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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3 

 Datum: 2020.11.02 Dnr:   

 

 
 

Version 1.3 

 

Trädgruppen 
   

Ärendebeskrivning 
Nio ansökningar 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 att: 
-  Hallsbergs tätort: Begäran avslås och att träden istället beskärs under kommande år. 
-  Hallsbergs tätort: Begäran avslås då beslut finns på åtgärder 2019.12.02, ansökan   
  Stocksättersvägen. 
-  Hallsbergs tätort: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2021-2022. 
-  Hallsbergs tätort: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2021-2022. 
-  Pålsboda tätort: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2021-2022. 
-  Pålsboda tätort: Begäran genomförs och åtgärder utförs under 2021-2022. 
-  Pålsboda tätort: Begäran genomförs och åtgärd utförs under 2021-2022. 
-  Sköllersta tätort: Begäran avslås. 
-  Sköllersta tätort: Begäran avslås. Träden utgör ingen risk och stora Ekar bör bevaras. 
 

 
 Hallsbergs tätort. 

Fastighetsägaren upplever att tre stora lövträd skräpar på privat fastighet samt orsakar skador på 
fastighetsägarens bil när grenar faller ner. Förslaget är att låta dessa träd stå kvar eftersom detta är 
stora lövträd. 

 
 Hallsbergs tätort. 

I området finns ett bestånd av bland annat stora lövträd. 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. Tidigare inkommen  
trädblankett för , beslutad 2019.12.02 finns för detta område. 

 

 Hallsbergs tätort. 

Fastighetsägare upplever att skogen växt sig hög och tät nära inpå fastigheter som bland annat 
skuggar solceller. Gallringsåtgärder behöver genomföras i området och kan tidigast genomföras 
under säsong 2021-2022. 
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 Hallsbergs tätort. 

Fastighetsägare upplever att skogen växt sig hög och tät nära inpå fastigheter som bland annat 
skuggar fastigheterna. Gallringsåtgärder behöver genomföras i området och kan tidigast genomföras 
under säsong 2021-2022. 

 

 Pålsboda tätort. 

Skärm av fullvuxna träd främst bestående av barrträd med en uppskattad längd på runt 25 meter. 
Utsatta för vind och fastighetsägare i området beskriver att det inte är ovanligt att större grenar 
faller till marken vid storm. Åtgärder behöver genomföras och kan tidigast genomföras under 2021-
2022. 

 

 Pålsboda tätort. 

Skärm av fullvuxna träd främst bestående av barrträd med en uppskattad längd på runt 25 meter. 
Utsatta för vind och fastighetsägare i området beskriver att det inte är ovanligt att större grenar 
faller till marken vid storm. Fastighetsägare önskar att träd högre än 15 meter tas ner.  Åtgärder 
behöver genomföras och kan tidigast genomföras under 2021-2022. 

 

 Pålsboda tätort. 

Ett större lövträd önskas tas ner då det står på kommunens mark vid fastighetsägarens infart till 
fastigheten. Trädet tas ner under 2021-2022. Observera att trädet kan utgöra del av allé som först 
måste undersökas. 

 

 Sköllersta tätort. 

Ett antal Ekar står i närheten av ansökandes fastighet och ett av dessa träd är nära fastighetsgräns 
varpå trädkronan hänger in över fastigheten. Begäran avslås.  

 

 Sköllersta tätort. 

Fastighetsägare önskar fällning av tre stora Ekar då dessa skräpar ner. Begäran avslås då kommunens 
hållning är att stora lövträd ska bevaras. 
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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: 

-  Hallsbergs tätort 

-  Hallsbergs tätort 

-  Hallsbergs tätort 

-  Hallsbergs tätort 

- Pålsboda tätort 

-  Pålsboda tätort 

-  Pålsboda tätort 

-  Sköllersta tätort 

-  Sköllersta tätort 
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 2020-10-29 Dnr:  19/DOS/64 

 

 
 

Motion gällande anläggande av ängsmarker   

Ärendebeskrivning 
Towe Jegeros (V), Tryggve Thyresson (V), Veronica Löfling (V) och Sören Pettersson (V) har 
inkommit med en motion gällande anläggande av ängsmarker. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelseförvaltningen har expedierat ärendet till drift- och 
serviceförvaltningen för yttrande. 

