KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-01-31

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

09:00-13:00

Hörnet, kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Lotta Öhlund (MP)
Conny Larsson (S), vice ordförande
Gösta Hedlund (C), 2:e vice ordförande
Toni Blanksvärd (S)
Hans Palmqvist (S)
Christina Johansson (S)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Kari Räihä (V)
Mattias Björklund (M)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)

Leif Hermansson (S)
Henrik Zegelsson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Linda Eng (MP)
Andreas Tranderyd (MP)
Peter Tillman (V)
Jonas Strand (M)
Hans Johansson (C)
Andreas Glad (KD)
Micael Carlström (S)

Övriga
Clas-Göran Classon, Förvaltningschef
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Niklas Hasselwander, Teknisk chef
Hadil Asaad, Planeringsingenjör
Niclas Camarstrand, Gatuingenjör
Anela Erkocevic, Miljöinspektör
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Carita Prim, Måltidschef
Peter Lidberg, Enhetschef VA
Åke Edgarsson, Fordonssamordnare
Per Runfeldt, Planerare
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Föredragande Lotta Öhlund 09:00

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Tjänstgörande ersättare
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2 - Ansökan bygglov nybyggnad av
komplementbyggnad Folkasbo 1:1,
Centralplan Pålsboda (18/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:05

Ärendebeskrivning
Sökande vill bygga en komplementbyggnad på 27 kvm och önskar placera den på baksidan
av befintligt kiosk/gatukök. Enligt sökande ska komplementbyggnaden användas till förråd
och lager för verksamheten. Hela komplementbyggnaden hamnar på prickmark. Enligt
gällande detaljplan får marken inte bebyggas på prickmark. Hallsbergs kommun är
fastighetsägare till fastigheten Folkasbo 1:1, som sökande önskar placera
komplementbyggnaden på.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
1. Avslå ansökan om bygglov då det inte följer detaljplanen
2. Ta ut gällande taxa för avslag med 1416 kronor

Beslutsunderlag



Ansökan bygglov nybyggnad av komplementbyggnad Folkasbo 1_1, Centralplan Pålsboda
Yttrande angående Folkasbo 1_1
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3 - Remiss över handlingsplan för Hjälmaren
(18/DOS/22)

Föredragande Clas-Göran Classon
09:20

Ärendebeskrivning
Hjälmarens vattenvårdsförbund har lämnat in en handlingsplan för Hjälmaren till Hallsbergs
kommun för synpunkter. Handlingsplanen är framtagen av arbetsgruppen för Hjälmaren och
syftar till att minska internbelastning av näringsämnen i Hjälmaren.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna bilagt förslag till yttrande över
handlingsplanen för Hjälmaren

Beslutsunderlag




Remissvar handlingsplan för Hjälmaren
Remiss angående Hjälmarprojektet
Remiss angående Hjälmarprojektet
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4 - Redovisning av ett beslutsärende på
delegation, Miljötillsyn förorenade områden
och tobakstillsyn (18/DOS/17)

Föredragande Anela Erkocevic 09:30

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden beslutade den 23 augusti 2017 om en delegationsordning för
nämndens verksamhet. Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i
verksamheterna på delegation från nämnden. Nämnden har begärt att få redovisning av
aktiviteterna med myndighetsutövning vid nämndmötena för att få mer kännedom om vilka
beslut som tas i olika steg.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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5 - Uppföljning av användandet av fossila
bränslen i förvaltningen (18/DOS/36)

Föredragande Åke Edgarsson 09:45

Ärendebeskrivning
Nämnden har beslutat om ett mål som säger att miljöpåverkan från nämndens verksamheter
ska minska årligen och enligt indikatorn ska användningen av fossila bränslen minska med 5
% per år till och med år 2020.
Koldioxidutsläppen från kommunens fordon kommer att börja registreras 2017.
Fordonsparken kommer att försöka förbättras i avseende att minska koldioxidutsläppen.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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6 - Uppföljning av kostnaden för
laddplatserna för elbilar (18/DOS/37)

Föredragande Niclas Camarstrand
10:00

Ärendebeskrivning
Sedan i juli 2015 har Hallsbergs kommun två nya laddningsstolpar för elbilar på parkeringen
vid Södra Allén i Hallsberg.
Intentionerna med laddningsplatserna är att ge möjlighet att ladda sin elbil, inspirera till nya
tankesätt vad gäller miljövänliga resor samt stimulera och underlätta elbilanvändning.
Laddningen har hittills varit gratis för användarna.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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7 - Uppföljning "Rätt fart i staden" 2017,
slutredovisning (18/DOS/38)

Föredragande Niclas Camarstrand
10:15

Ärendebeskrivning
Gatuingenjören har sammanställt en analys av hastighetsnivåerna på de kommunala vägarna
i kommunens samtliga tätorter. Analysen har gjorts med hjälp av handboken "Rätt fart i
Staden". handboken är utgiven av Vägverket och SKL och äre ett hjälpmedel för att få en så
lika bedömning som möjligt av lämpliga hastighetsnivåer i landet.
Omskyltning inleddes i Hallsbergs tätort augusti 2015.
Under 2016 fortsatte omskyltningen i Pålsboda, Svennevad och Hjortkvarn.
Under 2017 har omskyltning gjorts i Östansjö, Vretstorp och Sköllersta.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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8 - Uppföljning av handlingsplaner och
åtgärder från ortsbesök 2017 - samt
planering av åtgärder 2018 (18/DOS/39)

Föredragande Hadil Asaad 10:30

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 2018 finns där datum, tid och ort är inbokade.
Planeringsingenjören har gjort en strukturerad uppställning där objekt, åtgärd, ansvarig och
tidplan tydligt framgår. Även avslutade objekt finns med.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag







Uppföljning handlingsplan Östansjö
Uppföljning handlingsplan Svennevad
Uppföljning handlingsplan Hjortkvarn
Uppföljning handlingsplan Sköllersta
Uppföljning handlingsplan Vretstorp
Uppföljning handlingsplan Pålsboda
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9 - Information om dricksvattenmätarbyten
(18/DOS/40)

Föredragande Peter Lidberg och Niklas
Hasselwander 10:45

Ärendebeskrivning
Information om dricksvattenmätare i kommunen och byten av dessa. Bytesintervallen är 10
år. Större mätare vid till exempel företag byts var 5 år. Mätarna återanvänds efter
renovering. Det finns ungefär 3200 mätare i kommunen. Abonnenten kan själv läsa av
mätaren och lämna in avläsning årligen.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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10 - Komplettering av den långsiktiga
handlingsplanen för besparing av vatten

Föredragande

(18/DOS/41)

Ärendebeskrivning
Under 2016 och 2017 har nederbördsmängderna varit historiskt låga.
Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun har den 20 april 2017 beslutat om en
handlingsplan för åtgärder som vidtas i händelse av att vattennivån i Tisaren under
sommaren 2017 sjunker under fastställda kritiska nivåer. Vid nivå 99,40 m öh har beslutats
att förbud om bevattning med slang ska verkställas. Drift- och servicenämnden har tidigare
beslutat att följa Kumla kommuns rekommendation kring eventuell vattenransonering i alla
delar utom den som berör att det inte ska levereras vatten till enskilda fastighetsägare
utanför VA kollektivet vid nivåer under 99,4 möh. Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla
kommun har nu fattat beslut om att komplettera den långsiktiga handlingsplanen för
besparing av vatten med:
1. När vattennivån i Tisaren är sjunkande och når nivån 99,7 meter över havet uppmanas
abonnenter till att vara sparsamma med sin dricksvattenförbrukning.
2. När Tisaren når nivån 99,4 meter över havet under perioden 1 mars - 31 augusti, införs
bevattningsförbud.
3. När Tisaren når nivån 99,6 meter över havet upphävs bevattningsförbud.

Drift- och servicenämnden föreslås nu besluta följa samhällsbyggnadsnämnden i Kumla
kommun och lägga till dessa tre punkter i den långsiktiga handlingsplanen för besparing av
vatten.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar följa samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun och
lägga till dessa tre punkter i den långsiktiga handlingsplanen för besparing av vatten.
Förslaget till beslut gäller det vatten som Hallsbergs kommun köper från Kumla kommun
och inte det som tas från egna vattentäkter.

Beslutsunderlag



Beslut att följa Kumla kommuns beslut om åtgärder när vattennivån i Tisaren ändras.
Komplettering åtgärdsplan - nivå för hävande av bevattningsförbud

Page 11 of 125

KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-01-31

11 - Förslag åtgärder vid Pålsboda torg

Föredragande Per Runfeldt 11:05

(18/DOS/39)

Ärendebeskrivning
Önskemål finns att färdigställa och förbättra torgytan i Pålsboda. Därför har ett förslag
utarbetats på hur det skulle gå att göra torget mer användarvänligt och attraktivt.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att färdigställa torget enligt framlagt förslag i bilaga.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Pålsboda torg
Förslag på åtgärder vid Pålsboda torg
Kostnadskalkyl Pålsboda torg
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12 - Förvaltningsplan 2018 (18/DOS/42)

Föredragande Clas-Göran Classon
11:20

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommuns styrsystem beskriver hela arbetet med planerings- och budgetprocess
och sedan även genomförandeprocessen. I genomförandeprocessen ska förvaltningschefen
besluta om förvaltningens strategier som pekar ut den säkraste och mest effektiva vägen för
att uppnå de nämndmål och politiska prioriteringar, som är beslutade i Mål- och
budgetdokumentet.
Förvaltningsplanen ska utgöra grunden för det dagliga arbetet som bedrivs och bidra till
tydlighet för alla medarbetare inom organisationen.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag


DOS Förvaltningssplan 2018 utkast CG rev
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13 - Månadsrapport sjukfrånvaro (18/DOS/26)

Föredragande Clas-Göran Classon
11:30

Ärendebeskrivning
Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen redovisas. Sjuktalen har varit höga inom
städ- och måltidsverksamheten. I övriga avdelningar inom förvaltningen har sjuktalen sett
bättre ut.
En kartläggning har beställts och genomförts av Regionhälsan avseende köken och
arbetsmiljön där. En arbetsmiljörapport har även sammanställts som innehåller en
handlingsplan för 2017. Inom måltidsavdelningen har sjuktalen sjunkit och är i dag lägre än
förra året vid samma tid.
En friskvårdspeng infördes 2016 kommunövergripande bland annat för
att försöka minska den höga sjukfrånvaron.
Det finns nu ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att försöka
få ner sjukfrånvaron.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Sjukfrånvaro november 2017
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14 - DOS Årsbokslut 2017 (16/DOS/92)

Föredragande Ingalill Nilsson 11:35

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat bokslut med
verksamhetsbeskrivning och måluppfyllelse för drift- och servicenämnden 2017.
Totalt visar Drift- och service ett underskott på 795 tkr 31 december 2017.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna DOS årsbokslut för 2017

Beslutsunderlag


Bokslut DOS 2017 till nämnd ej klar
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15 - Uppföljning av internkontroll 2017
(16/DOS/92)

Föredragande Clas-Göran Classon
11:55

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 redovisningen

Beslutsunderlag


Uppföljning till årsbokslut internkontroll 2017

Page 16 of 125

KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-01-31

16 - Sammanställning av kostnader för
gatubelysningen 2017 (18/DOS/28)

Föredragande Ingalill Nilsson 12:00

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick under 2017 i uppdrag att redovisa vilka delkostnader som ingår i beloppet
för gatubelysning som har ökat med 20 % på två år. Även att upprätta en handlingsplan för
att bryta trenden och hur vi kan få en trend med minskade kostnader.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Utredning/sammanställning av kostnader för gatubelysning 2017
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17 - Månadsuppföljning Infracontrol

Föredragande

(18/DOS/30)

Ärendebeskrivning
I Hallsbergs kommuns vision står i "Det öppna Hallsberg" att "De kommunala
verksamheterna verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda
för idéer och synpunkter." Som ett led i detta redovisas här inkomna synpunkter från
kommuninvånarna.
Eftersom synpunkterna som kommer in till förvaltningen nu till största delen styrs in
via systemet för synpunkter och felanmälan, Infracontrol, kommer en uppföljning av
ärenden i systemet istället att redovisas under den här punkten.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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Föredragande

18 - Delegationsbeslut (18/DOS/17)
Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2017-11-18 till 2018-01-19 redovisas genom
att listor delges nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

19 – Meddelanden

Föredragande

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Anmälningar
 Tack till 185 kommuner om bekräftelse av mottagen handling, om vindkraft
 17/DOS/19-67 Överklagande av Drift- och servicenämndens beslut om
föreläggande enligt livsmedelslagen
 17/DOS/19-72 Överklagande av Drift- och servicenämndens beslut 2017-09-29
angående tillstånd att hålla fjäderfä inom område med detaljplan, fastigheten
Backa 1:25
 17/DOS/20-55 Årsredovisning Hallsbergs kommuns skogar 2017
 18/DOS/18-2 Ovårdade tomter i Hallsbergs kommun januari 2018
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Föredragande

20 - Övriga ärenden (18/DOS/43)
Ärendebeskrivning

1. Ellinor Halldan informerar om nya dataskyddsförordningen, GDPR
2. Carita Prim informerar om Måltidsavdelningens arbetsmiljörapport 2017, Regional
handlingsplan för livsmedelskedjan samt läget när det gäller köken i kommunen.
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Ansökan bygglov nybyggnad av
komplementbyggnad Folkasbo 1:1,
Centralplan Pålsboda
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Remiss över handlingsplan för Hjälmaren
3
18/DOS/22
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Yttrande
2017-01-12

Remissvar förslag på handlingsplan för Hjälmaren
Bakgrund
Hjälmarens vattenvårdsförbund har lämnat in en handlingsplan för
Hjälmaren till Hallsbergs kommun för synpunkter. Handlingsplanen är
framtagen av Arbetsgruppen för Hjälmaren och syftar till att minska
internbelastning av näringsämnen i Hjälmaren.
Bakgrunden är att Hjälmaren är belastad av näringsämnen och dessa
behöver minska för att sjön ska få en god ekologisk status. Exempelvis så
måste halten fosfor minska med cirka 50 %. Handlingsplanen lyfter fram
två idéer för att komma tillrätta med problemet, antingen genom att binda
fosforn kemiskt eller genom lågflödesmuddring vilket innebär att översta
skiktet av sedimentet sugs bort.
Planen föreslår förstudie och pilotförsök av metod och om det faller väl ut
så ska det leda till fullskaliga åtgärder för att förbättra statusen i
Hjälmaren.

Diskussion
Det finns en osäkerhet i om metoderna kan fungera i en så pass stor skala
och det är naturligt att det behöver göras pilotförsök som sedan får
utvärderas. Att binda näringsämnen kemiskt måste innebära stora
mängder fällningskemikalier som ska spridas över stora ytor
bottensediment och lågflödesmuddring bör också innebära en enorm
insats ytmässigt och logistiskt med borttransport av muddermassor.
Problemet med näringsbelastningen måste lösas men frågan är om
förslagen kan genomföras.
Samtidigt som den här typen av åtgärder, sanering av tidigare utsläpp, är
bra att genomföra så pågår det ett utsläpp av näringsämnen till sjöar och
vattendrag som också är nödvändiga att åtgärda. Med pågående utsläpp så
finns risken att statusen inte kommer att kunna upprätthållas efter
sanering och det arbetet får inte tappas bort.

Förslag till beslut
Hallsbergs kommun • Västra Storgatan 14 • 694 80 Hallsberg
0582-68 50 00 • www.hallsberg.se
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2018-01-12

DOS Dnr

Hallsbergs kommun ser positivt på att näringsbelastningen i Hjälmaren
åtgärdas och att Hjälmarens ekologiska status kan bli bra. Det behövs dock
en bättre bild av möjligheten av att åtgärdsförslagen kan lyckas innan
pengar satsas.

FÖR DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Stefan Löf
Miljöchef
076-101 42 51
stefan.lof@kumla.se

Hallsbergs kommun • Västra Storgatan 14 • 694 80 Hallsberg
0582-68 50 00 • www.hallsberg.se
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REMISS
2017-12-21

Remiss till Kommunstyrelserna i Hjälmarens avrinningsområde gällande förslag
till handlingsplan för Hjälmaren från arbetsgruppen för Hjälmaren
Arbetsgruppen för Hjälmaren med representanter från berörda länsstyrelser, kommuner,
vattenorganisationer samt LRF bildades 2013 och har som syfte att gemensamt arbete
för att förbättra vattenkvalitén i Hjälmaren.
Övergödning är Hjälmarens största miljöproblem. Remitterad handlingsplan beskriver
det arbete som arbetsgruppen för Hjälmaren1 anser behövs för att minska
övergödningen av i synnerhet Storhjälmaren och Östra Hjälmaren.
För att minska kostnaden för Hjälmarprojektet såsom det beskrivs i bilagda
handlingsplan avser Hjälmarens vattenvårdsförbund ansöka om LOVA-bidrag för
projektets hela period, tre år, hos Länsstyrelsen i Örebro. Ansökningstiden går ut den 28
februari och för att Kommunstyrelsernas uppfattningar om Hjälmarprojektet ska kunna
behandlas på vårt styrelsemöte den 14 februari önskar vi era svar senast den 31 januari
2018. Observera att om projektet beviljas LOVA bidrag så halveras de kostnader som
anges i bilagda handlingsplan.
Kostnaderna för handlingsplanen har kommunicerats under hösten i Hjälmarens
vattenvårdsförbund remiss om långtidsbudget.
Remissvar ska ha inkommit till undertecknat senast den 1 februari 2018, gärna med epost till lotta.carlstrom@hjvvf.se
Med vänliga hälsningar

Lotta Carlström
På uppdrag av arbetsgruppen för Hjälmaren1

Sändlista: Arboga kommun, Degerfors kommun, Eskilstuna kommun, Laxå kommun, Hallsbergs kommun,
Katrineholms kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun, Vingåkers kommun, Örebro kommun,
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Länsstyrelsen i Örebro län

1

De som ingår i arbetsgruppen och som har tagit fram detta förslag till handlingsplan är: Lotta Carlström och
Ingegerd Oberg (Hjälmarens vattenvårdsförbund), Cecilia Larsson (ersättare Peter Grönlund, Vingåkers
kommun), Karin Saverman (Örebro kommun), Jenny Herbertsson (Katrineholms kommun), Ulf Zachrisson
(Arbogas kommun), Riika Vilkuna (Eskilstunas kommun), Sofi Nordfeldt (Länsstyrelsen i Sörmlands län), Johan
Axnér och Fredrik Wirell (Länsstyrelsen i Västmanlands län) och Ernst Witter (Länsstyrelsen i Örebro län).
Länsstyrelsen i Örebro län är huvudansvarig för innehållet i denna handlingsplan.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Boställsvägen 4
702 27 ÖREBRO

1
lotta.carlstrom@hjvvf.se
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foto: Cecilia Larsson

Handlingsplan för Hjälmaren
2018-2021
STÄRKT SAMVERKAN FÖR FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITÉT
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Inledning
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö som sträcker sig över flera läns- och kommungränser. Det
är en sjö med en stor potential att utveckla boendet, turism och besöksnäringen kring. Hjälmaren
har dock fortfarande övergödningsproblem vilka behöver åtgärdas. Samtidigt så behöver också de
värden som Hjälmaren har lyftas fram och sjöns möjligheter utvecklas.
Denna handlingsplanen har fokus på just övergödningsproblematiken. För att komma till rätta med
detta problem behövs läns- och kommunöversskridande samarbete. Ett sådant samarbete krävs
också för att förverkliga Hjälmarens utveckling till en sjö för alla.
En jämförelse kan här göras med Vättern, som liksom Hjälmaren var kraftig förorenad på mitten av
1900-talet men där genom ett läns- och kommunövergripande samarbete de största miljöproblem
nu är lösta och Vättern har utvecklats som ett viktigt besöksmål och fiskesjö.
Nedanstående förslag till handlingsplan för att minska övergödningen i Hjälmaren kan ses som ett
steg i ett läns- och kommunövergripande samarbete för att förbättra miljösituationen i Hjälmaren
och utveckla dess potential som besöksmål.

