/2239221 22/DOS/18-36    Statistik bygglov telefontid augusti
 /DOS/2239219 22/DOS/18-37    Volymmått bygglov Hallsberg tom augusti 2022.pdf
 /DOS/2238856 /DOS/2238856    För kännedom i ärende 505-6274-2022
 /DOS/2239308 /DOS/2239308    Statistik elbilsladdning aug 2022
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11 - Redovisning av delegationsbeslut 
(22/DOS/17)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar för nämndens verksamhet. Det är 
flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på delegation från 
nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden vid närmast följande 
sammanträde.
Delegationsbeslut under perioden 2022-05-28 – 2022-09-07 redovisas genom att listor delges 
nämnden.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen
Beslutsunderlag 

 Redovisning av delegationsbeslut 220528-220907
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12 - Övriga ärenden (22/DOS/31) Föredragande  
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13 – Mötets avslutande Föredragande Ewa-Rosa Sliwinska 
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