Förslag till beslut 
I och med nedanstående redovisning anses motionen besvarad. 

Ärendet 
De senaste trenderna inom omgestaltandet av konventionella gräsytor visar att fler alternativa 
lösningar finns. Alternativa lösningar går mot mer naturliga gräsmarker där gräs och örter kan växa 
tillsammans och bli en viktig resurs för människor, vilda djur och pollinerande insekter. 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort stora forskningsprojekt om detta bland annat ”Alternativ 
till gräsmatta i Sverige från teori till praktik”. 
Där säger man att den mest effektiva metoden är att avlägsna den befintliga gräsmattan samt cirka 
10–15 cm av jorden och ersätta den med en magrare jord och sedan så ängsblandning på ytan.  
Trots att det här medför vissa inledande ekonomiska investeringar har det visat sig att dessa 
investeringar lönar sig senare på grund av minskade skötselkostnader i framtiden. 
 
Två försök i mindre skala har gjorts i Hallsbergs tätort 
På baksidan av Bergöö huset har en färdig ”ängsmatta” lagts ut på två olika ställen. De två 

ängsytorna har anlagts för att vara en inspiration för andra att anlägga blomsterängar. 

Demonstrationsängarna har kompletterats med informationsskyltar som beskriver innehåll och 

funktion för att informera och väcka intresse. 
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Vid lekplatsen, ”Tallbacken”, (Östra Promenaden i Hallsberg) har parkenheten sått en ängsyta (cirka 
200 m²). Ängen är sådd hösten 2018. Platsen är en före detta bollplan i grus som fått växa igen och 
som klipptes som en vanlig gräsyta i minst 20 år. Platsen ligger på en grusås och är väldigt torr och 
mager. Det borde vara en perfekt plats att etablera en ängsyta på. Utfallet är än så länge knappt 
märkbart, men med tålamod kan det färdiga resultatet kanske märkas om 3-5 år. 

 
 

Karta över Tallbacken och bild från augusti 2020 
 

Planer framåt 

Drift- och serviceförvaltningen har tagit kontakt med Kumla kommun för att ta del av deras 
erfarenheter. Enligt parkchefen i Kumla har man under 2020 gjort ett försök med att övergå från 
klippta gräsytor till ängsytor. Man slutade helt enkelt att klippa gräset för att se vad som fanns i 
ytorna. På många ställen blev det helt fel (i centrum och intill villabebyggelse och lekplatser). På en 
del ställen blev dock resultatet riktigt bra. Kumla håller just nu på med en utvärdering av projektet 
och förvaltningen kommer att hålla kontakten med dem för att få veta resultat och hur de tänker gå 
vidare. 
 
Drift- och serviceförvaltningen arbetar vidare med de projekt som startats och utvärderar dessa. 
Inom den tekniska avdelningens parkenhet förs också en diskussion om att plantera växter som 
gynnar pollinerande insekter utan att det för den skull inte behöver anläggas ängar. När ett resultat 
kan presenteras kommer en mer detaljerad plan tas fram som bland annat visar var det kan vara 
lämpligt att anlägga ängsytor och annan växtlighet som gynnar pollinerande insekter i Hallsbergs 
kommun.  
 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 
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Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon  Per Runfeldt 

Förvaltningschef  Planerare 
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Plan för underhåll av kommunens fastigheter 
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                                     HALLSBERGS KOMMUN 2020-11-04

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2020-10-31 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 34 503 -        34 503 -            -                   0%

Investering tilldelad ram exkl exploateringar och strategiska 9 847 -          9 847 -              -                   0%

Budget på 500 tkr är flyttad från vinterväghållningen till beläggning.