Handlingsplan
En arbetsgrupp bestående av representanter från berörde länsstyrelser och kommuner samt
Hjälmarens Vattenvårdsförbund har sedan 2014 arbetat med frågan hur miljösituationen i
Hjälmaren kan förbättras. Denna handlingsplan beskriver det arbete som arbetsgruppen för
Hjälmaren anser behövs för att minska övergödningen i Hjälmaren.
Förslaget är att Hjälmarens vattenråd ansvarar för genomförande av denna handlingsplan med
vattensamordnaren som projektledare. Kostnaderna för genomförandet uppskattas till ca 330 000
kr per år under en 3-års period (2018–2020) och föreslås finansieras av medlemmarna i Hjälmarens
vattenråd enligt gällande andelstal.
Övergödning är Hjälmarens största miljöproblem. Fokus i denna handlingsplan ligger på åtgärder
för att minska läckage av fosfor från sjöns näringsrika sediment (så kallad internbelastning) som
främst förekommer i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren. Internbelastning är ett resultat av en
historisk hög näringsbelastning på sjön och till skillnad från andra belastningskällor saknar en
utpekat ägare. Avsaknaden av en utpekat ägare samt att internbelastningen är betydande
påverkanskälla till övergödningen i Hjälmaren är anledning till varför fokus i denna handlingsplan
ligger på åtgärder för att minska internbelastningen.
I Hem- och Mellanfjärden har internbelastning inte lika stor betydelse för övergödningen som för
Storhjälmaren och Östra Hjälmaren. Däremot kan det finnas problem med uppgrumling i dessa
delar av Hjälmaren och på sikt kan det bli aktuellt att undersöka konsekvenserna av
uppgrumlingen och eventuella åtgärder för att minska denna.
Avsaknaden av en ägare till internbelastningen innebär att det behövs samverkan mellan flera
aktörer för att ta itu med problemet. Dessutom nyttjas och påverkas Hjälmaren av många och
sträcker sig över flera administrativa gränser. För ett lyckat och välförankrat åtgärdsarbete behövs
därför samverkan och dialog på flera nivåer. Samverkan och dialog är därför centrala i detta förslag
till handlingsplan för att minska Hjälmarens miljöproblem.
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Det behövs även åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen från externa källor för att
säkerställa att åtgärder mot internbelastningen i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren blir varaktiga
samt för att minska övergödningen i Hem- och Mellanfjärden. De externa belastningskällor har
utpekade ägare och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram1 beskriver de åtgärder som behövs för
att minska belastningen från dessa källor. Denna handlingsplan omfattar därför inte belastningen
från externa källor.
De som ingår i arbetsgruppen och som har tagit fram detta förslag till handlingsplan är: Lotta
Carlström och Ingegerd Oberg (Hjälmarens vattenvårdsförbund), Cecilia Larsson (ersättare Peter
Grönlund, Vingåkers kommun), Karin Karlsson (Örebro kommun), Jenny Herbertsson
(Katrineholms kommun), Ulf Zachrisson (Arbogas kommun), Riika Vilkuna (Eskilstunas kommun),
Sofi Nordfeldt (Länsstyrelsen i Sörmlands län), Johan Axnér och Fredrik Wirell (Länsstyrelsen i
Västmanlands län) och Ernst Witter (Länsstyrelsen i Örebro län). Länsstyrelsen i Örebro län är
huvudansvarig för innehållet i denna handlingsplan.

Mål
Det övergripande målet är att senast 2027 minska fosforhalterna i Hjälmarens ytvatten så att risken
för återkommande algblomningar minskar och på så sätt förbättra vattenkvalitén i Hjälmaren.
Detta ska ge bättre förutsättningar att nyttja Hjälmaren för rekreation och som råvattentäkt.
Förbättringen ska uppnås utan påtagliga negativa konsekvenser för yrkesfisket med avseende till
fångst av gös och kräftor, och utan att öka halten miljögifter i fisk utöver gällande rikt- och
gränsvärden för livsmedel.
Det ska finnas bred uppslutning för projektets mål och för de åtgärder som behövs för att nå målen
bland de som nyttjar Hjälmaren, samt berörda boende och verksamhetsutövare i Hjälmarens
närområde.

Genomförandestrategi
Vi föreslår att Hjälmarens vattenråd ansvarar för genomförande av denna handlingsplan med
vattensamordnaren som projektledare. I första hand handlar det om genomförande av
åtgärdsstegen 1-3 med tidsram 2018-2021 (Tabell 1). Dessa åtgärdssteg avser det förberedande arbete
(utredning, pilotförsök och tillståndsansökan) som behövs innan man kan genomföra fullskaliga
åtgärder för att minska internbelastningen i Hjälmaren i åtgärdssteg 4. Kostnaderna för
genomförande av åtgärdsstegen 1–3 beräknas till 1 000 tkr (för detaljer se Tabell 1). Finansiering av
kostnaderna fördelas mellan medlemmarna i Hjälmarens vattenråd enligt gällande andelstal
(Tabell 2).
Tabell 1. Åtgärdsstegen för att nå målen. Resursbehoven och tidsramen är uppskattade.
Åtgärd steg

Specificering

1. Utredning kring
lämpliga åtgärder för
att minska intern-

Utredningen ska med hänsyn till
kostnad, effekt, miljökonsekvens,
juridiska aspekter, samt

Tidsram
2018

Nödvändiga
resurser
Konsultuppdrag ca
200 tkr.

Resultat
Underlag för beslut
om genomförande av
åtgärder för att

1

Vattenmyndigheterna i samverkan. Förvaltningsplan 2016–2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt
Del 4, Åtgärdsprogram 2016–2021 – Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner
samt konsekvensanalys.
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Åtgärd steg

Specificering

belastningen i Storhjälmaren och Östra
Hjälmaren

konsekvenser för yrkes- och
fritidsfisket, samt andra möjliga
motstående intressen belysa föroch nackdelar med alternativa
åtgärder för att minska
internbelastningen i Storhjälmaren
och Östra Hjälmaren.
Samverkansträffar för berörda
yrkesgrupper och organisationer,
samt dialog med och information
till allmänheten behöver
genomföras.
Genomförande samt uppföljning
och utvärdering av åtgärder för att
minska internbelastning i
begränsade områden i
Storhjälmaren och/eller Östra
Hjälmaren

2. Pilotförsök för att
utvärdera åtgärder
för att minska internbelastningen

3. Ansökan om
tillstånd för
genomförande av
fullskaliga åtgärder
för att minska internbelastningen

Tidsram

Sammanställning av underlag som
behövs för ansökan om tillstånd
hos Mark- och Miljödomstolen för
genomförande av fullskaliga
åtgärder för att minska
internbelastningen i Storhjälmaren
och Östra Hjälmaren.

4. Genomförande av
fullskaliga åtgärder
för att minska internbelastningen

2019 2021

2020 2021

2022 2027

Nödvändiga
resurser
Egen tid för
projektledaren ca 2
månader.
Kring- samt
resekostnader, mm
50 tkr.

Resultat

Ca. 500 tkr
Egen tid för
projektledare ca 2
månader per år.
Kring- samt
resekostnader, mm
50 tkr.
Egen tid för
projektledare ca 2
månader per år.
Utredningskostnader ca 200
tkr.

Underlag för beslut
om genomförande av
fullskaliga åtgärder
för att minska
internbelastning i
Storhjälmaren och
Östra Hjälmaren
Domstolsbeslut

?

Minskade fosforhalter
i Storhjälmaren och
Östra Hjälmaren
motsvarande måttlig
ekologisk status för
näringsämnen, samt
motsvarande minskad
risk för algblomningar
i enlighet med
målbeskrivningen.

minska
internbelastning i
form av pilotförsök.

Tabell 2. Finansiering av åtgärdsstegen 1–3 i handlingsplanen under 2018–2021.
Deltagande kommuner i
Hjälmarens Vattenråd
Arboga kommun
Degerfors kommun
Katrineholm kommun
Laxå kommun
Vingåkers kommun
Hallsbergs kommun
Kumla kommun
Lekebergs kommun
Eskilstuna kommun
Örebro kommun
Summa

Andelstal
5
5
5
5
5
8
8
8
30
30

Totala kostnad för
genomförande av
åtgärdsstegen 1-3
45 872 kr
45 872 kr
45 872 kr
45 872 kr
45 872 kr
73 394 kr
73 394 kr
73 394 kr
275 229 kr
275 229 kr
1 000 000 kr

Kostnad per år
15 291 kr
15 291 kr
15 291 kr
15 291 kr
15 291 kr
24 465 kr
24 465 kr
24 465 kr
91 743 kr
91 743 kr
333 333 kr

Det är även möjligt att en del av projektets kostnader kan finansieras genom att vattenrådet söker
LOVA-bidrag från länsstyrelserna eller medel från Vattenmyndigheterna.
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Bakgrund
Arbetsgruppen för Hjälmaren
Arbetsgruppen för Hjälmaren med representanter från berörda länsstyrelser, kommuner,
vattenorganisationer samt LRF bildades 2013. Hjälmarens vattenvårdsförbund (som även är
vattenråd2) skulle kunna ha varit forum för detta samarbete, men eftersom förbundet saknade
tillräckliga resurser bildades arbetsgruppen för Hjälmaren med Länsstyrelsen i Örebro län som
huvudansvarig.
Länsstyrelsernas (Örebro, Västmanlands och Södermanlands län) länsledningar samt berörda
kommuner (Örebro, Hallsberg, Kumla, Lekebergs, Katrineholms, Vingåkers, Arboga och
Eskilstunas kommun) ställde sig positiva till att delta i projektet när de tillfrågades 2013.
Arbetsgruppen har sen 2013 haft ca 2 möten per år och genomfört ett antal fördjupande
undersökningar för att kartlägga övergödningen av Hjälmaren, dess orsaker och behov av
åtgärder3,4,5. I januari 2016 genomfördes ett heldagsseminarium i Örebro om
övergödningsproblematiken i Hjälmaren med föreläsningar från bl. a SLU, IVL, Hjälmarens
Fiskevårdsförening, BalticSea2020. Bland de drygt 70 deltagare fanns representanter från
länsstyrelserna och kommunerna kring Hjälmaren, Hjälmarens yrkesfiskare, LRF,
Vattenmyndigheterna samt Havs- och Vattenmyndigheten.

Utmaningen
Hjälmarens fyra bassänger (Hemfjärden, Mellanfjärden, Storhjälmaren och Östra Hjälmaren) har
inom ramen för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön (EU:s Ramdirektiv för vatten) fastställt
miljökvalitetsnorm God Ekologisk Status med tidsfrist 20274. Ett vatten uppnår god ekologisk
status om den har så god kvalitet att ekosystemen fungerar på ett livskraftigt sätt och
ekosystemtjänsterna bibehålls. Målet enligt vattenförvaltningen att uppnå god ekologisk status är i
princip samma mål som de svenska miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,
mm samt överensstämmer med FN:s målen för hållbar utveckling (Agenda 2030 målen).
För att kunna följa miljökvalitetsnormerna för Hjälmaren behöver halten näringsämnen (i första
hand fosfor) minska med ca 50%. Detta förväntas leda till minskad risk för algblomningar med
förekomst av potentiell toxinbildande arter. Åtgärder för Hjälmaren skulle inte bara gynna sjön,
utan också minska näringsbelastningen på Mälaren och Östersjön.
Däremot finns det en viss risk att fiskproduktionen kommer att minska pga. en lägre
primärproduktion. Detta skulle kunna leda till en försämrad förutsättning för det yrkesmässiga gösoch kräftfisket.
Länsstyrelsen i Örebro arbetar just nu med att ta fram en mer fullständig
kunskapssammanställning av Hjälmarens nuvarande och historiska miljösituation.

2

Förbundet är ett recipient-kontrollförbund med fokus att följa upp medlemmarnas påverkan på
vattenmiljön i området.
Vattenråd är lokala samverkansorgan där berörda aktörer kan mötas och diskutera fram
gemensamma lösningar i vattenfrågor. En del vattenråd arbetar även aktivt med initiering och
genomförande av åtgärdsarbete för att förbättra vattenkvalitén.
3
Hårding, I. 2016. Utökad undersökning av växtplankton i Hjälmaren 2016. Medins Havs- och
Vattenkonsulter AB 2016-12-09.
4
Västmanlands läns författningssamling 19FS 2016:10.
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Sammanställningen kommer även att belysa Hjälmarens ekosystemtjänster och hur de kan
påverkas av övergödningen. Sammanställningen förväntas bli färdig hösten 2017.

Åtgärdsbehovet
Fosforhalterna i Hjälmarens vatten styrs både av den externa tillförseln (via bl. a Svartån) men även
av utbytet med fosfor lagrat i sjöns sediment. Den externa tillförseln på Hjälmaren minskade
drastiskt när ett nytt fosforreningssteg infördes vid Skebäcks reningsverk i Örebro på 1970-talet.
Även näringsförlusterna från jordbruket är nu troligtvis något lägre än vad de var under 1970-talet.
Detta ledde till minskade fosforhalter i Hem- och Mellanfjärden, och många upplever att
vattenkvalitén nu är mycket bättre än vad den var då. För närvarande är det utsläpp från jordbruk,
dagvatten, reningsverk och enskilda avlopp som står för merparten av den externa belastningen.
För att minska belastningen från dessa källor pågår arbete i form av bl. a rådgivning för och tillsyn
av jordbruket, ekonomiskt stöd för åtgärder inom jordbruket, översyn av dagvattenhantering,
optimering av fosforavskiljning i reningsverken och åtgärdande av bristfälliga enskilda avlopp.
Fosforhalterna i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren har dock inte minskad efter den minskningen
av den externa belastningen på 1970-talet. Det stora utbytet av fosfor mellan vattnet och
sedimenten anses vara orsaken till detta 5,6. Förenklat kan man säga att det nu relativt stora läckage
av fosfor från Hjälmarens sediment är ett resultat av den tidigare höga belastningen på sjön, dvs. ett
resultat av ”gamla synder”. Dessutom har sänkningen av Hjälmaren i slutet av 1800-talet troligtvis
minskat sjöns förmåga att fastlägga den tillförde fosforn.
Det finns olika typer av åtgärder som har använts både i Sverige och utomlands för att minska
läckage av fosfor från sediment. De typer av åtgärder som troligtvis är mest lämpliga för Hjälmaren
är bindning av fosfor i sedimenten med hjälp av fällningskemikalier eller fosforabsorberande
tillsatser, alternativt bortförsel av sedimentens översta och mest näringsrika skikt genom
lågflödesmuddring.

Behov av samverkan mellan kommuner och myndigheter
Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs 7. Däremot är det
inte klarlagt om det är kommunerna eller en eller flera myndigheter som ansvarar för att åtgärder
genomförs för att minska läckage av fosfor från sediment i övergödda sjöar. Frågan om
ansvarsfördelningen utreds för närvarande av Havs- och Vattenmyndigheten. Det kan dock
konstateras att det vanligtvis har varit kommuner som har tagit på sig åtgärdsansvaret8, ofta
motiverad av kommunala intressen för att förbättra vattenkvalitén.
Hjälmaren sträcker sig över 3 län och 5 kommuner (Örebro, Arboga, Katrineholm, Vingåker och
Eskilstuna) som därför delar ansvaret för Hjälmarens vattenkvalitet. Dessutom ingår även Kumla,
Lekeberg, Hallsberg, Degerfors och Laxås kommun i Hjälmarens avrinningsområde. Utsläpp till
vatten inom hela avrinningsområdet påverkar vattenkvalitén i Hjälmaren. För att minska

5

Malmaeus, M. och Karlsson, M. (2015) Fosfordynamik i Hjälmaren – Resultat av simuleringar. IVL
rapport NR C 72.
6
Malmaeus, M. och Rydin, E. 2015. Sedimentundersökningar i Hjälmaren – Resultat från
provtagning maj 2015. IVL rapport NR C 136.
7
5 kap. 3 § miljöbalken
8
Till exempel Växjö kommun för åtgärder i ”Växjösjöarna”, Upplands Väsbys och Sollentunas
kommun för sjön Norrviken, Jönköpings kommun för Barnarpasjön, och Höör, Hörby och Eslövs
kommun genom Ringsjöns vattenråd för Ringsjön, mm.
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övergödningen av Hjälmaren är det därför nödvändigt med ett samlat grepp i Hjälmarens
avrinningsområde.
För att kunna komma till konkreta handlingar för att förbättra miljösituationen i Hjälmaren behövs
det ett aktivt och koordinerad samarbete mellan i synnerhet kommunerna. Arbetsgruppen anser
att detta lämpligast kan ske inför ramen för Hjälmarens vattenråd där kommunerna och andra
verksamhetsutövare redan är representerade. Vattenrådet har som huvudsakliga syfte ”att verka för
god vattenvård inom avrinningsområdet”. Länsstyrelser kan inte ingå i vattenråd men kommer
genom arbetsgruppen att fortsatt aktivt samarbete med vattenrådets medlemmar. Flera av de
utredningar och fördjupade undersökningar kring övergödningsproblematiken i Hjälmaren som
har genomförts genom arbetsgruppen har helt eller till stor del finansierats med medel från
Länsstyrelserna som avser att fortsätta detta engagemang.

Koppling och avgränsning till andra projekt
Vid genomförandet av den föreslagna handlingsplanen för Hjälmaren finns det mycket goda
förutsättningar att dra nytta av ett nystartat LIFE. LIFE-IP projektet ”Rich Waters”9 startade den 1
januari 2017 och pågår tom 2024 och är delfinansierad av EU och Havs- och Vattenmyndigheterna.
Samtliga 3 länsstyrelser, Örebros och Katrineholms kommun och Hjälmarens Vattenvårdsförbund
deltar i projektet genom bl. a ett delprojekt som handlar om åtgärder mot internbelastning i
övergödda sjöar. Bland annat kommer inom ramen för LIFE-IP projektet SLU och IVL (Svenska
miljöinstitutet) att ta fram ett verktyg för att kunna identifiera lämpliga åtgärder för att minska
fosforläckage från sediment utifrån en socio-ekonomisk och miljömässig cost-benefit analys. Detta
verktyg förväntas bli tillgänglig 2019 och skulle kunna användas för att identifiera lämpliga åtgärder
för att minska fosforläckage från sedimenten i Hjälmaren. I LIFE projektet kommer även
Katrineholms kommun i samarbete med Vingåkers kommun att testa lågflödesmuddring i den till
Hjälmaren närbelägna sjön Öljaren som åtgärd för att minska interbelastningen. Detta ger goda
förutsättningar att även testa denna metod i delar av Hjälmaren samt dra nytta av erfarenheterna
från Öljaren. Dessutom kommer åtgärderna i Öljaren att minska näringsbelastningen på
Hjälmaren.
Andra angränsande, pågående projekt som syftar till att minska näringsbelastningen från externa
källor i Hjälmarens avrinningsområde är ”Svartåprojektet” i regi av Hjälmarens vattenvårdsförbund
och med koppling till Länsstyrelsen i Örebro läns ”LIFE – Reclaim” projekt i Tysslingen, samt de
projekt som Örebro kommun bedriver kring Kvismaren för att förbättra nyttjandet av våtmarkerna
som näringsfälla. I LIFE-IP projektet ”Rich Waters” ingår även ett delprojekt som handlar om att
minska näringsläckaget från jordbruket. Samtliga 3 länsstyrelser kring Hjälmaren deltar i detta
delprojekt vilket i förlängningen förväntas leda till minskat näringsbelastning i bland annat i
Hjälmarens avrinningsområde.