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Budget 2010 Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 306 -             306 -                 -                   255 -              163 -                 

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 435 -          2 985 -              550 -                2 046 -           2 342 -              

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 18 -               468 -                 450 -                15 -                 335 -                 

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 4 -                  4 -                      -                   3 -                   251                  

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 284 -          2 284 -              -                   1 903 -           2 842 -              

Gatuingenjör, Ansvar 302300 8 436 -          8 436 -              -                   7 113 -           6 152 -              

Gata/Park Ansvar 330000 12 936 -        12 936 -            -                   9 298 -           9 757 -              

Fastighet, Ansvar 112100-112150 2 605 -          1 605 -              1 000             2 197 -           2 408               

Bostadsanpassning 112190 2 665 -          2 665 -              -                   2 221 -           1 689 -              

Städ, Ansvar 1122* 139 -             139 -                 -                   43 -                 514                  

Måltid, Ansvar 1123* 153 -             153 -                 -                   127 -              201                  

Miljö, Ansvar 210000 1 938 -          1 938 -              -                   1 815 -           1 500 -              

Bygglov, Ansvar 220000 584 -             584 -                 -                   487 -              95 -                   

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000 -                -                    -                   -                 -                    

Totalt DOS Skatt 34 503 -      34 503 -         -                27 523 -       21 501 -         

Orsaker till avvikelse:

Tillkommer utöver budgetram på -8 200 tkr överföringar av investeringsbudget från 2019 för Ortsbesök 234 tkr, Källsortering 433 tkr, 

Ridhuset Lindhult 880 tkr och Skördetröskan inventarier 100 tkr (Beslut av KS 21 april).

Överföring av Strategiska investeringar från 2019 för Kommunhuset -2 000 tkr, Allébadet -1 020 tkr och reception centrumhuset -496 

tkr (Beslut av KS 21 april).

Extra tilldelning av höjd PO-avgift på 501 tkr till driften. Och 1 500 tkr till invändig renovering Transtenskolan.

Hänsyn tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i periodiseringar av budget:                                                                                                             

Totalt visar Drift- och service ett överskott per den 30 oktober på 6 022 tkr. Vår prognos till årets slut är ett resultat inom ram. Förvaltningschefen visar i 

dagsläget en prognos till årsets slut på minus 550 tkr mot budget på grund av ej budgeterade åtgärder i kvarteret Skördetröskan i form av bland annat 

ökade konsultkostnader, bygglov, PCB-sanering, mark- och byggnadsjusteringar med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet. Fordonsverkstaden flyttar sin 

verksamhet till nya lokaler och kan under tiden innan allt är på plats inte utföra arbete i samma omfattning som vanligt och därmed blir intäkterna lägre. 

Prognosen till slutet av året är ett underskott på 450 tkr. Fastighetsavdelningens upphandlingar har tagit längre tid än beräknat och arbeten har inte 

kommit igång så snabbt som var planerat och kommer belasta driften även nästa år. Prognosen som till stor del beror på detta visar ett överskott till årets 

slut på 1 mkr.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Då vi sedan tidigare år har haft ett bostadsanpassningsärende som ännu inte har blivit utfört så befarar vi att ärendet kommer få ett avslut först under 

nästa år och kostnaden kan då bli cirka 1 till 1,2 mkr som förvaltningen inte har utrymme för. Enligt den information som finns idag så har man varit i 

kontakt med bygglov och ärendet fortgår.
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Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2020-10-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 

Övergripande:

Ortsbesök,budget - 234 tkr från 2019 -434 0 434 100% 0

Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda -925 -775 150 16% 0

Yttre miljö Skördetröskan 0 -1 434 -1434 -100% 0

Möbler och inredning till Skördetröskan -600 -600 0 0% -790

Fastighetsinvesteringar:

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -396

Källsortering miljörum,  budget -433 tkr från 2019 -433 -433 0 0% -41

Ridhuset Lindhult, budget -880 tkr från 2019 -880 -880 0 0% -56

Asfaltering ytor inkl belysning och servisledningar -800 -800 0 0% 0

Skolgårdar lekutrustning -200 -200 0 0% 0

Måltidsavdelningen maskiner kök -1 200 -1 200 0 0% -865

Städavdelningen:

Maskiner -175 -175 0 0% -178

Gata /Park:

Inköp Maskiner och fordon -850 -850 0 0% -115

Trafikanordningar -200 -200 0 0% 0

Gator och vägar gemensamt, beläggning -250 -250 0 0% -63

Tillgänglighetsanpassning -50 -50 0 0% 0

Gatubelysning -400 -250 150 38% -23

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet -200 -200 0 0% -207

Poolbilar utbyte -400 0 400 100% 0

Poolcyklar -50 -50 0 0% -28

Bränsletankstation på Skördetröskan -200 0 200 100% 0

Ekoparken -100 0 100 100% 0

Trafiksäkerhetsprojekt:  -1 000 -1 000 0 0% -509

Totalt DOS Skatt  -9 847 -9 847 0 0% -3 271

Strategiska investeringar beslutade av KS:

Skördetröskan 4, projekt 10096 -20 000 -20 000 0 0% -17 613

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 0 -4 631 -4 631 -100% -3 939

Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 0 -2 253 -2 253 -100% -2 253

Åtgärder i Spontanlekplatsen, projekt 30041 -680 -680 0 0% 0

Reception centrumhuset, projekt 10100 -1 496 -1 496 0 0% -639

Transtenskolan, tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070 -4 300 -4 300 0 0% -4 074

Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt 

10107 -1 200 -1 200 0 0% -1

Folkasboskolan ventilation, projket 10104 -3 000 -3 000 0 0% -156

Folkasboskolan, fönsterbyte etapp 2 och 3, projekt 10112 -1 300 -1 300 0 0% -29

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

Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108 -2 000 -2 000 0 0% -25

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2, projekt 10101 -1 900 -1 900 0 0% -82

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105 -2 800 -2 800 0 0% -66

Allébadet driftutrustning, projekt 10097 -1 020 -1 020 0 0% -409

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak, projekt 

10099 -2 000 -2 470 -470 0% -2 470

Strategiska investeringar beslutade av KS: -42 596 -49 950 -7 354 -17% -31 756
Orsaker till avvikelse DOS skatt: 

Beräknad prognos inom ram till årets slut för den skattefinansierade delen exklusive Strategiska investeringar.

Orsaker till avvikelse Strategiska investeringar beslutade av KS: Exploatering Samsala och Hässlebergsskogen saknar budget 

men pågår, ska fördelas mellan Gata och VA. Det ekonomiska utrymmet för projekt Skördetröskan uppgår till 20 mkr. 

Beräknad avvikelse till slutet av året för Strategiska investeringar är -7 354 tkr per 30 oktober.                                                                                                                            

Investeringar som Sydnärkehallens omklädningsrum, ventilation Folkasboskolan, Fredriksbergsskolans tak, Folkasboskolans 

fasad och fönster, Allébadet, fjärrvärmekulvert Transtenskolan och Spontanlekplatsen kommer inte bli klara under 2020 utan 

kommer pågå även under 2021 och budgetram behöver flyttas mellan åren.
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Budget/Utfall på verksamhetsnivå.  Belopp i tkr
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 202010 Budget 202010 Budget helår 