9

LIFE-IP Rich Waters är ett projekt som är medfinansierad av EU och Havs- och
Vattenmyndigheten. Projektets mål är minska mängden näringsämnen och miljögifter, förbättra
fiskarnas möjlighet att nå sina lekområden samt effektivisera och öka takten på åtgärdsarbetet.
Målet ska nås genom att genomföra konkreta åtgärder, och genom ökad kunskap och samverkan
mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer. Projektet pågår mellan 2017 och 2024. För mer
information se: http://www.richwaters.se
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Behov av dialog
Under gruppens arbete har det visat sig att frågan kring
övergödningsproblematiken i Hjälmaren och i synnerhet
frågan om åtgärder för att minska internbelastningen är
kontroversiella. Intrycket är att allmänheten och
kommunerna är i stort positivt inställda till att minska
övergödningen i Hjälmaren, medan yrkesfiskarna (och
möjligen sportfiskare) är oroliga att en lägre
näringsstatus i Hjälmaren kommer att påverka gös- och
kräftfångsten negativt. De är i synnerhet även oroliga att
en sänkt näringsstatus kan påverka halten miljögifter i
fisken och att åtgärder mot internbelastningen direkt
skulle kunna påverka fisk- och kräftbestånden. Det är
viktigt att sådana bekymmer tas på allvar i genomförande av projektet och målsättningen måste
vara att uppnå förståelse och förtroende för arbetets mål och tillvägagångssätt.
Även den externa belastningen på Hjälmaren behöver minskas för att minska övergödningen i
Hjälmaren. Åtgärder behövs för att minska belastningen från de viktigaste belastningskällor som
jordbruket, dagvatten, reningsverk och enskilda avlopp. Sådana åtgärder kan innebära betydande
kostnader och skulle även kunna påverka förutsättningar för jordbruksproduktionen. Samarbete
och dialog mellan berörda parter behövs för att få till de mest kostnadseffektiva åtgärderna och att
detta sker inom ramarna av befintlig lagstiftning och Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Även
om åtgärder mot den externa belastningen inte tas upp explicit i denna handlingsplan är det viktigt
att sådana åtgärder och behovet av dialog beaktas när åtgärder för att minska Hjälmarens
övergödning tas upp.
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Uppföljning av handlingsplaner och åtgärder
från ortsbesök 2017 - samt planering av
åtgärder 2018
8
18/DOS/39
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Östansjö
Adress/plats
Törngatan
Hallsbergsvägen-Vallgatan
Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Östanfallagatan

Önskemål
Åtgärda broräcket, den står inte stabilt
Hög staket, kontakt med fastighetsägare
Uppröjning av området vid Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Detaljplanera området
Asfaltera vägen vid Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Lagning/asfaltering av potthålen vid bilskroten

Hallsbergsvägen
Blåbärsgatan

Åtgärdsförslag
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Läggs i planeringen
Utföra önskemålet

Ansvar
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
kommunen
Kommunen

Ansvarig utförare
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gata och Park
Marianne C.
Gatuingenjören
Gata och Park

Ska vara
Infört
klart
2016-08-25 Höst 2018
2016-08-25 klart!
2016-08-25
2016-11-02
2016-11-02
2016-11-02 klar!

Kommunen, TRV Gatuingenjören
kommunen
Gatuingenjören

2016-11-02 klar!
2016-11-02

Hallongatan och Hallsbergsvägen

Förläng separat gång-/cykelväg
Långt avstånd mellan två belysningsstolpar
Förslag på asfaltering av sträckan mellan Hallongatan
och Hallsbergsvägen

Utföra jobbet
Sträckan ingår i regionalcykelplan som bestäms av
Trafikverket tillsammans med Region Örebro Län
Projeketet är genomförd
Läggs i planeringen

kommunen

Gatuingenjören

2016-11-02

Lindgatan mellan Köpmangatan och Breslättsgatan

Förslag på belysning

Läggs i planeringen

kommunen

Gatuingenjören

2016-11-02

Bäcksjö vandringsled Laggartorpsgatan-Nordansjö

Gata och Park

2016-11-02

Hallongatan-Blåbärsgatan
Hallongatan-Blåbärsgatan
Badområdet/strandområdet
Östanfallagatan

Behov av gallring, promenadstig, bänkar, grillplats.
Asfaltering och uppsnyggning av markyta samt
ett önskemål att lägga bärlager/makadam
Farlig Y-korsning
gräsklippning, gallring, städning
Lagning/ asfaltering

utreda en lösning
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gata och Park
Gatuingenjören

2016-11-02
2016-11-02 Höst 2016
2016-11-02 klar!
2016-11-02 klar!

Runt skolan

Regelbunden skötsel av ytor runt skolan

Utföra jobbet

Kommunen

Gata och Park

2017-05-11

Hallsbergsvägen
Hallsbergsvägen
Lönngatan och Rosengatan
Krallgatan
Törngatan/Krallgatan.
Bäcken, Annersaberget och Breslättsängen.

Flytta vägskylt ”Folkets hus” så besökare hittar till Folkets hus
Ta bort biblioteksskylten
Asfaltera gatan
Önskemål att stänga av infarten till Krallgatan
Åtgärda parkeringsskylt
Regelbundet underhåll

Trafikverket kommer inte att flytta vägskylten till Folkets hus
Utföra jobbet
Inget medel/budget för att utföra arbetet i år
Gatuingenjören kollar detaljplanen
Utföra jobbet
Utförs regelbundet

TRV
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

TRV
Gata och Park
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gata och Park
Gata och Park

2017-05-11 klart!
2017-05-11 Vår 2018
2017-05-11
2017-05-11 Höst 2016
2017-05-11 Höst 2018
2017-05-11 klar!

Granhöjdsgatan, Blåbärsgatan och Breslättsgatan
Området mellan Rönngatan och Hallsbergsvägen
Hallsbergsvägen
återvinningsstationen

Laga potthål
Önskemål att anlägga parkbänkar i området
Fräscha upp anslagstavlan och flytta den till andra sidan vägen
Snygga upp markytan, skärma av återvinningsstationen
Sätta upp en "hundlatrintunna" i närheten av
återvinningsstationen
och en i andra änden av grusvägen vid gamla ICA affären

Läggs i budgeten för 2018-2020
Undersöka möjligheten
Utreda möjligheten
Utföra jobbet (Kommunen hade lovat markägaren)

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

2017-05-11
2017-05-11
2017-05-11 Höst 2016
2017-05-11 höst 2018

Utföra jobbet

Kommunen

Planeringsingenjör

2017-05-11 Vår 2018

återvinningsstationen
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Åtgärdat Kommentar
Följs upp

Ja
Ja

En åtgärd är tagen
Ja
Ja
Utförs regelbundet

Följs upp

Inget medel
Följs upp
Följs upp
Läggs i budgeten för
2018-2020

Följs upp

Följs upp

Svennevad
Adress/ Plats

Svennevad
Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvar

Ansvarig utförare

GC-väg utefter RV51
I närheten av fotbollsplanen
I närheten av fotbollsplanen
I närheten av fotbollsplanen

Förlänga gång och cykelväg
Önskemål om busskur
Besikta elstolpen
Lägga grus istället runt avloppspumpstationen

Utreda möjligheten för att bredda gång och cykelvägen
Utreda möjligheten för att bredda gång och cykelvägen
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

TRV
TRV
Kommunen
Va-tekniker

Gatuingenjören
Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Niklas Hasselwander

Forbollsplanen

Köra med slaghack runt fotbollsplanen

Kommunen

Gata och Park

I närheten av fotbollsplanen
Forbollsplanen

Önskemål om brandposthuvud
Små hockeymål för barn

Kommunen
Kommunen

Va-tekniker
Kultur- och fritid

2016-11-04
2016-12-01 Ja
2016-11-07 klart
Ja

Svennevad
Badviken i Svennevad
Forbollsplanen
I närheten av fotbollsplanen

Önskemål är få en sandlåda
Behövs ses över (döda träd som bör huggas ner)
Belysningen fungerar ej
Brandposthuvudet är felmonterad

Utföra önskemålet
Idrottsföreningen får låna ett brandsposthuvud med
backventil av VA-avdelningen
Skicka vidare önskemålet till berörda
Gata och park avdelning kommer att kör en sandlåda på 500 L till
Svennevad
Skicka vidare önskemålet till berörda
Byta rör i strålkastarna
Montera rätt Brandposthuvudet och leverera ett backventil

Ska vara klart Åtgärdat Kommentar
Trafikverket
är
informerade
2016-11-04 Klart
2016-11-04
2016-11-04
2016-11-04
2016-12-01
pågår varje
2016-11-04 sommar

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Gata och Park
Kultur- och fritid
Kultur- och fritid
Va-tekniker

2016-11-07
2016-11-07
2017-12-15
2017-12-15
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Infört

Vecka 45
klart
klart
klart

Ja
Ja
Ja
Ja

Hjortkvarn
Adress/plats
Rastplats vid Norrköpingsvägen
Rastplats vid Norrköpingsvägen
Området nära bensinmacken

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ställa en skyltning/målning som parkeringsförbud
Material är beställda
Fräscha upp informationstavlan och placera den under
belysningsstolpe
Vi äger inte marken!
Röj upp området nära bensinmacken
Vi äger inte marken!

Ansvar

Ansvarig utförare

Infört

Ska vara klart Åtgärdat Kommentar

Kommunen

Gatuingenjören

2016-06-17 Höst 2018

Kommunen
Kommunen

Gata och Park
Gata och Park

klar!
2016-06-17 klar!

Gatuingenjören

2016-06-17 Höst 2018

Följs upp

Följs upp

Fastighetsavdelning

2016-06-17 klar!

Inga maskiner finns kvar.

Vintergatan

Ett rinnande vatten som rinner in i en privat fastighet.
Vattnet rinner vid regn och snösmältning
utreda en lösning
Kommunen
Gubbdagis tar på sig att måla och snygga till
parkbänkar.
Lokalen är helt utriven och inga
Behovet är en ledig lokal, alt. en skolsal.
maskiner finns kvar.
Kommunen
Göra en anmäla hos miljökontoret2 fastigheter i behov av omvårdnad och uppfräschning Kumla
Kommunen

Planeringsingenjör

2017-06-16 Vår 2018

Följs upp

Området nära bensinmacken
Ågatan

Laga potthålen
Skyltar bör plockas bort

TRV
Planeringsingenjör

2017-06-16 Vår 2018
2017-06-16 Vår 2018

Se åtgärd
Följs upp

Perstorpsvägen

Hjortkvarn skola

Gata och park kommer att sladda
Utföra jobbet

TRV
Kommunen
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Sköllersta
Adress/plats
Vranavägen – Sockenvägen
Vranavägen – Sockenvägen
Godtemplarvägen
Sockenvägen
Egebyvägen
Egebyvägen

Önskemål
Bredda vägen
Utöka belysning
Önskemålet är att bredda vägen
Flytta informationstavlan närmare livsmedelsbutik
Åtgärda farthindret (ta bort chikanen)
Ta ner skyltar som inte länge gäller

Åtgärdsförslag
Utredning om möjligheten för att bredda vägen
Utredning om möjligheten att ha elysningesstolpar
Utreda möjligheten att trafikreglera (enkelriktad)
Informationstavlan kommer att flyttas
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Ansvar
Kommunen
Kommunen, TRV
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Ansvarig utförare
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gata och Park
Gata och Park
Gata och Park

Infört
Ska vara klart Åtgärdat Kommentar
2016-11-03 /
Åtgärden kommer ej att utföras
2016-11-03 /
Kommer ej att utföras
2016-11-03 Höst 2018
2016-11-03 Vår 2017
Ja
2016-11-03 Höst 2018
2016-11-03 Höst 2018

Kvarnvägen, Åsenvägen och Stationsvägen

Asfaltera de nämnda vägar

Kommunen

Gatuingenjören

2016-11-03 2018-2020

Erstorpsvägen
Egebyvägen
Trappan vid kyrkan
Sköllersta
Sköllersta torg
Björkvägen-Erstatorp

Belysning saknas vid lekplatsen
Gatubrunn ligger högre än vägytan
Den behäver ses över
Bättre skötsel av grönaområden
Önskemål om cykelställ
GC-väg är mörk/ saknar belysning

Tas med i planeringen för asfaltering av vägar
Frågan behöver ett politiskt beslut då vi inte har
belysningspunkter vid lekplatser
Utföra önskemålet
Utreda möjligheten
Utföra önskemålet
Utreda möjligheten
Undersöka möjligheten

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Gata och Park
Gata och Park
Fastighetsavdelning
Gata och Park
Gatuingenjören
Planeringsingenjör

2016-11-03 Höst 2017
Vattentornet har fått belysning vilket medför att lekplatsen är mindre mörkt nu
2017-05-25 Höst 2018
2017-05-25
Fastighetsavdelningen behandlar önskemålet i budget 2018-2020
2017-05-25 Sommar 2018
Synpunkter från Infracontroll
2017-05-25 /
2018-01-09
Offert har begärts
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Önskemålet finns i planeringen för asfaltering av vägar

Vretstorp
Adress/plats
Järnvägsspåret, Askersundsvägen
Stationsgatan och Rabogatan
Fastigheten Skävi 1:4
Parkgatan, Skolgatan,
Spontanlekplatsen, Kristallgatan
Fastighet Skävi 2:19

Önskemål
Borttagning av betong-kanalisation
Rensa sly och annat växlighet längs Järnvägsspåret
Klippning, hög häck

Åtgärdsförslag
Kontakt med TRV tas
Kontakt med TRV tas

Ansvar
Trafikverket
Trafikverket

Ansvarig utförare
Gatuingenjören
Gatuingenjören

Ska vara klart Åtgärdat Kommentar
Infört
2016-10-26 /
/
Överlämnat till Trafikverket
2016-10-26 /
/
Överlämnat till Trafikverket
2016-10-26

Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Kommunen
Kommunen

Gata och Park
Kommun Styrelse

Mellan Parkgatan-Skolgatan

Trasig belysning
Igenväxt tomt
Underhåll av lekplatsen, klippning av gräs och
utökning av lekutrustning

Utreda möjligheten

Kommunen

Gata och Park

2016-10-26 /
Ja
2016-10-26 /
Ja
Pågår
2016-10-26 kontinuerligt

Spontanlekplats
Dammen
Dammen
kristallgatan-skolgatan
Askersundsvägen
Elljusspår
Infarten till Jägargatan

Byte av skyddsnät, fler papperskorgar, underhållning
av gräsmattan, allmän upprustnin
Dammen förfaller behöver skötas om
Plantera karpar
Räta till skylten
Trädgrenar hänger över gång och cykelvägen
Bättre belysning och underlag
En bit asfalt saknas

Utföra önskemålet
Utreda möjligheten
Utreda möjligheten
Utföra önskemålet
Parkpersonal klipper regelbundet
Skicka vidare önskemålet till berörda
Utreda vem ansvarar för det
Utreda möjligheten för att
utöka belysning
Att höja upp staketet begränsar ej skräp

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Gata och Park
Gata och Park
Fritidsförvaltning
Vägsamfälligheten

2016-11-01 Höst 2017
2016-11-01 2018-2020
2017-10-06 Senast 2020
2016-11-02 Höst 2018
2016-11-02 Höst 2018
2016-11-02 /
2016-11-02

Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Kommunen
Kommunen

Gata och Park
Gata och Park

2017-10-06 Vår 2018
2017-10-06 Vår 2018

Rabogatan, Återvinningscentralen
Rabogatan, Återvinningscentralen
GC-väg nära stationsgatan
Gräsmattan mittemot kristallgatan

Förslag på bättre belysning
Höjning och förlängning av befintlig staket
Järnrör som användes som vägspärr
tidigare bör slipas bort
Skruva bort skylten ”Hundar får ej vistas lösa..etc.”

Grotorp 2:32
Grotorpsgatan
Mellan Parkgatan-Skolgatan
Ekbäcksvägen 71
Knölgatan
Överallt i Vretstorp

Vem arrenderar? Önskemål om att tomten sköts då
den inte sköts bra idag
Mörk sträcka, önskemål om belysning
Önskemål om staket mot gatan
Ett hustak som ramlar ut på gatan
Önskemål om rastgård för hundar
Utöka antal hundlatriner

Informera ansvariga- Kommune Styrelsen
Utföra önskemålet
Utreda möjligheten
Göra ettn tillsynsärende
Ett annat förslag togs fram( Lunnagatan)
Undersöka möjligheten

Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Gata och Park
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

2017-10-06 /
2017-10-06 Vår 2018
2017-10-06
2017-10-06 klar!
2017-10-06 Vår 2018
2017-10-06 Vår 2018

Spontanlekplats
Runt skolan

Önskemål om papperskorgar vid spontanlekplatsen
Asfaltera vägen runt skolan

Utföra önskemålet
Utreda möjligheten

Kommunen
Kommunen

Planeringsingenjör
Fastighetsavdelning

2017-10-06 Vår 2018
2017-10-06 2018-2020

Ja
Läggs i budgeten för 2018-2020
Läggs i budgeten för 2018-2020

Vägsamfälligheten ansvarar för asfalteringen

2016-11-02 Höst 2018
2016-11-02 Höst 2018

Kommunen
Kommunen
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Ärendet är överlämnat till KS

Att höja upp staketet begränsar ej skräp

Ärendet är överlämnat till KS
Offert har begärts in
Ärendet bedömn om det finns ett behov att utöka säkerheten
Ja

Läggs i budgeten för 2018-2020

Pålsboda
Adress/plats
Torget
Torget
Torget
Torget
Norra Storgatan, Kärrsvägen

Önskemål
Göra i ordning pergolan (klätterväxter, parlsoffor, olja in etc.)
Buskar och växter som bör klippas
Flaggor saknas i torget
Hög
kantsten
vidpå
infarten
till torget
Postlådor
ligger
andra sidan
vägen, upplevs som mindre
säker vid posthämtning

Åtgärdsförslag
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utredning av en lämplig lösning

Återvinningsstation
Sköllergårdens uteplats

Avskärma återvinningsstationen
Saknar solskydd

Torget
Norra Bangatan
Kyrkogatan

Antal blomsterurnor är få, utöka antalet
Sänk hastigheten på Norra Bangatan
Potthål. Laga potthålen

En anmäla till FTI görs
Köpa solskydd/ Parasoll
Önskemålet behandlas i arbetet med
budget 2018-2020
Se över hastighetsbegränsning
Laga potthål enligt önskemålet.