2020

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -163 -255 -306

Teknisk planering 21500 -1 016 -1 218 -1 462

Bygglovsverksamhet 21501 -95 -487 -584

Allmän markreserv 21505 -25 -26 -31

Fastighetsreglering 21506 89 28 33

Bostads- och affärshus 21507 -4 -124 -156

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -6 254 -4 526 -5 593

Beläggning underhåll 24901 -1 579 -2 542 -2 950

Vinterväghållning 24902 -1 346 -1 047 -3 273

Barmarksrenhållning 24903 -724 -680 -816

Gröna ytor 24904 -77 -196 -235

Trafikanordning 24905 -441 -438 -525

Gatubelysning 24906 -2 224 -2 855 -3 426

Broar/stödmurar 24907 -609 -1 037 -1 245

Dagvattenavledning 24908 -240 -332 -398

Bidrag till vägsamfälligheter 24911 -875 -840 -840

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -17 -20

Trafikreglering 24913 -144 -491 -589

Parkeringsövervakning 24914 -422 -164 -197

Parker mm 25000 -751 -571 -685

Skogs- och naturparker 25001 -770 -979 -1 175

Gräsytor 25002 -1 260 -1 307 -1 336

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -550 -845 -1 014

Lekplatser 25004 -753 -510 -612

Natur- och kulturreservat 25005 165 178 170

Miljöbalken 26100 -696 -1 073 -1 147

Livsmedelslagen 26101 -805 -742 -791

Alkoholtillstånd 26700 100 -333 -400

Tobakstillstånd 26701 -101 250 300

Läkemedelstillstånd 26702 0 83 100

Bostadsanpassning 51001 -1 689 -2 221 -2 665

Avfallshantering gemensamt 87000 518 259 311

Lakvattenrening 87005 0 0 0

Gemensamma lokaler 91000 145 -89 -123

Förvaltningslokaler 91010 -949 -1 289 -1 677

Städverksamhet 91011 0 -5 -6

Fritidslokaler 91020 2 221 1 243 1 491

Skol- och förskolelokaler 90541 9 107 7 121 8 725

Vård- och omsorgslokaler 91040 879 702 842

Övriga lokaler internt 91050 1 123 100 137

Övriga lokaler externt 91060 -1115 283 351

Fastighetsförvaltning 91070 -328 -1 108 -1 309

Vaktmästeri 91071 -3 925 -3 781 -4 538

Teknikgrupp 91072 -1 007 -1 064 -1 276

Snickare 91073 -951 -922 -1 134

Hjälpmedelscentralen 91074 210 209 251

Städverksamhet 91080 -3 896 -3 522 -4 227

Övrigt städ externt 91090 2 373 956 1 059

Gemensamma verksamheter 92000 -3 234 -3 001 -3 553

Fordonsförvaltare 92016 235 -3 -4

Personal intern försäljning 92021 2 111 1 140 1 368

Maskiner intern försäljning 92022 1 162 706 847

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -305 16 19

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -29 -30 -36

Bilpoolens leasingbilar 92025 2 0 0

Måltidsverksamhet 92030 378 -127 -153

Ej attesterat -2 950 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -21501 -27523 -34503
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Orsaker till avvikelse:

Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 2010 Budget 2010 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -4310 -3 402 -3706

VA-avgifter hushåll 86501 17 022 17 332 26000

VA-avgifter industri 86502 4 823 4 402 5762

Inventering VA-nät 86504 -1 031 -714 -857

Anskaffning vatten 86505 -1 838 -2 711 -3253

Produktion vatten 86506 -742 -720 -864

Distribution vatten 86507 -290 -27 -33

VA-nät gemensamt 86508 -4 179 -3 607 -4337

Avloppspumpstationer 86509 -558 -738 -886

Reningsverk 86510 -9 471 -9 720 -11724

Reserv vattentäkter 86511 -200 -120 -144

Leverans vatten 86512 -2 563 -2 743 -3292

Spillvattenavledning 86513 -875 -424 -509

Dagvattenavledning 86514 -239 -391 -469

Dagvattenhantering 86515 -4 -23 -28

Slamhantering VA 86516 -722 -265 -318

Vattenmätning 86517 -704 -787 -944

Maskiner VA 86518 -453 -377 -453

Ej attesterade fakturor -199

Totalt -6533 -5035 -55

I dagsläget beräknas ingen avvikelse mot budget till slutet av året av de projekt som beslutats av nämnden. I 

dag finns dock en avvikelse på + 3 013 tkr mot tilldelad investeringsram från KS.                                                                                                                 

I tabellen ovan är ej nyttjad budget överförd från 2019 för Nödvattenrum, Huvudvattenledning (Rala) och 

Sjöledning Tisaren, beslutat av KS 21 april.  Ny beslutad budget -2 900 tkr för Huvudvattenledning 

Blacksta/Hallsberg av nämnden den 29 april. Samt exploatering Samsala 1 850 tkr och Hässleberg 1 350 tkr 

beslutat i nämnden den 16 september. Strategisk investering av VA vid Tisarens norra strand beslutad av 

Kommunstyrelsen 1 september på 36 Mkr.
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Övriga ärenden
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