Ansvar
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Förpacknings och
tidningsinsamling
Verksamheten

Ansvarig utförare
Planeringsingenjör
Gata och Park
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Gatuingenjören
FTI
Verksamheten

2017-06-02 Höst 2018
Följs upp
2017-06-02 Verksamheten bestämmer Följs upp

Kommunen
Kommunen
Kommunen

Gatukontoret
Gatuingenjören
Gatuingenjören

2017-06-02
2017-06-02 Höst 2018
2017-06-02
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Infört
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06
2017-06-02

Ska vara klart Åtgärdat Kommentar
klar!
Ja
Sker regelbundet
Vår 2017
Ja
Vår 2017
Ja
Höst 2018
Följs upp

Följs upp
Följs upp
Följs upp

Komplettering av den långsiktiga
handlingsplanen för besparing av vatten
10
18/DOS/41
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Tjänsteskrivelse
Datum:2018-01-22

Sida 1 av 1

Dnr: 18/DOS/41

Beslut att följa Kumla kommuns beslut om åtgärder när vattennivån i
Tisaren ändras.
Ärendebeskrivning
Under 2016 och 2017 har nederbördsmängderna varit historiskt låga.
Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun har den 20 april 2017 beslutat om en
handlingsplan för åtgärder som vidtas i händelse av att vattennivån i Tisaren under
sommaren 2017 sjunker under fastställda kritiska nivåer. Vid nivå 99,40 m öh har beslutats
att förbud om bevattning med slang ska verkställas. Drift- och servicenämnden har tidigare
beslutat att följa Kumla kommuns rekommendation kring eventuell vattenransonering i alla
delar utom den som berör att det inte ska levereras vatten till enskilda fastighetsägare
utanför VA kollektivet vid nivåer under 99,4 möh.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden föreslås nu besluta följa samhällsbyggnadsnämnden i Kumla
kommun och lägga till dessa tre punkter i den långsiktiga handlingsplanen för besparing av
vatten.
Förslaget till beslut gäller det vatten som Hallsbergs kommun köper från Kumla kommun och
inte det som tas från egna vattentäkter.

Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun har nu fattat beslut om att komplettera den
långsiktiga handlingsplanen för besparing av vatten med:
1. När vattennivån i Tisaren är sjunkande och når nivån 99,7 meter över havet
uppmanas abonnenter till att vara sparsamma med sin dricksvattenförbrukning.
2. När Tisaren når nivån 99,4 meter över havet under perioden 1 mars - 31 augusti,
införs bevattningsförbud.
3. När Tisaren når nivån 99,6 meter över havet upphävs bevattningsförbud.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Version 1.3
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Tjänsteskrivelse

2017-11-03

1(2)
SBN 2017/189

Samhällsbyggnadsnämnden

Komplettering av handlingsplan för besparing av vatten
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden kompletterar Samhällsbyggnadsnämndens
långsiktiga handlingsplan för besparing av vatten med:
1. När vattennivån i Tisaren är sjunkande och når nivån 99,7 meter över
havet uppmanas abonnenter till att vara sparsamma med sin
dricksvattenförbrukning,
2. När Tisaren når nivån 99,4 meter över havet under perioden 1 mars – 31
augusti, införs bevattningsförbud samt att dricksvatten inte säljs till ickeabonnenter,
3.

När Tisaren når nivån 99,6 meter över havet upphävs bevattningsförbud.

Bakgrund
Sjön Tisaren försörjer Kumla och Hallsbergs kommuner med råvatten för
produktion av dricksvatten. Under 2016 och 2017 har nivåerna i sjön varit
kritiskt låga och samhällsbyggnadsnämnden har fattat flertal beslut för att
minska risk för dricksvattenbrist för abonnenter i Kumla och Hallsberg.
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-04-20, § 58, beslutade
nämnden om en handlingsplan för åtgärder som vidtas i händelse av att
vattennivån i Tisaren sjunker under fastställda kritiska nivåer. Vid nivå 99,40
meter över havet har beslutats att förbud om bevattning med slang ska
verkställas.
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-05-31, § 105,

kompletterades handlingsplanen med ”vid nivåer under 99,40 meter över havet
i råvattentäkten Tisaren levereras inte dricksvatten till enskilda fastighetsägare
utanför VA kollektivet för påfyllning av brunn".
Den 19 juli 2017 var vattennivån i Tisaren 99,40 meter över havet och
bevattningsförbud meddelades.
Nuläge

Lägsta nivå i Tisaren under sommaren 2017 mättes den 28 augusti till 99,28
meter över havet. Vattennivån har sedan dess långsamt stigit och mättes den 2
november till 99,44 meter över havet. Hösten och vinterns nederbörd kommer
nu att fylla på sjön så att sjön inför sommaren 2018 förhoppningsvis har nått
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nivåer som med marginal räcker för dricksvattenproduktion under den torra
perioden. Normalnivå i mars är ca 99.8 meter över havet.
Beskrivning av åtgärder
När vattennivån i Tisaren är sjunkande och når 99,7 meter över havet uppmanas
samtliga abonnenter att vara extra sparsamma med dricksvatten. Var och en,
såväl privatpersoner som företagare och organisationer, uppmanas att se över
sin egen dricksvattenförbrukning och överväga behov av att använda
dricksvatten för tex bevattning och påfyllning av pooler och spabad.
Vid nivån 99,4 meter över havet införs bevattningsförbud vilket innebär att det
inte är tillåtet att med dricksvatten slangbevattna odlingar i privat och
kommersiellt syfte. Bevattningsförbudet innebär inte förbud att med slang eller
högtryckstvätt tvätta tex bil, tak eller fasad men uppmaningen att hushålla med
dricksvatten kvarstår.
Vid nivån 99,4 meter över havet kommer inte vatten säljas till privatpersoner
eller företagare som inte redan finns inom fastställt verksamhetsområde eller är
va-abonnenter. Fastighetsägare med enskild brunn som har problem med dålig
tillrinning uppmanas att köpa vatten från annan leverantör.
När sjön når nivån 99,6 meter över havet verkställs beslut om att häva
bevattningsförbud. Uppmaningen om att vara sparsam med dricksvatten
kvarstår.

Tidpunkt
1 mars – 30 augusti
-

Vattennivå
Åtgärd
i Tisaren
99,7 meter Uppmana till hushållning med
över havet dricksvatten
99,4 meter
över havet
99,6 meter
över havet

Införa bevattningsförbud
Inte sälja vatten till icke-abonnenter
Upphäva bevattningsförbud

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Christina Gustavsson
Förvaltningschef

Susanne Jarl
Teknisk chef
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Förslag åtgärder vid Pålsboda torg
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Tjänsteskrivelse
Datum:2018-01-17

Sida 1 av 1

Dnr: 18/DOS/39

Pålsboda torg
Ärendebeskrivning
Färdigställande av torget i Pålsboda. I en avslutande del skapas ordnade parkeringsplatser och en
sittplats inringad av trevlig växtlighet. Projektet är kostnadsberäknat till 280.000 kr.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att färdigställa torget enligt framlagt förslag i bilaga.

Ärendet
Önskemål finns att färdigställa och förbättra torgytan i Pålsboda. Därför har ett förslag utarbetats på
hur det skulle gå att göra torget mer användarvänligt och attraktivt.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon

Per Runfeldt

Förvaltningschef

Planerare

Version 1.3
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Förvaltningsplan 2018
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Förvaltningsplan drift- och serviceförvaltningen 2018

1

Page 60 of 125

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges Vision och Värdeord

3

Verksamhet, Ansvarsområden och Uppdrag

4

Hållbar kommun

5

Livslångt lärande

9

Allas inflytande

11

God service

13

Förvaltningens ytterligare genomförandemål för
verksamheterna 2018

15

Tekniska avdelningen

15

Måltidsavdelningen

21

Städavdelningen

23

Fastighetsavdelningen

24

Förvaltningsstaben

25

2

Page 61 of 125

energi.

Kommunfullmäktiges Vision
Det öppna Hallsberg

Driv

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett
vem man är, var man kommer från och vart man
är på väg.

Här får man saker gjorda. Man är snabb till
beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi
fångar upp goda idéer och omsätter dem i
verklighet.

Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur
och samhällen erbjuder livskvalitet och
upplevelser för alla.

De kommunala verksamheterna kommunicerar
tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga
att ta hand om synpunkter och utveckla kvalitén.

Det lokala näringslivet visar framåtanda och
drivkraft, och utvecklar både region och
individer.

Öppenhet

Våra goda kommunikationer med omvärlden
skapar möten och formar Hallsberg till en
kommun som alltid är vaken.

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas
hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och
stora förändringar är alltid väl förankrade och
påverkade av dem som berörs.

De kommunala verksamheterna verkar nära
individen, erbjuder ett professionellt bemötande
och är lyhörda för idéer och synpunkter.

Vi är stolta över vårt integrationsarbete och
öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet och
vi erbjuder service dygnet runt.

Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt
ansvar för nuvarande och kommande
utmaningar.
Värdeord
Glädje
Hallsbergs kommun, såväl organisation som
geografiskt område, kännetecknas av varierande
mötesplatser där människor känner glädje och
stolthet.
Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i
kommunens varierande och fina natur och i det
rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med
respekt, inspirerar och ger varandra kraft och
3
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Verksamhet

Drift- och servicenämnden ansvarar för
myndighetsutövning enligt miljöbalken,
livsmedelslagen, trafikförordningen och
plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar
också för energi- och klimatrådgivningen och
trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen.

Drift och servicenämnden ska arbeta för att
säkerställa en ekonomi i balans med
bibehållen, och då det är möjligt, med
förbättrad kvalitet. Ekonomin och kvalitén i
verksamheten ska fortlöpande följas upp och
redovisas.

Ansvarsområden

Utifrån de av fullmäktige beslutade
strategiska områdena har Drift- och
servicenämnden beslutat om mål för
verksamheten. Målen gäller i huvudsak för
hela mandatperioden, det vill säga till och
med 2018. Indikatorerna revideras vid behov.

Svarar för städ- och måltidsverksamheten i
kommunen.
Den löpande driften och underhållet av
kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar,
parker och offentliga platser.
Svarar för kommunens vatten- och
avloppsreningsverksamhet.
Hanterar av tillståndsärenden för allmän
plats, parkering och ledningsarbeten.
Myndighetsutövning inom miljö- och
livsmedelsområdet.
Bygglov-verksamheten och
myndighetsutövningen enligt plan- och
bygglagen.
Handläggningen av kommunens
bostadsanpassningsbidrag.
Kommunens energi- och klimatrådgivning.

Utifrån målen har förvaltningsledningen
upprättat en förvaltningsplan. I förvaltningsplanen har kommunstyrelsens mål brutits ned
till strategier och/eller förvaltningsövergripande mål för att staka ut den säkraste och
mest effektiva vägen att nå målen.
Respektive avdelning tar sedan fram en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges
eventuella verksamhetsmål och de aktiviteter
som ska genomföras för att nå måluppfyllelse.

Uppdrag

Drift och servicenämnden ger förvaltningen
följande uppdrag:

Uppdrag ges till chefer i Drift- och
serviceförvaltningen enligt sammanställningen nedan inom respektive strategiskt
område.

Verksamheten ska rymmas inom den av
fullmäktige beslutade ramen

4
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Hållbar kommun

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där
människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor
vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att
minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av
vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet.
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya
företag ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare
kan det ske genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre
matchning mellan människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att
kommunen erbjuder praktikplatser inom sina verksamheter.
Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade välfärd ska inte
lämna någon utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhörighet, kön eller ålder, utan ska
anpassas utifrån den enskildes behov.
Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att
bidra till ett inkluderande samhälle präglat av mångfald och tolerans.
Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskrimineringar på kommunens arbetsplatser och
därigenom vara ett föredöme för andra arbetsgivare.
Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara föregångare och
fasa ut användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska vår
klimatpåverkan och skapa förutsättningar för invånarna att också göra det. Användningen av
produkter och material som innehåller farliga kemikalier ska minska.
Drift- och servicenämndens mål

 Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska
 Förvaltningen ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och även skapa förutsättningar
för invånarna så att de också kan göra det.
 Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska minska.

5
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Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska

Hållbar kommun

Strategiskt Mål
område

Indikator

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

Användningen av fossila
bränslen ska minska med
5 % per år till och med år
2020.

Inköp av fordon och drivmedel i enlighet med kommunens
fordonspolicy.

Niklas
Hasselwander

Fortlöpande

Energianvändningen ska
minska med 2 % per år till
och med 2020.
Energianvändningen ska
normalårskorrigeras.
Kontinuerligt minska
användandet av
kemikalier som påverkar
människor och miljö,
inom alla verksamheter.
Antalet bräddningar inom
VA ska inte vara fler än 5
stycken per år.
Nederbörden ska
normalårskorrigeras.

Energibesparande åtgärder i samband med fastighetsunderhåll och
energianpassning vid nyproduktion.
Energibesparande åtgärder i VA-verksamheten.

Roberth Huss
Niklas
Hasselwander

Fortlöpande

100 % miljömärkta produkter ska användas i den dagliga städningen.

Ingegerd
Hedelund
Almroth

Fortlöpande

Den riskanalys som genomförts under 2016 för samtliga
avloppsreningsverk följs upp.

Niklas
Hasselwander

Våren 2018

2025 ska näringsämnen
från avloppsslammet
återföras i kretsloppet.

Åtgärder för att uppnå en så kallad Revaq-certifiering genomförs.

Niklas
Hasselwander

2018-2019

Niklas
Hasselwander

Fortlöpande

Endast miljöklassade bilar Inköp av fordon och drivmedel i enlighet med kommunens
(euro6) ska upphandlas i fordonspolicy.
samband med byten i
fordonsflottan

6
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Resultat

Förvaltningen ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och även skapa förutsättningar för invånarna så
att de också kan göra det

Hållbar kommun

Matsvinnet ska mätas två Åtgärder ska genomföras för att minska matsvinnet både när det gäller Carita Prim
gånger per år. Detta ska
skolan och äldreomsorgen.
redovisas till nämnden
och vid möten med
avdelningens kunder
minst två gånger per år.
Frågan om hur matsvinnet
ska minska med 5 %
årligen fram till 2020 ska
tas upp vid dessa möten.

Fortlöpande

Minska
Hitta och utveckla andra former av vattentillgångar än rent
dricksvattenanvändningen dricksvatten i förvaltningens olika verksamheter.
i förvaltningens
verksamheter och även
informera
kommuninvånarna hur de
kan minska på
dricksvattenanvändandet.

Clas-Göran
Classon
Niklas
Hasselwander
Roberth Huss
Carita Prim
Ingegerd
Hedelund
Almroth

Fortlöpande

Frågan om hur andelen
I ett samarbete med skolan och äldreomsorgen ska en allt högre andel
ekologiska och/eller
ekologiska och närproducerade livsmedel köpas in.
närproducerade livsmedel
som används ska öka
till 50 % år 2020, ska tas
upp vid möten med
avdelningens kunder
minst 2 gång per år.

Carita Prim

Fortlöpande

Antalet tjänstecyklar i
förvaltningen ska öka
fram till år 2020.

Niklas
Hasselwander

Tjänstecyklar ska kunna erbjudas verksamheterna som alternativ till
bilar som används i tjänsten och de så kallade pool-bilarna.

7
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Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska minska.

Hållbar kommun

Sjukfrånvaron ska
redovisas vid varje
nämndmöte.

Förvaltningens sjukfrånvaro redovisas som en särskild punkt vid varje Clas-Göran
nämndmöte.
Classon

Förvaltningen ska
Förutsättningar för årliga hälsokontroller ska utredas.
undersöka möjligheten att
införa återkommande
hälsokontroller för
personalen.

8
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Clas-Göran
Classon

Fortlöpande

2018

Livslångt lärande

Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som börjar med
förskola, via grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxenutbildning. Allas
lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv. Alla
kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som
efter arbetslivet.
Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för
dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en
viktig del i det arbetet.
Drift- och servicenämndens mål

 Möjliggöra att fler ungdomar och vuxna kommer i sysselsättning och därmed når egen
försörjning
 Förvaltningens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela arbetslivet.

9
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Förvaltningens verksamheter ska verka för att lärandet
fortsätter genom hela arbetslivet.

Livslångt lärande

Möjliggöra att fler ungdomar och
vuxna kommer i sysselsättning
och därmed når egen försörjning

Strategiskt Mål
område

Indikator

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

Antalet praktik- och ferieplatser
som erbjuds ska vara minst 65
stycken per år.

Varje avdelning ska ta emot praktikanter och/eller
sommararbetare.

Clas-Göran
Classon
Niklas
Hasselwander
Roberth Huss
Carita Prim
Ingegerd
Hedelund
Almroth

Fortlöpande

Förvaltningen ska ta fram en
strategisk plan för att säkerställa
kompetensförsörjning på kort
och lång sikt.

En kompetensförsörjningsplan ska tas fram för förvaltningen.

Clas-Göran
Classon med
hjälp av
Niklas
Hasselwander
Roberth Huss
Carita Prim
Ingegerd
Hedelund
Almroth

Förvaltningen ska ha en plan för
varje medarbetares
kompetensutveckling.

Kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare tas fram i
samband med medarbetarsamtalen.

Clas-Göran
Classon
Niklas
Hasselwander
Roberth Huss
Carita Prim
Ingegerd
Hedelund
Almroth
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Resultat
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Allas inflytande

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt
bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsbergs kommun ska ha ett väl
utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.
De som berörs, t.ex. invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid större
förändringar.
Kommunen omfattas av sex tätorter som alla på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för
människorna i hela kommunen. Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med
omkringliggande landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och
inflytande.
Drift- och servicenämndens mål

 Utveckla samarbete, inflytande och lokalt engagemang i varje kommundel.
 Skapa Hallsberg som ”den miljömedvetna kommunen” i samarbete med skola/förskola,
föreningar och innevånare.
 Samarbetet mellan avdelningarna i förvaltningen och mellan förvaltningarna i kommunen
ska förbättras.

12
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Skapa Hallsberg som ”den
miljömedvetna kommunen” i
samarbete med skola/förskola,
föreningar och innevånare.
Samarbetet mellan
avdelningarna i förvaltningen
och mellan förvaltningarna i
kommunen ska förbättras.

Allas inflytande

Utveckla samarbete,
inflytande och lokalt
engagemang i varje
kommundel.

Strategiskt Mål
område

Indikator

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

Förvaltningen ska vara
representerad på minst en träff
per tätort med lokala
intressegrupper per år.

Träffar med lokala representanter avseende i första hand det
som ligger inom gata/parks ansvarsområde genomförs i
Östansjö, Pålsboda, Hjortkvarn, Svennevad, Sköllersta och
Vretstorp.

Clas-Göran
Classon/
Niklas
Hasselwander

Fortlöpande

Förvaltningen ska ha minst två
förvaltningsträffar per år.
Nämndens mål redovisas vid
höstens förvaltningsträff.

En förvaltningsträff på försommaren ska ske utomhus och
en förvaltningsträff på hösten ska ske i samband med en
föreläsning kring ett angeläget tema.

Clas-Göran
Classon

2018

Möjliggöra minst 5
studiebesök per år i
förvaltningens verksamheter.

Marknadsföring av möjligheten att göra studiebesök för
skolan och då särskilt lyfta fram avloppsverken som
intressanta studieobjekt.

Niklas
Hasselwander

Fortlöpande

Minst fem aktiviteter per år
riktade mot invånare och
företagare i kommunen, ska
genomföras avseende
energirådgivning.

Deltagande i Hallsbergsmässan och Hallsbergsmarken.
Personliga besök hos utvalda hushåll. Delta på
företagarfrukostar. Utställning på biblioteket.

Clas-Göran
Classon

Fortlöpande

Frågan om källsortering ska tas Kommunens olika verksamheter erbjuds hjälp och stöd att
upp vid möten med
utveckla källsortering av organiskt och annat avfall.
avdelningens kunder minst två
gång per år.

Roberth Huss
Fortlöpande
Ingegerd Hedelund
Almroth

För att öka tydligheten ska
förvaltningens verksamheter
upprätta gränsdragningslistor i
samarbete med köpande
förvaltningar. Dessa ska uppdateras 1 gång per år.

Carita Prim

Gränsdragningslistor tas fram av Måltidsavdelningen i
samarbete med Bildningsförvaltningen och Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen..

13
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Våren 2018

Resultat

God service

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. Kommunen ska fortsätta att
arbeta med att utveckla informationen till våra invånare.
Kommunen ska öka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala servicen efter
kontorstid.
Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns.
Drift- och servicenämndens mål

 Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett hälsosamt, godkänt och bra
dricksvatten.
 Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, frågor, ansökningar och felanmälningar tas
tillvara på ett effektivt och flexibelt sätt.

14
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Möjliggöra att invånarnas synpunkter, Säkerställa en långsiktig produktion och
leverans av ett tjänligt dricksvatten med så
förslag, frågor, ansökningar och
få anmärkningar som möjligt.
felanmälningar tas tillvara på ett
effektivt och flexibelt sätt.

God service

Strategiskt Mål
område

Indikator

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

Förvaltningen ska byta ut 0,5
% (1200 meter) av
kommunens dricksvattenledningar årligen.

Budgeterad VA-saneringsplan genomförs.

Niklas
Hasselwander/
Suzana Madzo

Fortlöpande

Antalet bristfälliga enskilda
En VA-plan baserad på bedömningsgrunder för anslutning till
avlopp som ansluts till det
kommunens VA-nät färdigställs i samarbete med
kommunala VA-nätet ska öka. kommunstyrelseförvaltningen.

Clas-Göran
Classon

2018-2019

Förvaltningen ska börja
upprätta en nödvattenplan för
samtliga orter. Den ska vara
färdigställd senast 2020.

Nödvattenplaner ska tas fram för kommunens orter.

Niklas
Hasselwander

2018

Anmälaren ska, utöver
autosvar, få någon form av
återkoppling inom fem
arbetsdagar.

Redovisning av uppföljningen till nämnden ska ske kvartalsvis. Clas-Göran
Classon

Varje
kvartal

Uppföljning av det nya
systemet för synpunkter och
felanmälan till nämnden två
gånger per år, angående
felanmälningar kontra
åtgärder.

Redovisning av uppföljningen till nämnden ska ske kvartalsvis. Clas-Göran
Classon

Varje
kvartal
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Resultat

Förvaltningens ytterligare genomförandemål för verksamheterna 2018
Tekniska avdelningen
Mål

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan Resultat

Flytt Ralaledningen

Anordnande av ledningsrätt via
Lantmäteriet. Byggnation av ny
ledning och avställning av
nuvarande eternitledning.

Clas-Göran
Classon

Våren
2018

Gatukontoret flytt till Stenen

Förberedelser och anpassning
inför flytt 2019.

Niklas
2018
Hasselwander

Översvämningsinventering

Avslutande inventering avseende
Hallsbergs tätort och berörda
orter.

Aram Alsadi

Våren
2018

Ny gatuingenjör -introduktion Introduktion och överlämning
med hjälp av tillförordnad
gatuingenjör.

Niklas
MarsHasselwander april
med hjälp av 2018
Niclas
Camarstrand

Elentreprenadupphandling

Niklas
Januari
Hasselwander 2018
med hjälp av
Per Runfeldt

Avslutande av pågående
elentrepradupphandling och
antagande av entreprenör.
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Mål

Aktivitet

Ansvarig

VA-saneringsplan

Planering för genomförande av
Suzana
VA-saneringsplan med hänsyn till Madzo
budget och verksamhetsförutsättningar.

Röjning Ralaån

Upphandling av entreprenad för
röjning av Ralaån i översvämningspreventivt syfte.

Niklas
2018
Hasselwander

Brounderhåll med plan och
budget

Framtagande av underhållsplan
för broar för åtgärder och
underlag för budget 2019 -2021.

Fredrik
Brenkle med
hjälp av
Niclas
Camarstrand

Våren
2018

Fredrik
Brenkle med
hjälp av
Niclas
Camarstrand

Våren
2018

Plan för beläggningsunderhåll En upphandling av besiktning
tas fram
enligt upphandlat system Rosy
genomförs.
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Tidplan
2018

Resultat

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Attesträtten revideras

Attesträtten anpassas till ny
linjeorganisation med ett
tydligare beställar- och
utföraransvar.

Niklas
Januari
Hasselwander 2018
med hjälp av
Ingalill Nilsson

Infracontrols rutiner
implementeras i
verksamheten

Styrgruppen för Infracontrol
följer upp hur
felhanteringssystemet används
och genomför nödvändiga
åtgärder och inför rutiner för att
få systemet att fungera

Susanne
2018
Naeslund med
hjälp av
styrgruppen för
Infracontrol

Verksamhetsplan för
Tekniska avdelningen

En verksamhetsplan för Tekniska Niklas
avdelningen med koppling till
Hasselwander
förvaltningsplan och budget tas
fram.

Januarifebruari
2018

VA- och gatuingenjören in
under Tekniske chefen

Den organisatoriska tillhörigheten Clas-Göran
för VA-ingenjörerna och för
Classon
gatuingenjören flyttas från
Förvaltningsstaben till den
Tekniska avdelningen.
Samverkan planeras i januari.

Januari
2018

Byta ut dålig belysning

Utbyte av bristfällig belysning
inom budgetram. Underlag för
budget 2019-2021 tas fram.

Fredrik Brenkle Våren
2018

Underhåll lekplatser

Underhåll av Tekniska avdelningens lekplatser i samarbete
med den Fastighetsavdelningen
utifrån gjord inventering och
plan.

Hans Berglund 2018
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Tidplan

Resultat

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

Skogsvårdsplan

En skogsvårdsplan för 2018 tas
fram.

Clas-Göran
Classon i
samarbete
med Skogssällskapet

Våren
2018

Vabasinmatning

VA-systemet Vabas kompletteras Suzana
2018
med grunddata kring kommuens Madzo med
VA-nät.
hjälp av
Samir Madzo

Skötselplan för grönytor

Den skötselplan som nu tas fram
implementeras i verksamheten
och används som underlag för
budget 2019-21.

Spolplan för kommunens
avloppsledningar

En plan för spolning av
Aram Alsadi
kommunens avloppsledningar tas
fram och implementeras i
verksamheten.

Niklas
Våren
Hasselwander 2018
med hjälp av
Per Runfeldt

Våren
2018

Ny snötipp vid Avloppsverket En ny snötipp anläggs vid
Avloppsverket efter provtagning.

Niklas
2018
Hasselwander

Skyddsräcken i anslutning till Broarna över Rösättersbäcken
Rösätterbäcken
kompletteras med räcken där så
erfordras i enlighet med avsatt
budgetutrymme.

Niklas
2018
Hasselwander
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Resultat

Mål

Aktivitet

Ansvarig

SMHI-projektet

SMHI-projektet avslutas och
resulterar i förslag på åtgärder för
att möta den klimatförändring
som pågår,

Clas-Göran
Våren
Classon med 2018
hjälp av Aram
Alsadi

Snödagboken förs dagligen
under vintersäsong

Rutiner för att säkerställa att
anteckningar sker fortlöpande i
den snödagbok som finns på
kommunens hemsida.

Niklas
Januari
Hasselwander 2018
i samarbete
Lena Hytter
och arbetsledare inom
jour och
berdskap.

Nedtagning av träd

Önskemål från allmänheten om
nedtagning av träd sammanställs
och förslag på åtgärder
presenteras i Drift- och servicenämnden för beslut

Niklas
Hösten
Hasselwander 2018

Flextid

Flextid införs inom alla delar av
den Tekniska avdelningen där så
är möjligt.

Niklas
Våren
Hasselwander 2018
med hjälp a
Clas-Göran
Classon

El-bilar inskaffas

El-fordon införskaffas och
utvärderas.

Åke
Edgarsson
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Tidplan

2018

Resultat

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

Lånecyklar erbjuds

Lånecyklar ska finnas att tillgå i
kommunhuset.

Åke
Edgarsson

Jan 2018

Samarbeta med nya konsulter Kontakter tas med upphandlade
tekniska konsulter för att främja
ett gott samarbete.

Niklas
Våren 2018
Hasselwander

Utbyte av dåliga vägmärken

Hans
Berglund i
samarbete
med Michael
Liljebjörn

Bristfälliga trafikanordningar,
skyltar och vägmärken, byts ut
inom budgetram. Underlag för
budget 2019-2021 tas fram.

Revaqcertifiering av slammet Arbete med att få ett Revaqcertifierat avloppsslam
genomförs.

Feriearbetare

2018

Niklas
2018-2020
Hasselwander

Antalet feriearbetare uppfyller de Clas-Göran
Sommaren
krav som ställs på Drift- och
Classon med 2018
serviceförvaltningen
hjälp av
Niklas
Hasselwander
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Resultat

Måltidsavdelningen
Mål

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

En fastställd budgetram

Få räknesnurran accepterad och
beslut om budgetramen för
måltidsverksamheten.

Carita Prim

Våren
2018

Gränsdragningslistor
gentemot köpande
verksamheter

Få till överenskommelser med
Bildningsförvaltningen och
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen.

Carita Prim

Våren
2018

Ny produktionsenhet

Få till beslut kring ny
Carita Prim
produktionsenhet på kort och lång
sikt.

Våren
2018

Köken renoverade med
tillräcklig förrådskapacitet

Ta fram och få en plan accepterad Carita Prim
avseende kökens underhåll och
förvaringsutrymmen.

Våren
2018

Verksamhetsplan för
Måltidsavdelningen

En verksamhetsplan för Måltidsavdelningen med koppling till
förvaltningsplan och budget tas
fram.

Januarifebruari
2018

Carita Prim
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Resultat

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

Hålla i de låga sjuktalen

Fortsatt arbete med delaktighet
och arbetsmiljö.

Carita Prim

2018

Införa Infracontrol för
felhantering inom måltid

Implementering och uppföljning
av det nya felhanteringssystemet
inom måltidsverksamheten.

Nina Ekelöf Våren 2018

Införa Lean i alla köken

Arbeta vidare med Lean utifrån
erfarenheterna vid Kullängen

Carita Prim

2018

Fler heltidstjänster

Arbeta vidare med den politiska Carita Prim
målsättningen att sätta heltid som
norm inom Hallsbergs kommun.

2018

Feriearbetare

Antalet feriearbetare uppfyller de Clas-Göran Sommaren
krav som ställs på Drift- och
Classon med 2018
serviceförvaltningen
hjälp av
Carita Prim
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Resultat

Städavdelningen
Mål

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

Ny organisation med
enhetschefer

Införa en ny organisation med
delegerat chefsansvar inom
Städavdelningen.

Ingegerd
Hedelund
Almroth

Våren 2018

Få ned de höga sjuktalen

Fortsatt arbete med delaktighet
och arbetsmiljö.

Ingegerd
Hedelund
Almroth

2018

Verksamhetsplan för
Städavdelningen

En verksamhetsplan för Städavdelningen med koppling till
förvaltningsplan och budget tas
fram.

Ingegerd
Hedelund
Almroth

Januarifebruari
2018

Ingegerd
Hedelund
Almroth

2018

Fler heltidstjänster i
samarbete med
måltidsavdelningen

Arbeta vidare med den politiska Ingegerd
målsättningen att sätta heltid som Hedelund
norm inom Hallsbergs kommun. Almroth

2018

Feriearbetare

Antalet feriearbetare uppfyller de Clas-Göran Sommaren
krav som ställs på Drift- och
Classon med 2018
serviceförvaltningen
hjälp av
Ingegerd
Hedelund
Almroth

Städa med rent vatten överallt Fortsatt arbete med att använda
där det går
och implementera så kallat Rent
vatten i verksamheten med
utgångspunkt från försöksverksamheten i Alléskolan.
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Resultat

Fastighetsavdelningen
Mål

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

Förvalta bostadsbolaget

Tillskapa de resurser och rutiner
som krävs för förvaltningen av
kommunens nya bostadsbolag.

Roberth
Huss

2018

Nya internhyror

Ta fram underlag och få till beslut Roberth
om nya internhyror enligt den
Huss
modell som utarbetats.

2018

Underhåll lekplatser

Underhåll av Fastighetsavdelningens lekplatser i
samarbete med den Tekniska
avdelningen utifrån gjord
inventering och plan.

2018

Verksamhetsplan för
Fastighetsavdelningen

En verksamhetsplan för
Roberth
Fastighetsavdelningen med
Huss
koppling till förvaltningsplan och
budget tas fram.

Feriearbetare

Antalet feriearbetare uppfyller de Clas-Göran Sommaren
krav som ställs på Drift- och
Classon med 2018
serviceförvaltningen
hjälp av
Roberth
Huss

Se upp med de ökande
sjuktalen

Fortsatt arbete med delaktighet
och arbetsmiljö.

Roberth
Huss

Roberth
Huss
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Januarifebruari
2018

2018

Resultat

Förvaltningsstaben
Mål

Aktivitet

Ansvarig

Tidplan

En större budget för
bostadsanpassningen

Arbeta för ett budgetutrymme för Clas-Göran 2018
bostadsanpassningen som
Classon med
motsvarar behovet.
hjälp av
Ewa-Karin
Skagerlind

Grävtillstånd

Nya rutiner etableras med hjälp
av upphandlad tjänst för
bevakning och behandling av
grävtillstånd.

Hadil Assad Våren 2018
med hjälp av
Niclas
Camarstrand

Förkorta bygglovsadministrationens
handläggningstider

Få fler personer delaktiga i
bygglovsprocessen för att minska
sårbarheten och förbättra
handläggningsrutinerna.

Clas-Göran 2018
Classon med
hjälp av
Ulla-Beth
Larsson

Avlastning av
nämndsekreteraren

Fördela nämndsekreterarens
ansvar och arbetsuppgifter och
tillskapa nya administrativa
resurser.

Clas-Göran 2018
Classon med
hjälp av
Susanne
Naeslund

Förvaltningsplan

Ta fram en förvaltningsplan för
att arbeta med både de politiska
målen och viktiga arbetsuppgifter
inom avdelningarna och
förvaltningsstaben.

Clas-Göran Januari
Classon med 2018
hjälp av
Susanne
Naeslund

Rutiner för hantering av
synpunkter från ortsbesöken

Säkerställa att de synpunkter som Hadil Assad 2018
kommer fram vid ortsbesöken
bedöms och presenteras för
nämnden eller läggs in i
felhanteringssystemet.

Planeringsingenjörens
arbetsuppgifter och projekt
listade och tidssatta

Planeringsingenjörens
arbetsuppgifter och uppdrag
planeras och prioriteras
fortlöpande.

Clas-Göran 2018
Classon med
hjälp av
Hadil Assad
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Resultat

Mål

Aktivitet

Ansvarig

Fler feriearbetare till
förvaltningen

Antalet feriearbetare uppfyller de Clas-Göran
krav som ställs på Drift- och
Classon
serviceförvaltningen

Sommaren
2018

Verksamhetsplan för
Förvaltningsstaben

En verksamhetsplan för
Clas-Göran
Förvaltningsstaben med koppling Classon
till förvaltningsplan och budget
tas fram.

Januarifebruari
2018
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Tidplan

Resultat

Månadsrapport sjukfrånvaro
13
18/DOS/26
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Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen
Perioden 2017-01-01 till 2017-11-30
Totalt hela förvaltningen: 6,20 %
DOS förvaltningsstab
Totalt: 3,49 %
Måltid:
Totalt: 6,37 %
Städ:
Totalt: 10,21 %
Fastighet:
Totalt: 6,80 %
Gata/park:
Totalt: 2,56 %
VA:
Totalt: 1,06 %

Perioden 2017-11-01 till 2017-11-30
Totalt hela förvaltningen: 6,62 %
DOS förvaltningsstab
Totalt: 10,28%
Måltid:
Totalt: 3,77 %
Städ:
Totalt: 9,67 %
Fastighet:
Totalt: 7,98 %
Gata/park:
Totalt: 5,83 %
VA:
Totalt: 0,00 %
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DOS Årsbokslut 2017
14
16/DOS/92
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Drift- och servicenämnden

Exempel på bostadsanpassning:
Permobilgarage vid äldreboende och
trapphiss till villa.

Verksamhetsberättelse Drift- och
servicenämnden 2017-12-31
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1 Beskrivning av uppdrag
Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden.
Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll, drift och
beläggning. Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter
och uppmärksammar investeringsbehov.
Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att byggande av mark
och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljön skyddas. Så
också energirådgivning där uppvärmningssätten i lokaler har stor betydelse både
för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår också i
nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan få
bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder.
Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där
jäv annars skulle uppstå.
Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad,
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en del specialkost
lagas efter ordination från läkare och skolsköterskor.
Under nämndens ansvar ligger också kommunens städverksamhet där man
arbetar med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande
och ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra
anläggningar.
Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om
trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av
handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter upplåtelse
av allmän platsmark samt olika dispenser.
Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar också för ett mycket
omfattande anläggningskapital.
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2 Väsentliga händelser
Mycket av förvaltningens arbete har kretsat kring den låga vattennivån i Tisaren.
Innan sommaren beslutade Drift- och servicenämnden att följa Kumla kommuns
handlingsplan för åtgärder som skulle vidtas om vattennivån i Tisaren skulle
sjunka under de fastställda kritiska nivåerna. Detta skedde i juli då det beslutades
om förbud mot bevattning med slang. Nivån har också sakteligen höjts under
hösten och har vid årsskiftet nått normala nivåer. Bevattningsförbudet planeras nu
att upphävas.
Från och med den 1 juli 2017 permanentades den på försök sammanslagna VAavdelningen och avdelningen Gata/Park till en Teknisk avdelning. Förvaltningen
organiseras nu i fyra avdelningar; Fastighetsavdelningen, Tekniska avdelningen,
Måltidsavdelningen och Städavdelningen. Administrationen för nämnden,
bostadsanpassning, miljötillsyn och bygglov samt ingenjörs- och
utredningsresurser samlas i förvaltningens stabsfunktion. Planer finns dock att
VA- och gatuingenjörerna under 2018 kommer att läggas in i den Tekniska
avdelningen. Planer finns också på att flytta den verksamhet som ligger inom
Gatukontoret till Volvos före detta lokaler i kvarteret Stenen. Under slutet av året
har en ny gatuingenjör rekryterats. Den konsult som täckt upp under den tidigare
gatuingenjörens föräldraledighet kommer att vara kvar tills den nya
gatuingenjören tillträder under mars månad.
Förvaltningen har slutit ett avtal med Train Alliance angående flytt av
huvudvattenledningen till Hallsberg från Kumla med anledning av etableringarna
inom Ralaområdet. För att kunna bygga den nya ledningen krävs dock så kallad
ledningsrätt, och den frågan ligger nu för avgörande inom Lantmäteriet. Beslut
väntas dock först till våren.
Hallsbergs kommun genomför tillsammans med Kumla kommun och Länsstyrelsen
i Örebro län ett projekt om klimatanpassning. Syftet är att ta fram en modell där
kommuner ska kunna få fram och prioritera nödvändiga åtgärder för att möta den
klimatförändring som pågår.
Ett system för felanmälan och synpunkter, Infracontrol, startades upp innan
sommaren. Inkörningsperioden är nu över och systemet kommer att lanseras
bredare under 2018.
Alla nämndledamöter har fått läsplattor och nämndens möten har blivit digitala
genom att publicering av handlingarna sker i systemet Meetings. En större
uppgradering av olika digitala system för VA och gata, samt kommunens databas
Oracle har genomförts under året.
Flera åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet har genomförts. Bland annat har
Västra Storgatan fått en avsmalning och ny beläggning i samband med att en ny
GC-väg har anlagts och ett genomfartsförbud för tung trafik genom Hallsberg har
införts. En genomgång har också skett av kommunens alla broar avseende status
och informationen har sammanställts i Trafikverkets förvaltningsverktyg Batman.
Ett underhållsplaneringsprogram för beläggningsunderhållet har också
upphandlats. Besiktningar kommer att upphandlas under 2018 i avsikt att få ett
underlag för prioritering av beläggningsarbeten.
VA-saneringsarbeten kommer att kunna ske under hela året eftersom vintrarna
kommer att bli mildare. En flexibel VA-saneringsplan med prioriterade objekt har
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arbetats fram. Mycket arbete har ägnats åt att planera och förbereda höstens stora
saneringsarbete av Industrigatan i Hallsberg. Arbetet är slutfört och ny beläggning
kommer under våren 2018.
Ortsbesök har genomförts i Vretstorp, Östansjö, Sköllersta, Pålsboda, Svennevad
och Hjortkvarn. I Pålsboda nyinvigdes torget i samband med ortsbesöket i juni,
efter att vissa kvarvarande åtgärder genomförts och avtal om flaggning tecknats.
Torget planeras att färdigställas helt under 2018. Nya rutiner för att säkerställa att
rätt åtgärder utförs som ett resultat av ortsbesöken har införts.
Kommunens anlitade skogsförvaltare har under året genomfört averkningsarbeten
i Östansjö och Vretstorp. Arbetet med åtgärder i Hallsbergs Ekopark fortgår enligt
utvecklingsplanen, bland annat sattes nya fågelholkar upp och en ny hinderbana
har anlagts.
En ramavtalsupphandling avseende tekniska konsulter och drift och underhåll när
det gäller kommunens gatubelysning har genomförts. När det gäller kommunens
alla grönytor har en inventering genomförts och en skötselplan håller på att
upprättas.
I Östansjö har slamsugningsföretaget ÖSAB inventerat ledningsnätet och i
Vretstorp genomförs inventering av ledningarna med rök och färgat vatten av
företaget Pollex. Under 2018 kommer de avslutande inventeringarna att
genomföras.
Måltidsavdelningen har under året arbetat med att ta fram en ny
fördelningsmodell när det gäller kostnaderna för köpande förvaltningar. Även ett
arbete med så kallade gränsdragningslistor pågår. Under året har ett målmedvetet
arbete med att sänka sjuktalen resulterat i att dessa halverats inom avdelningen.
Även måltidsavdelningen använder felhanteringssystemet Infracontrol för
avvikelserapportering. Inom Kullängsköket har ett så kallat Lean-projekt
genomförts under året och ett antal förbättringsprojekt har genomförts.
Städavdelningen har genomfört ett försök med kemikaliefri städning på Alléskolan.
Det har skett med ett helt rent vatten utan vare sig kemiska ämnen eller salter.
Resultatet har varit lyckat. Det har blivit minst lika rent som förut och arbetsmiljön
har förbättrats. Städavdelningen arbetar också aktivt med att få ned de relativt
höga sjuktalen, bland annat i ett ambitiöst och uppskattat friskvårdsprojekt.
Fastighetsavdelningen har fortsatt arbetet med en ny hyresmodell och
hyressättning samt underhållsplanering i kommunens fastighetsbestånd. Man har
rekryterat ytterligare en teknisk förvaltare/byggingenjör som arbetar med
uppmätning och uppmärkning av alla ytor i fastigheterna. Detta i samarbete med
städavdelningen som också har behov av att veta exakta ytor när de planerar för
städ. Fastighetsavdelningen har tillsammans med tekniska avdelningen genomfört
en gemensam inventering av kommunens lekplatser. Underhållsbehovet är stort
och här behövs en kraftsamling under kommande år.
En stor upphandling av yttre målningsarbeten har resulterat i att tre
entreprenörer fick kontrakt på sammantaget 18 fastigheter. Vidare har
avdelningen satsat på att förbättra underhåll och status på och i kommunens
skolor och förskolor.
I anslutning till Bergööhuset har en 1800-talsträdgård anlagts och odling har skett
i lådor. Invigningen skedde i samband med årets sommarutställning ”Älskade
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trädgård”. Inför 2018 planeras nu allmänheten att bjudas in till en satsning med
stadsnära odling.
Fastighetsavdelningen deltar även i större projekt som
kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för, men där man gör kompletterande
beställningar och bidrar med kompetens och kunskap. På Östansjö skola har det
gamla D-huset rivits och en ny byggnad har färdigställts.
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3 Årets verksamhet
Myndighetsutövning
Hallsbergs kommun växer, och för att klara av den administrativa delen av
bygglovhanteringen har fler medarbetare gjorts delaktiga i det arbetet. Nu finns
också en fast telefontid varje dag så att det är lättare att nå en bygglovhandläggare.
Statistiken över inkomna samtal ligger för Hallsbergs del på drygt 40 samtal i
månaden vilket visar att telefontiden behövs.
Tillsynsverksamheten har under året fokuserat på nedskräpade och vanskötta
tomter. Fler anmälningar har inkommit och andelen ärenden har ökat.
Miljötillsynen arbetar nu efter en ny beslutad taxa som mer än tidigare är relaterad
till den tid ärendena tar i anspråk.
Energi- och klimatrådgivningen sker i samarbete med länets kommuner och
Region Örebro län med bidrag från Energimyndigheten. Utöver rådgivning till
företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar har även en el-bilsmässa
anordnats, bland annat på torget i Hallsberg.
För att få en bättre kontroll på grävande verksamheter har en konsulttjänst
upphandlats som kommer att hjälpa till med bland annat grävande företags och
verksamheters ansökningar om grävtillstånd.
Måltidsavdelning
Den 13 februari antog kommunfullmäktige den reviderade kostpolicyn. Under
våren har ett konsultföretag, Knowit, kartlagt måltidsavdelningen vilket bland
annat har resulterat i en räknesnurra (fördelningsmodell) som enkelt kan få fram
kostnader för olika val av livsmedel, portioner, tjänster med mera. Räknesnurran
är nu implementerad i verksamheten och därmed kostnaderna för köpande
förvaltningar. Under våren togs beslut i Social- och arbetsmarknadsnämnden om
att införa kalla matlådor i Hallsbergs kommun. Det medförde att avdelningen
behövde rekrytera en kock till på 100 %. Uppstart med produktion av kalla
matlådor startade i början av oktober. En fastighetsbesiktning där kontroll av
kökens status har genomförts under våren. Det har medfört till att vi har tagit fram
en kort- och långsiktig plan för om- och tillbyggnader av kök. Även skyddsronder
har genomförts i samtliga kök som tillhör måltidsavdelningen. Utifrån
handlingsplan och enkätundersökningar har måltidsavdelningen under året
arbetat med de brister som framkommit. Samtlig personal har gått en utbildning
inom ämnet specialkost, enligt livsmedelslagen, en utbildning inom HLR (Hjärtoch lungräddning) och en stresshanteringsföreläsning. Kostchefen har gått en
ledarutbildning under året. Vi har också implementerat ett effektiviseringsarbete,
LEAN, i ett att våra kök. Två verksamhetsdagar har genomförts för avdelningens
ledningsgrupp. En pandemiplan har tagits fram. Ett nytt grossistavtal för livsmedel
är igång. Under hösten har ett samarbete om gränsdragningslistorna mellan de
köpande förvaltningarna och måltidsavdelningen startat. En ny målbild för
måltidsavdelningen har tagits fram gemensamt under hösten. Under året har
måltidsavdelningen arbetat med att sänka matsvinnet vilket varit framgångsrikt.
Det ekologiska målet har varit svårt att nå då intäkterna inte har motsvarat de
ökade kostnaderna. Arbetsmiljöarbetet har prioriterats under året. Resultatet har
visat sig med en lägre sjukfrånvaro. I september anslöt sig måltidsavdelningen till
Infracontrol, ett felhanteringssystem som verksamheten arbetar internt med.
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Städavdelning
Avdelningen har under året fortsatt arbetat med att finna och använda
städmetoder som inte kräver rengöringsmedel. Vi arbetar idag med uteslutande
microfiber i våra städdukar och moppar och vi använder så kallade
Twisterrondeller i golvstädningen. Avdelningen har under året provat att städa
med ultrarent vatten, det vill säga vatten som avjoniserats och filtrerats från salter,
kalk, klor, tungmetaller, mineraler och andra föroreningar. Det ultrarena vattnet
söker, löser och absorberar sedan smuts för att återställa sin normala balans. Detta
vatten används i den dagliga städningen tillsammans med microfiber. Även inom
golvvården har tester gjorts för kunna minimera användandet av
polishborttagningsmedel och i stället använda rent vatten.
Av den totala kemikaliemängden, 1517 liter används idag 37 % i den dagliga
städningen. Dessa produkter är 100 % miljömärkta. De specialprodukter vi
använder för golvvård och annan tuffare städning, typ klotter, är oftast inte
miljömärkta men miljögodkända.
Inom avdelningen pågår arbete med att öka frisknärvaron och under hösten
startades ett friskvårdsprojekt som kommer pågå under hela 2018. En hälsoenkät
har utförts av företagshälsovården, föreläsningar inom kost och stress har hållits,
prova-på-aktiviteter såsom Linedance och Zumba har genomförts. Avdelningen har
även deltagit i en stegräknartävling, Motiomera, där vi hamnade på en femte plats.
Avdelningen har även arbetat med att all tillsvidareanställd personal ska erbjudas
heltidstjänst. Idag har 90 % av de anställda en heltidstjänst och av dessa är det en
anställd som söker heltidstjänst.
Teknisk avdelning
Gata/Park/VA-Nät/Fordonsförvaltning
Snö- och halkbekämpning gick bra säsongen 16/17 då vädret var gynnsamt.
Sandupptagning har genomförts enligt planering med bra resultat. Dikessystemet
genom Ekoparken har under våren dikats ur och stora mängder slam har grävts
upp och återförts till närliggande jordbruksmark. En hinderbana har monterats i
Ekoparken under hösten och färdigställs helt under våren 2018 och då kommer
även lekutrustning monteras i Ekoparken.
Skogssällskapet har genomfört omfattande åtgärder i skogarna runt och i
Vretstorp. För att få lite mer ordning och reda på önskemål om nedtagning av träd
på kommunal mark har en trädblankett införts samt en trädgrupp bildats.
Vibytorp etapp 2B och 2C är färdigställd och tomterna står klara för försäljning.
Exploatering är påbörjad av nytt bostadskvarter i Sköllersta med entreprenören
Skanska.
Etapp 3 av Rätt fart i staden är avslutad under hösten, ett stort uppdrag som kunde
genomföras med egen personal.
För att förbättra servicen har ett nödvattensläp köpts in för att snabbare kunna
köra ut vatten till drabbade områden. Planer finns att förstärka med ytterligare ett
nödvattensläp under 2018.
Vid Gatukontoret har kontorsmiljön förändrats genom att flera mindre arbetsrum
slagits samman till ett stort som inrymmer hela fastighetsservicegruppen. En
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skyddsrond på Gatukontoret har genomförts.
Restaurang Brändåsen i Kumla kommun har anslutits till kommunalt VA. Även en
fastighet utanför VA-verksamhetsområde i Vretstorp har fått dricksvatten. Likaså
har nu även Train Alliance på fått dricksvattenservice. Arbetet med att inventera
ledningsnätet pågår och beräknas klart under 2018. En ny arbetsmetod har testats
med rök/vatten. Denna metod har visat sig vara mycket effektiv och kommer
tillämpas på det som återstår att inventera.
VA-sanering på Industrigatan i Hallsberg har utförts med ett bra resultat.
Under hösten har lövupptagning skett som vanligt och snö- och halkbekämpning
har gått bra under slutet av 2017 då vädret varit gynnsamt.
VA-Drift
Vid årsskiftet trädde nya regler i kraft vilket inneburit att samtliga
avloppsreningsverk fått nya krav gällande provtagning och driftrapportering till
tillsynsmyndighet. Detta är mycket personalkrävande.
Hallsbergs avloppsreningsverk har nytt tillstånd för att bedriva verksamheten från
årsskiftet 2017. Arbetsmiljöförbättringar vid Hallsbergs avloppsverk har
genomförts med bland annat installation av en ny kran för lyft av inloppspumpar
samt rivning av den gamla och utrangerade järnsulfatsilon som var sönderrostad.
En stor satsning har gjorts för att få ner energiförbrukningen genom att
rötkamrarna har omisolerats samt fått ny plåt. Hallsbergs och Sköllersta
avloppsreningsverk har under året haft periodisk besiktning samt tillsynsbesök
från tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Örebro.
Vid Sköllersta avloppsreningsverk har under året uppdatering skett med bland
annat nya inloppspumpar, ny manluckor med fallskydd samt genom att helt nya
inloppsrensgaller och trekammarbrunnsgaller installerats.
Pålsboda- och Hjortkvarns avloppsreningsverk har fått nya
kemikaliedoseringsskåp med tillhörande doseringspumpar. En säkrare drift och en
bättre arbetsmiljö uppnås. Pålsboda avloppsreningsverk har stora problem med
bävrar som dämmer vattenflödena runt anläggningen. Skyddsjakt samt rivning av
bäverdamm har genomförts flera gånger under året utan positivt resultat.
Hjortkvarns vattenverk har stora problem med förhöjda halter av järn och mangan
i dricksvattnet vilket nu troligtvis är löst med hjälp av mangandioxid som tillsätts i
sandfiltren. Tillsynsmyndigheten har gjort tillsynsbesök vid anläggningen som
kommer följas upp under 2018. Mycket dricksvatten har distribuerats under året
till Björnhammar där många läckor i bland annat gamla fastigheter skett.
Trots det rekordtorra året har grundvattentillgången varit god både vid
Hjortkvarns och Vretstorps vattenverk och inga störningar eller indikationer på
vattenbrist har noterats där.
Under året har vattenmätare bytts och Swedac har ställt frågan på hur information
om mätarna arkiveras. Slutsatsen blev att Hallsbergs kommun sköter det på ett bra
sätt förutom att mätarnas typgodkännande numera inte finns med överallt i
statistiken. Detta kommer uppdateras under kommande år allt eftersom mätarna
byts för revision.
Två större störningar har skett i dricksvattendistributionen under hösten. I båda
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fallen har dricksvattenledning grävts av extern entreprenör. Första incidenten var
i Sköllersta i samband med exploatering av en ny gata som resulterade i luft och
brunt vatten i större delen av samhället.
Den andra incidenten ägde rum strax före Svennevad där nya riksvägen korsar
överföringsledningarna för dricks- och spillvattenledningarna. Stor påverkan för
invånarna i Svennevad då fekala föroreningar tog sig in i dricksvattenledningen.
Under sommaren har en provisorisk ombyggnation av lakvattenhanteringen vid
Vissberga genomförts med positivt resultat. En mer permanent lösning behöver
konstrueras för att uppnå fullgod funktion vid anläggningen.
Fastighetsavdelning
Fastighetsavdelningen har under året genomfört ett antal större projekt för att
säkerställa och minimera risken för kapitalförstöring ute i beståndet. Under våren
handlades en stor målningsentreprenad upp. Målet var att 18 fastigheter skulle
målas, fönster kittas och rötskadat trä bytas. Totalt genomfördes 15 av dessa,
resterande hanns inte med på grund av ogynnsamt väder. Vidare har
Transtenskolan fått nya fönster på västra och södra fasaden, nu återstår resten av
skolan i ytterligare en etapp. I Sköllersta skola har ventilationen bytts ut samt
fönster i ett av husen, något som ger positiva följder både ekonomiskt och
miljömässigt. I flera av kommunens sporthallar har ny belysning installerats, även
detta med positiva ekonomiska och miljömässiga följder. Under året har mycket
planering inför övergången av hyresrättsfastigheter till Hallsbergs bostads AB
skett. Avdelningen har byggt upp systemstöd och rutiner för detta.
En tekniker ur driftgruppen gick alltför hastigt ur tiden kring midsommar,
någonting som självklart satte prägel och avtryck i organisationen. Avdelningen
valde att ”sitta lugnt” i den situation som då uppstod, något som visat sig varit
klokt nu i efterhand.
Avdelningen har rekryterat en fastighetsskötare samt en teknisk förvaltare.
Arbetet med underhållsplanering har fortsatt om än i ett blygsammare tempo.
Prioriteringen har istället varit att genomföra uppmätning och märkning av husens
invändiga ytor, detta dels för att tillgodose städavdelningens behov men även för
att komma vidare i arbetet med nya hyror. Arbetet med ny hyresmodell har under
hösten gått framåt så pass att alla skolor och förskolor nu har ny hyressättning
som träder i kraft 1/1 2018.
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4 Måluppfyllelse
4.1 HÅLLBAR KOMMUN
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma
miljö.
Nämndmål
Förvaltningen ska
verka för att
sjukfrånvaron ska
minska.

Förvaltningen ska
arbeta för att minska
vår klimatpåverkan
och även skapa
förutsättningar för
invånarna så att de
också kan göra det.

Miljöpåverkan från
nämndens
verksamheter ska
årligen minska.

Analys

Indikator
Sjukfrånvaron ska
redovisas vid varje
nämndmöte.

Matsvinnet ska mätas
2 gånger per år.
Redovisas till
nämnden och vid
möten med
avdelningens kunder
minst 2 gånger per år.
Hur matsvinnet ska
minska med 5 %
årligen fram till 2020
ska tas upp vid dessa
möten.
Antalet tjänstecyklar i
förvaltningen ska öka
fram till år 2020.
Hur andelen
ekologiska och/eller
närproducerade
livsmedel som
används ska öka till
40 % år 2020, ska tas
upp vid möten med
avdelningens kunder
minst 2 gång per år.
Användningen av
fossila bränslen ska
minska med 5 % per
år till och med år
2020.
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Kommentar
Sjukfrånvaron har
redovisats vid varje
nämndsammanträde.
Inom
måltidsavdelningen
genomförs i år
åtgärder enligt
handlingsplanen som
upprättades i
arbetsmiljörapporten
2016 och sjuktalen har
sjunkit från 15 % till
7 % sedan ett år
tillbaka.
Mätning utförd vid två
tillfällen under våren.
Minskning av
matsvinnet från 2015 t
o m 2017 är 46 %.

Cyklar inköpta.
Jan-december 2017,
var % av inköpta
livsmedel ekologiska.

Bränslet för samtliga
fordon inom
förvaltningen mäts
fortlöpande. Antal
förbrukade liter bensin
vid gatukontoret har
minskat under 2017
mot 2016, då byte till
dieseldrivna fordon
och motorer
prioriteras. Basår för
mätningar är 2017 och
resultat går först att
avläsa i slutet av 2018.
Ett haveri på
gassystemet vid
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Analys

Indikator

Kommentar
Hallsbergs
avloppsreningsverk
har dock medfört att
ca 2000 l eldningsolja
förbränts.
Teknisk avdelning
Ingen eldningsolja har
använts av VAavdelningen.
Energianvändningen Sett till alla energislag
ska minska med 2 %
som kommunens
per år till och med
fastigheter och
2020.
verksamheter
Energianvändningen konsumerar så har vi
ska
landat på ett noll resultat
normalårskorrigeras. 2017. Vi konsumerar
varken mer eller mindre
än föregående år, detta
föutsatt att mätningar
normalårskorrigeras. Sett
till årets elförbrukning så
ha konsumtionen total
minskat med 4,5 % mot
2016. Detta då vi satsat
en hel del på belysning
samt byte av
uppvärmande enheter
som går på el. Tyvärr kan
vi också se att vår
fjärrvärmekonsumtion
har gått upp motsvarande
4,5 % mot ett
normalårskorrigerat
2016. Det finns två
anledningar, dels har
ytterligare två hus tagits i
bruk (nya paviljongen i
Östansjö skola samt Vita
villan i Hallsberg) dels ha
konsumtionen ökat på i
huvudsak tre fastigheter,
Långänskolan,
Centrumhuset och Västra
skolan. Åtgärder för dessa
planers under 2018.
Antalet bräddningar
Två bräddningar har
inom VA ska inte vara
skett, båda på
fler än 5 stycken per
ledningsnätet och
år. Nederbörden ska
orsakerna är oklara.
normalårs-korrigeras. VA-ingenjören tittar på
lösningar för
problemen i framtiden.
2025 ska
Arbete fortgår och en
näringsämnen från
arbetsgrupp har
avloppsslammet
bildats som arbetar
återföras i
med frågan. Under
kretsloppet.
våren och sommaren
2017 har Vissbergadeponins
lakvattenhantering
byggts om i egen regi
med förhoppning att
den inte ska släppa sitt
renade avloppsvatten
till Hallsbergs
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Nämndmål

Analys

Indikator
Städavdelningen ska
år 2017 arbeta enbart
med miljömärkta
kemikalier.

Kommentar
avloppsreningsverk.
Städavdelning
Av den totala
kemikaliemängden,
1517 liter används
idag 37% i den dagliga
städningen. Dessa
produkter är 100%
miljömärkta.
Av resterande 955
liter är 79 %
miljömärkta och
resterande
miljögodkända.

4.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får
ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter
genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.
Nämndmål
Möjliggöra att fler
ungdomar och vuxna
kommer i
sysselsättning och
därmed når egen
försörjning.

Förvaltningens
verksamheter ska
verka för att lärandet
fortsätter genom hela
arbetslivet.

Analys

Indikator
Antalet praktikplatser
som erbjuds ska vara
minst 15 stycken per
år.

Förvaltningen ska ta
fram en strategisk
plan för att säkerställa
kompetensförsörjning
på kort och lång sikt.

Förvaltningen ska ha
en plan för varje
medarbetares
kompetensutveckling.
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Kommentar
I förvaltningen har 15
praktikanter erbjudits
plats och 42
feriearbetare.
Städavdelning
1 praktikant, 1 extra
tjänst och 8
feriearbetande
ungdom
Teknisk avdelning
VA drift : 1 praktikant
från YH-skolan i två
omgångar
Måltidsavdelning
Måltidsavdelningen
har under året haft 12
praktikanter och
feriearbetare (varav 4
st).
I förvaltningen pågår
ett arbete med att ta
fram en strategisk plan
för att säkerställa
kompetensförsörjning
på kort och lång sikt.
Städavdelning
Inventering gjord
Medarbetarsamtal har
ägt rum med samtlig
personal. Där ingår att
ta fram en individuell
kompetensutvecklings
plan.
Städavdelning
Uppfyllt via
medarbetarsamtal
Teknisk avdelning
Genomförs årligen på
tekniska avdelningen i
samband med
medarbetarsamtal
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4.3 ALLAS INFLYTANDE
De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.
Nämndmål
Utveckla samarbete,
inflytande och lokalt
engagemang i varje
kommundel.

Analys

Skapa Hallsberg som
”den miljömedvetna
kommunen” i
samarbete med
skola/förskola,
föreningar och
innevånare.

Indikator
Förvaltningen ska
vara representerad på
minst en träff per
tätort med lokala
intressegrupper per
år.
Förvaltningen ska ha
minst två
förvaltningsträffar per
år.

Möjliggöra minst 5
studiebesök på
avloppsreningsverk
per år fram till och
med 2018.

Minst 5 aktiviteter per
år riktade mot
invånare och
företagare i
kommunen, ska
genomföras avseende
energirådgivning fram
till och med 2018.

Samarbetet mellan
avdelningarna i
förvaltningen och
mellan
förvaltningarna i
kommunen ska
förbättras.

Frågan om
källsortering ska tas
upp vid möten med
avdelningens kunder
minst 2 gånger per år.

Kommentar
Förvaltning och nämnd
har varit
initiativtagare och
deltagit vid 6 ortsbesök
under året..
Två förvaltningsträffar
har genomförts.
Vårens förvaltningsdag
anordnades vid Viby
Prästgård med bland
annat tipsrunda.
Höstens träff delades
upp på två tillfällen så
att all personal skulle
kunna delta på en
utbildning i
stresshantering som
Regionhälsan höll i.
Kävesta folkhögskola
har besökt Sköllersta
avloppsreningsverk
och en av Alléskolans
elklasser har besökt
Hallsbergs
avloppsreningsverk.
Utöver detta har tre
studiebesök
genomförts, två st 3:or
samt en YH-klass.
Den 16 mars
deltagande på
fastighetsmässan 2017
som utställare.
Deltagande i fyra Elbilsmässor under maj,
varav en i Hallsberg
den 17 maj. Och har
också prioriterat
energisparåtgärder
mot
bostadsrättsföreningar
under sommaren och
hösten 2017.
Arbetet är påbörjat
och frågan är
diskuterad med en
förvaltning men inte
övriga förvaltningar.

4.4 GOD SERVICE
De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.
Nämndmål
Möjliggöra att

Analys

Indikator
Anmälaren ska, utöver
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Nämndmål
invånarnas
synpunkter, förslag,
frågor, ansökningar
och felanmälningar tas
tillvara på ett effektivt
och flexibelt sätt.

Analys

Säkerställa en
långsiktig produktion
och leverans av ett
tjänligt dricksvatten
med så få
anmärkningar som
möjligt.

Indikator
autosvar, få någon
form av återkoppling
inom 5 arbetsdagar.
Uppföljning av det nya
systemet för
synpunkter och
felanmälan till
nämnden 2 gånger per
år, angående
felanmälningar kontra
åtgärder.
Förvaltningen ska
byta ut 0,5 % (1200
meter) av kommunens
dricksvattenledningar
årligen.
Antalet bristfälliga
enskilda avlopp som
ansluts till det
kommunala VA-nätet
ska öka.

4.5 Resultat och analys
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Kommentar
inom 5 arbetsdagar.
Ett nytt system för
synpunkter och
felanmälan har
startats upp 170515,
och implementeras nu i
verksamheten.
Statistik ur systemet
kommer att delges
nämnden under 2018.
Saneringsarbete av
Industrigatan i
Hallsberg och 200
meter vattenledning i
Sköllersta har sanerats
i år, totalt 730 meter.
Flera förfrågningar om
anslutning till
kommunalt VA har
inkommit och en
anslutning är
genomförd.
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5 Ekonomi
5.1 Driftredovisning
Utfall och prognos
Driftredovisning skattefinansierad verksamhet (tkr)
Utfall 31/12
2017
170 344
202 709
33 689

Utfall 31/12 2016
Intäkter
Kostnader
därav
kapitalkostnader
därav
lokalkostnader
därav
personalkostnader
därav övriga
kostnader
Summa netto

-

172 959
205 353
42 663

-

33 552

-

-

59 168

-

69 970

-

32 394

Budget 2017

Avvikelse

-

167 540
199 110
36 424

2 804
3 599
2 735

35 441

-

40 443

-

58 840

-

58 539

-

301

-

74 739

-

63 704

-

11 035

-32 365

-

31 570

-

795

-

5 002

Totalt visar Drift- och service ett underskott på 795 tkr 31 december 2017.
Avvikelserna beskrivs nedan per verksamhet.
Verksamhet
Nämnd- och
styrelseverksamhet,
Ansvar 30000
Fordonsverktad,
Ansvar 301000
Fordonsförvaltare,
Ansvar 301500
Teknisk planering,
Ansvar 302000
Gatuingenjör,
Ansvar 302300
Planeringsingenjör,
Ansvar 302500
lakvatten
Gata/Park, Ansvar
330000
Fastighet, Ansvar
1121*
Bostadsanpassning,
Ansvar 112190
Städ, Ansvar 1122*
Måltid, Ansvar
1123*
Miljö, Ansvar
210000
Bygglov, Ansvar
220000
Summa netto

Utfall 31/12
2016
2 098
-

Utfall 31/12
2017
3 258

Budget 2017

Avvikelse

-

2 424

-

269

-

834

124

-

24

-

-

83

-

544

-

1 320

-

342

-

150

24

-

132

-

23 597

-

21 763

-

1 042

-

2 372

-

3 095

-

493
734

-

34
1 451

-

1 630

-

1 999

-

2 182

183

-

577

-

137

-

1 076

939

-

32 543

-

32 365

-

-

83

-

923

-

397

-

262
-

-

1 081
-

-

245

112
-

132

23 799

2 036

981

100

1 616

-

1 479

-

-

34
1 451

31 570

-

795

Nämnd- och styrelseverksamhet
Verksamheten visar ett negativt resultat på 834 tkr som till största delen är
konsultkostnader för speciella utredningar inom den tekniska avdelningen och
högre kostnader till serviceavdelningen för telefoni med mera. Underskottet har
varit planerat med hänsyn till överskottet inom bygglov.
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Fordonsverkstad
Förra året visade verksamheten ett underskott på 56 tkr som berodde på
minskade tjänster mot Sydnärkes kommunalförbund. Årets budget höjdes på
grund av detta men verksamheten visar ett positivt resultat med 245 tkr vilket
indikerar för hög budget i år. Slutresultatet 31 december blev ett nettoutfall på
minus 25 tkr på helår varav totala kostnaderna slutade på 1 624 tkr och totala
intäkterna på 1 599 tkr.
Fordonsförvaltare
Verksamheten har startat upp i år och förvaltar kommunens alla fordon och ska
helst visa ett resultat i balans vid årets slut men har i år ett minusresultat på 84 tkr.
Kostnaderna 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.
Teknisk planering
Under året har en ingenjör slutat och istället har en konsult anlitats för att täcka
upp den vakanta tjänsten vilket totalt har kostat mer då intäkterna för interna
arbeten blivit lägre än beräknat. Avvikelsen blev minus 397 tkr till årets slut.
Gatuingenjör
Verksamheterna trafikreglering och parkeringsövervakning visar totalt ett
överskott på 112 tkr. Felparkeringsavgifterna visar dock ett underskott på 88 tkr
eftersom kostnaden för tjänsterna av kontrollerna är för höga jämfört med de
intäkter vi fått. De interna kostnaderna för resurser avseende trafikreglering har
inte blivit så höga som var beräknat i budget.
Planeringsingenjör
En resultatöverföring är gjord på 137 tkr för kostnader avseende lakvattenrening
och nedlagda deponier under 2017, en tillgång kvarstår på 10 476 tkr för framtida
åtgärder varav 6 698 tkr ligger under Drift- och serviceförvaltningen. Utöver detta
har verksamheten lite lägre internränta än beräknat och visar ett plusresultat på
5 tkr.
Gata/Park
Beläggningsunderhållet visar ett överskott på 1 827 tkr, underhåll gator och vägar
gemensamt 598 tkr och vinterväghållningen 70 tkr. Arbete med exploateringar och
sanering VA-ledningar visar också ett överskott på 2 334 tkr mot budget.
Barmarksrenhållning, underhåll av gatubelysning, dagvatten, parker och arbete
med broar och stödmurar har istället kostat mer än väntat men sammantaget visar
Gata/Park ett överskott vid årets slut på 2 036 tkr.
Ett beräknat asfalteringsarbete på cirka 1300 tkr kunde inte utföras så sent på året
och kommer läggas under 2018 istället.
Fastighet
Underhållskostnaderna av fastigheter har ökat från 12 288 tkr 2016 till 14 721 tkr
2017. El och fjärrvärme är lägre än budget men har kostat mer än föregående år
med 593 tkr. Både väderförhållanden och nybyggnation påverkar utfallet.
Lönekostnaderna är lägre än budget med 1 096 tkr. Försäkringsersättning för
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tidigare översvämningskostnader blev högre än vi räknat med och blev ett extra
tillskott på 970 tkr 2017 utöver 1 045 tkr som var upptaget i förra årets bokslut
som fordran på försäkringsbolaget. Per 31 december visar Fastighetsavdelningen
ett överskott på 100 tkr.
I redovisningen ingår Kronan som visar totalt ett underskott på 1 758 tkr mot
budget. Ett nettoutfall på 1 418 tkr som var beräknat i budget till 3 176 tkr.
Intäkter på 6 735 tkr och kostnader på 5 317 tkr.
Bostadsanpassning
Vid delårsrapporten var vår bedömning att verksamheten skulle ligga på ett
underskott på 1 200 tkr mot budget men vid årets slut blev det ännu högre och
slutade på 1 479 tkr över budget. Våra bostadsanpassningar har kostat mer än
beräknat med 1 585 tkr bland annat på grund av fler ärenden. Vi har haft 224
ärenden i år inklusive ett extra kostsamt ärende mot 210 stycken föregående år.
De flesta åtgärderna är ändring av trösklar, uppsättning av räcken, stödhandtag,
spisvakter, ramper, dörröppnare, hissar och att iordningställa duschplatser.
Medelåldern ligger idag på 74,6 år vilket är samma som förra året och 72 % är
kvinnor. Lönerna är lägre än budget med 118 tkr. Behovet av hjälp har varit stort
och bostadsanpassning nödvändigt för att personer skulle kunna bo kvar hemma
så länge som möjligt.
Städ
Avdelningen visar ett underskott mot budget vid årets slut på 34 tkr på grund av
för höga lönekostnader mot budget. Avdelningen omsätter 18,6 mkr.
Måltid
Måltidsavdelningen har haft högre reparationskostnader på grund av att många
inventarier börjar bli gamla och svåra att laga. Livsmedelspriserna har gått upp
och även elevantalet har påverkat att dessa kostnader är 1 318 tkr högre 2017 än
2016. Intäkter motsvarande dessa kostnader har ännu inte kunnat debiteras
köpande förvaltningar eftersom en utredning pågått. Ett nytt debiteringssystem
kommer användas från januari 2018 mellan förvaltningarna och
Måltidsavdelningen. Lönekostnaderna är lägre än föregående år med 314 tkr men
totalt visar verksamheten ett underskott på totalt 1 451 tkr per 31 december.
Miljö
Tillsyn enligt miljöbalken har under året inbringat 1 085 tkr i intäkter, 32 tkr
högre en beräknat. Personalkostnaderna är lite lägre och tillsammans med de
administrativa kostnader som också är lägre så slutar verksamheten på ett
överskott med 183 tkr.
Bygglov
Intäkterna under förra året var lägre än budget på grund av att arbetet med
bygglovsärenden låg efter men har i år ökat med 327 tkr då vi har kommit i fatt
med arbetet. Övriga kostnader inklusive lönekostnaderna är också lägre än budget.
På grund av förra årets underskott på 557 tkr så höjdes årets budget för att bättre
motsvara kostnaderna vilket årets resultat visar att det inte behövdes i den
omfattningen. Det är svårt att veta i förhand om det kommer in
bygglovsansökningar från större industrier eller större företag i kommunen där
intäkterna blir högre. Verksamheten har vid slutet av året ett överskott på 939 tkr.
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Utfall och prognos
Driftredovisning VA avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)
Utfall 31/12
2017
33 740
33 740
6 529

Utfall 31/12 2016
Intäkter
Kostnader
därav
kapitalkostnader
därav
lokalkostnader
därav
personalkostnader
därav övriga
kostnader
Summa netto

-

32 613
32 613
7 259

-

2 801

-

-

4 774

-

17 779

Budget 2017

Avvikelse

32 635
32 635
8 264

-

-

-

1 105
1 105
1 735

3 827

-

4 313

-

486

-

5 726

-

5 699

27

-

17 658

-

14 359

3 299

-

-

-

-

Per den 31 december 2017 har kommunen 9 975 tkr i resultatutjämningsfonden
för VA-verksamheten. Ett minusresultat på 784 tkr har överförts från fonden till
VA drift. Tidigare års överskott samt årets underskott har reglerats mot fonden.
Avvikelserna beskrivs nedan per verksamhet.
Verksamhet
Inventering VA-rörnät.
Ansvar 302400 vht
86504
VA-rörnät. Ansvar
330100, 330200
Intäkter VA-avgifter
hushåll och industri.
Ansvar 350000 vht
86501 och 86502
Dricksvattenförsörjning.
Ansvar 350000 vht
86500, 86505-07
Reningsverk,
pumpstationer m.m.
Ansvar 350000 vht
86509-11, 86516-18
Summa netto

Utfall 31/12
2016
163
-

Utfall 31/12
2017
1 001

9 541

-

31 115

Budget 2017

7 715

Avvikelse

-

765

-

9 374

1 659

31 178

725

298

31 903

-

7 184

-

7 403

-

7 701

-

14 227

-

15 784

-

13 338

-

-

-

-

236

2 446

-

Underhåll på VA-rörnät visar ett överskott mot budget på 1 423 tkr. Arbete med
exploateringar har påverkat årets resultat på driften.
VA-avgifter från hushåll och industri har under året blivit högre än budget med
748 tkr.
Kostnaderna för periodiskt underhåll på dricksvattenförsörjning, reningsverk och
pumpstationer är högre än planerat i budget med 2 965 tkr varav största delen på
reningsverken som uppgått till 1 902 tkr över budget.

5.2 Investeringsredovisning
Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS (tkr)
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Investeringsprojekt
Fastighet:
Utbyte maskiner och
inventarier, projekt 10008
Skolgårdar/Lekplatser
lekutrustning projekt
10026
Angöring Folkasbo,
projekt 10062
Fönster Transtenskolan,
projekt 10070,
10020energisparåtgärder
Brandskydd och larm
skolor, projekt 10021
Städavdelning, projekt
10018
Åtgärder ortsbesök,
projekt 30036
Gata/Park:
Inköp Maskiner och
fordon, projekt 30001
Ekoparken, projekt 30035
Upprustning gator och
vägar, projekt 30002
Tillgänglighetsanpassning,
projekt 30004
Gatubelysning, projekt
30005
Utökning parkering,
projekt 30034
Rätt fart i staden, projekt
30026
Trafiksäkerhetsprojekt:
Breddning gångbana V:a
Storg, projekt 30209
Korsning VibytorpsvägenSockenvägen, 30208
Trafiksignaler, projekt
30212
Totalt DOS Skatt

Investeringsprojekt
strategiska,
exploatering och
externa
skattefinansierat
Reception, projekt
10006 (Strategisk)
Ventilation och Styr,
projekt 10051
(Strategisk)
Ombyggnation Vita
villan, projekt 10081
(Strategisk)
Sprinkler, projekt
30037 (Strategisk)
Belysning, projekt
30038 (Strategisk)
Rala III, projekt

Utfall 31/12
2017
utgift/inkomst

Budget 2017

Prognos
färdigställande

Avvikelse mot
budget

-1 000

-964

-964

36

-450

-281

-450

169

-100

-16

-100

84

-993

-778

-993

215

-500

-462

-462

38

-100

-95

-95

5

-500

-196

-500

304

-240

-197

-197

43

-117
-911

-566
0

-566
-911

-449
911

-300

-34

-300

266

-502

-94

-502

408

-500

0

-500

500

-300

-68

-68

232

-600

-861

-861

-261

-300

0

0

300

-500

-459

-459

41

-7 913

-5 071

-7 928

2 842

Utfall 31/12 2017
utgift/inkomst

Budget2017

Prognos
färdigställande

Avvikelse mot
budget

-2 200

-1 211

-2 200

989

-2 000

-2 274

-2 274

-274

0

-918

-918

-918

-2 000

0

-2 000

2 000

-1 300

-1 427

-1 427

-127

0

-837

-837

-837
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Investeringsprojekt
strategiska,
exploatering och
externa
skattefinansierat
30019, Extern
reglering
Vibytorp etapp II B,
projekt 35500,
exploatering
Vibytorp etapp II C,
projekt 35502,
exploatering
Totalt DOS övriga
investeringar

Budget2017

Utfall 31/12 2017
utgift/inkomst

Prognos
färdigställande

Avvikelse mot
budget

-2 200

-1 443

-1 443

757

-2 300

-2 332

-2 332

-32

-12 000

-10 442

-13 431

1 558

Inköp maskiner och inventarier Fastighet: I projektet så har slitna och uttjänta
maskiner i köken byts ut mot en modern maskinpark.
Belysningen är bytt i Sköllersta gymnastiksal, Sydnärkehallens bollhall och ishall,
Alléhallen har fått ny belysning i både bollhall och bad.
Skolor yttre miljö/lekplatser: Ny lekplats förskolan Gläntan, förskolan Hjorten
och förskolan Treudden. Lekutrustning ny förskola Östansjö. Inköp av nya
kompisgungor till Pålsboda, Vretstorp och Hjortkvarn.
Angöring Folkasbo: Kvarstår installation av ett nytt avfallshus som inte är
färdigställt. Alléskolan ansvarar för byggnation av huset som inte är monterat
ännu.
Fönster Transtensskolan (ingår i energisparåtgärder): Fönster, panel och
beslagning är bytt på västra och södra sidan av skolan. Detta har lett till ett bättre
inomhusklimat och något lägre energiförbrukning samtidigt som vi genom
åtgärden bygger bort en hel del framtida underhåll. De material som nu monteras
är underhållsfria.
Åtgärden kommer fortsätta ytterligare ett eller två år framåt med resterande delar
av skolan.
Brandskydd och larm skolor: Under året har man bytt ut flera äldre
brandlarmanläggningar mot nya. Följande är helt nya anläggningar, andra har bara
kompletterats. Norrgården nytt brandlarm Stocksätterskolan nytt brandlarm
Wernersbacke nytt brandlarm, installation pågår. Östansjö ny förskola, nytt
brandlarm. Man har även börja byta ut gamla sändare mot nya. Ett test har utförts
på Esslatorp.
Åtgärder ortsbesök: Bland annat har torget i Pålsboda fått upprustning av
pergola, soffor, ny plattsättning och asfaltering. Spontanlekplatsen i Vretstorp har
renoverats.
Inköp maskiner och fordon Gata/Park: Inköp av ny snöplog.
Ekoparken: En ny hinderbana monterad under hösten. Fortsatt arbete med
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upprustning och montering av parkbänkar under 2018.
Upprustning gator och vägar: Arbete med exploateringar har medfört att övrigt
arbete förutom underhåll inte har hunnits med.
Tillgänglighetsanpassning: En inventering av vissa byggnader i centrum har
genomförts och resulterat i workshop och rapport som överlämnats till
kommunstyrelseförvaltningen.
Gatubelysning: Ny gatubelysning på Allégatan mellan storgatan-ICA Allé.
Utökning parkering: Avvaktar i väntan på centrumplanering.
Rätt fart i staden: Sista etappen avslutad med gott resultat.
Projekt paviljong Östansjö skola (strategisk): Projektet är avslutat. Ny förskoleoch skolbyggnad är på plats. Ny utemiljö samt ny ventilation i gymnastiksal. I
projektet har fastighetsavdelningen även bytt tak på skolbyggnaden.
Ventilation och styr (strategisk): Utbyte av ventilation och styrutrustning i
Sköllersta skola. Det gamla aggregatet var dels uttjänt och dels även ineffektivt.
Nytt aggregat och ny styrutrustning spar energi och ger ett bättre klimat i skolan.
Vita villan (strategisk): Ombyggnation av privatbostad till verksamhetslokal för
hemtjänst söder. Projektet är avslutat.
Sprinkler (strategisk): Projektet kommer att påbörjas under 2018. Nytt
föreläggande från brandmyndigheten kom i slutet av 2017.
Belysning (strategisk): Projektet är avslutat. Man har bytt belysning i flera av
kommunens sporthallar. Dels då många av armaturerna var uttjänta och slocknade
men även då utbytet innebar en stor energibesparing.
Belysningen är bytt i Sköllersta gymnastiksal, Sydnärkehallens bollhall och ishall,
Alléhallen har fått ny belysning i både bollhall och bad.
Rala III (extern): Service till området utfört av extern entreprenör. Diverse
konsultarbeten samt förberedelser för ny dricksvattenledning i området.
Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS (tkr)

Investeringsprojekt
Maskin- och
fordonsanskaffning,
projekt 10008,
30001
Sanering VA-nät,
projekt 35002
Va-avdelningens
investeringar
Totalt DOS VA

-2 000

Utfall 31/12 2017
utgift/inkomst
-2 205

Prognos
färdigställande
-2 205

Avvikelse mot
budget
-205

-3 000

-3 318

-3 318

-318

-3 125

-1 793

-2 602

1332

-8 125

-7 316

-8 125

809

Budget2017
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Strategiska investeringar, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS (tkr)
Investeringsprojekt

-10 625

Utfall 31/12 2017
utgift/inkomst
-19

Prognos
färdigställande
-10 625

Avvikelse mot
budget
10 606

-1 993

-165

-1 993

1 828

-2 500

-2 532

-2 532

-32

-2 000

-3 420

-3 420

-1420

0

-90

-90

-90

-17 118

-6 226

-18 660

10 892

Budget 2017

Utbyggnad Tisaren
etapp 1, externt
finans, projekt 35013
Exploatering
Sköllersta, projekt
35501
Vibytorp etapp IIB,
projekt 35500
externt finansierat
Vibytorp etapp IIC,
projekt 35502
externt finansierat
Rala III, projekt
30019 externt
finansierat
Totalt DOS VA

Sanering VA-ledning:
Ny ledning i Sköllersta i samband med exploatering, ca 200 m. samt Industrigatan
och Oscarsgatan i Hallsberg sanerade totalt cirka 730 m.
Rala III (extern):
Kommunen har avtal med Train Allianse om medfinansiering på totalt 4 mkr för
anslutning av VA.
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6 Personalredovisning
6.1 Antal anställda
6.2 Personalomsättning och rekrytering
6.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro
6.4 Arbetsskador och tillbud
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7 Policyer och planer
7.1 Integration och etnisk mångfald
Måltidsavdelningen har under året fått hjälp med en vikarie från arbetsmarknad
och integrationsenhetensenheten som förmodligen kommer anställas under 2018.

7.2 Folkhälsoarbete
7.3 Handikappolitiskt program
Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsfrågor kontinuerligt i fastigheter och i
allmänna miljöer.

7.4 Sponsringspolicyn
Kanalisering av förfrågningar från föreningar om sponsring sker via ansvarig
tjänsteman på kommunstyrelseförvaltningen. Någon direkt sponsring från Driftoch serviceförvaltningen har alltså inte skett under 2017.
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8 Verksamhetsmått och nyckeltal
8.1 Tabeller
Nyckeltal inom VA och myndighetsutövning
Otjänligt dricksvattenprov, antal
Överskridande av antal gränsvärden antal
riktvärden på avloppsreningsverk
Avloppsstopp och vattenläckor antal
Antal förelägganden om köksrenoveringar
Antal renoverade kök efter föreläggande
Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagen***
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken***
Antal anmälningar om installation av jord- och
bergvärme
Antal tillstånd om enskilt avlopp
Antal inkomna bygglov
Antal förhandsbesked
Antal startbesked småhus och bostadslägenheter
Antal inkomna Attefallstillbyggnader
Antal inkomna Attefallshus
Antal inkomna bygglov för småhus
Antal slutbesked för småhus
Vattensvinn % av försåld volym

Nyckeltal inom städ och måltid
Total minskning i % av matsvinn, (genomsnitt av
tallrik och servering)
Ekologisk och närproducerat
Antal liter rengöringsmedel som förbrukats under
året i städverksamheten

Utfall
2014
0
03

Utfall
2015
*6
**1

Utfall
2016
0
1

Utfall
2017

35

15

28
3
3
12

24

118
34
58

18
5
3
114
46
49

27
173
4
120

92
153
0
0
8
6

23
156
6
18
3
5
31
17
27,2

Utfall
2014

Utfall
2015
18,4%

Utfall
2016
14,67

Utfall
2017
8,45%

2 500 liter

Ingen
mätning
gjord
58%

29,6%
1786 liter

28,35%
1517 liter

100%

100%

59%

79%

Andel miljömärkta rengöringsmedel daglig
städning, typ Svanen
Andel miljömärkta rengöringsmedel periodisk
städning, typ Svanen

50,00%
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9 Framtiden
Här nedan redovisas några av de viktigare genomförandemålen för Drift och
serviceförvaltningen i enlighet med framtagen förvaltningsplan för perioden
2018 - 2020:
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Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla). Anordnande av
ledningsrätt via Lantmäteriet. Byggnation av ny ledning och avställning av
nuvarande eternitledning.
Förberedelser för gatukontorets flytt till kvarteret Stenen och anpassning
inför flytt 2019.
Nya rutiner etableras med hjälp av upphandlad tjänst för bevakning och
behandling av grävtillstånd.
Avslutande översvämningsinventering avseende Hallsbergs tätort och
berörda orter.
Upphandling av entreprenad för röjning av Ralaån i
översvämningspreventivt syfte.
Avslutande av elentrepradupphandling och antagande av entreprenör.
Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. Underlag för budget 20192021 tas fram.
Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms,
åtgärdas och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet.
Planering för genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget
och verksamhetsförutsättningar.
Framtagande av underhållsplan för broar för åtgärder och underlag för
budget 2019 -2021.
Plan för beläggningsunderhåll tas fram och en upphandling av besiktning
enligt system Rosy genomförs.
En skogsvårdsplan för 2018 tas fram.
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommuens VA-nät.
En plan för spolning av kommunens avloppsledningar tas fram och
implementeras i verksamheten.
Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i
verksamheten och används som underlag för budget 2019-21.
En ny snötipp anläggs vid Avloppsverket efter provtagning.
SMHI-projektet avslutas och resulterar i förslag på åtgärder för att möta
den klimatförändring som pågår.
Önskemål från allmänheten om nedtagning av träd sammanställs och
förslag på åtgärder presenteras i Drift- och servicenämnden för beslut.
Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom
budgetram. Underlag för budget 2019-2021 tas fram.
Gränsdragningslistor gentemot köpande förvaltningar avseende
måltidsavdelningens verksamhet.
Få till beslut kring ny produktionsenhet för måltidsavdelningen på kort och
lång sikt.
Ta fram och en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen.
Införa en ny organisation med delegerat chefsansvar inom Städavdelningen.
Fortsatt arbete med att använda och implementera så kallat Rent vatten i
städverksamheten med utgångspunkt från försöksverksamheten i
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Alléskolan.
Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen
inom städavdelningen.
Tillskapa de resurser och rutiner som krävs för förvaltningen av
kommunens nya bostadsbolag.
Ta fram underlag och få till beslut om nya internhyror enligt den modell
som utarbetats.
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10 Internkontroll
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god
internkontroll. Drift- och serviceförvaltningens egen internkontrollplan omfattar
17 områden inom verksamhet och administration under 2017. Under gemensam
administration finns en avvikelse angående uppdatering av
dokumenthanteringsplanen som kommer ske under våren 2018. Under
ekonomiadministration och under verksamheter finns inga avvikelser.
Uppföljningen finns i bilaga till rapporten.
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Uppföljning av internkontroll 2017
15
16/DOS/92
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Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen

Intern kontrollplan för år 2017
Område: Gemensam administration
Process
(Rutin/system)
Registrering av
allmänna
handlingar
Dokumenthantering/
Arkivering

Delegationsordning

Årsredovisning 2017-12-31

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Att registrering
sker enligt lag

Stickprov
månadsvis

Assistent/
handläggare

Att dokumenthanterings planen
är uppdaterad.

Allkontroll

Assistent/
handläggare

Registrering sker enligt lag. Postlistor
skickas dagligen till Sveriges Radio
Örebro.
Dokumenthanteringsplanen uppdateras
vid behov, senast 161123. Ny
uppdatering behövs dock nästa år.

Att dokumenthantering/
arkivering sker
enligt planen
Att beslut tas av
rätt delegat

Stickprov

Assistent/
handläggare

Dokumenthantering sker enligt plan

Förvaltnings
chef

Stickprov

Assistent/
handläggare

Delegationsordning uppdateras vid
behov så att beslut tas av rätt delegat,
senast 170823.

Förvaltnings
chef

Nämndsekreterare

Delegationsbeslut anmäls alltid till
nästkommande nämndsammanträde.

Förvaltnings
chef

Planeringsingenjör

Handlingsplanerna från ortsbesöken
uppdateras regelbundet och åtgärderna
följs upp och har redovisats för
nämnden.

Att delegationsStickprov
beslut anmäls till
nästkommande
nämndsammanträde
Tätortsbesök
Att
Allkontroll
med lokala
handlingsplanen
intressegrupper från besöken i
tätorterna följs upp
och att tidsplanen
hålls

1
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Åtgärd

Tidplan

Ansvarig
Förvaltnings
chef

Våren
2018

Redovisning DOS
nämnd
170926

Förvaltnings
chef

Förvaltnings
chef

Område: Ekonomiadministration
Process

Moment

(Rutin/system)
AttestUppdatering och
förteckning
beslut av attestförteckning
Uppföljning
Upprättande av
mål kvalité och verksamhetsplan
kvantitet
Uppföljning mot
verksamhetsplan

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Årsvis
samt vid
behov

Ekonom

Attestförteckning uppdateras vid
behov, senast 170314.

Allkontroll Avdelnings Verksamhetsplaner är upprättade för
chef
2017

Tidplan

Ansvarig
Förvaltnings
chef
Avdelningschef

Ekonom/
Allkontroll Avdelnings Uppföljning sker mot verksamhetsplan
chef
för

Debiteringar

Att samtliga tjänster Allkontroll Assistent/
blir debiterade
Arbetssenast månaden
ledare
efter leverans.

Större tjänster blir debiterade senast
månaden efter utförd tjänst eller såld
vara. Små debiteringar läggs ihop och
debiteras efter någon månad.

Avdelningschef

Uppföljning
verkställighet
måluppfyllelse
och ekonomiskt
utfall

Att verkställigheten Allkontroll Ekonom/
följs upp och
Nämndredovisas där
sekreterare
fullmäktige
uppdragit åt
nämnden att fatta
beslut
Kontrollera att varan Allkontroll Avdelnings
eller tjänsten
chef/Arbets
beställts innan
ledare
mottagande,
signering och
betalning

Uppföljning av mål, verkställighet och
ekonomiskt utfall har följts upp och
redovisats vid tertial, delår och helår.

Förvaltnings
chef

Samtliga beställningar kontrolleras
innan mottagande, signering och
betalning

Avdelningschef

Beställning,
leverans och
mottagande av
varor och
tjänster

2
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Område: Verksamheter
Process

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Allkontroll

Arbetsledare

Mätning påbörjades 2016 för
varje fordon och så även för
2017.

Mätning/Upp- Mäta bräddningar
Allkontroll
följning/Analys avseende volym och
antal

Arbetsledare

Kontinuerlig övervakning sker
och eventuella bräddningar
registreras och anmäls till
respektive tillsynsmyndighet
omgående.

Åtgärd

Tidplan

Ansvarig

(Rutin/system)
Gatukontoret
Mätning/Upp- Mäta användandet
följning/Analys av fossila bränslen

Avdelningschef

VA-verken
Avdelningschef

Fastighetsavdelningen
Mätning/Upp- Mäta energiföljning/Analys användningen i
kommunens
fastigheter
Planering av
fastighetsunderhåll

Allkontroll

Redovisa uppAllkontroll
följning av
underhållsplanen på
kommunens
fastigheter till
nämnden 2 ggr/år

Avdelnings Mätning sker i kommunens
chef
fastigheter. Gäller både el och
värme.

Avdelningschef

Avdelnings Redovisning av planerat
chef
underhåll samt uppföljning på
utfört underhåll har skett vid två
separata nämndmöten.

Avdelningschef

3
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Område: Verksamheter
Process

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Tidplan

Ansvarig

Allkontroll

Avdelnings- Mätning är utförd. 100% av
chef
kemikalierna som används i
den dagliga städningen är
miljömärkta och i den
periodiska städningen är 79%
miljömärkta.

Avdelningschef

Allkontroll

Avdelnings- Mätning av matsvinn är utförd
chef
vid tre tillfällen under året
Minskning av matsvinn ifrån
2015 tom 2017 är 46 %

Avdelningschef

Allkontroll

Handläggare Granskning sker alltid mot
detaljplan innan beslut om
bygglov ges.

Bygglovschef

Assistent

Förvaltnings
chef

(Rutin/system)
Städavdelningen
Mätning/Upp- Mäta andelen
följning/Analys miljömärkta
kemikalier som
används i
verksamheten
Måltidsavdelningen
Mätning/Upp- Mäta matsvinnet i
följning/Analys verksamheten
Bygglovsverksamheten
Ansökan om
bygglov

Granska
restriktioner i
detaljplan innan
beslut om bygglov

Miljötillsynsverksamheten
Debiteringar

Att samtliga tjänster Allkontroll
blir debiterade
senast månaden
efter leverans.

Debiteringar sker enligt plan.

4
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Sammanställning av kostnader för
gatubelysningen 2017
16
18/DOS/28
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Utredning Gatubelysning verksamhet 24906
One Nordic AB

2017

2016

Årsbelopp exkl moms

Grundavtal 53 131:-/mån januari-april,
indexhöjning från maj-dec 55 431:-/mån

655 972

One Nordic AB utöver avtal:
Vernr
20135128 Belysning ur funktion åtgärder
20136694 Belysning ur funktion åtgärder
20136695 Kabelfel Kårstahult
20136692 Elljusstake Svennevad
20136693 Hjortkvarn motionsspår m.m.
20136696 Vretstorp tunnel under järnväg
20139438 Åtgärder
20142435 Åtgärd Västra Storgatan vid kommunhuset
20143386 Kabelfel Vretstorp
20143387 Sköllersta idrottsplats
20143388 Östansjö åtgärder
20143389 Hallsberg åtgärder
20140766 Beredning Sköllersta, Pålsboda.
20143682 Seriebyte Hallsberg februari-april
20144682 Fast pris offert åtgärder
20146507 Åtgärder Vretstorp Kapuragatan m.m.
20148901 Uppgifter för förfrågning
20152159 Åtgärder Vretstorp, Hallsberg
20153984 Skylift inkl förare, lampor
20153902 Lastbilinkl förare , montör och grävmaskin
20153903 Jourutryckning, lastbil med kran montör
20155166 Gränsgatan Vretstorp. Påkörning Lunnagatan
20159898 Påkörd belysningsstolpe Sköllersta
20159899 Trafikskada Samzelie gatan
20162152 Ekliden
20162148 Trafikskada Långgatan
20162149 Trafikskada Långgatan
20162150 Björnhammaren åtgärd
20162151 Trafikskada Esplanaden
20160166 Reparation ljusrelä Sockenvägen
20160167 Arbete inför ny upphandling
20161143 Felanmälan, byte ljuskällor
20161144 Åtgärder Skogaholmsvägen m.m
20166469 Ströbyte december trasig belysning
Summa utöver avtal One Nordic AB

2015

Årsbelopp exkl moms

Årsbelopp exkl moms

630 292

Belopp exkl moms
24 791
46 009
11 000
3 314
2 360
3 498
13 216
50 020
30 261
6 957
1 475
1 840
9 434
66 613
36 995
17 450
8 328
15 260
9 645
15 534
9 605
43 767
19 116
30 025
5 074
51 174
66 559
3 845
25 218
2 301
4 344
13 030
11 867
25 047
684 972

613 460

Belopp exkl moms

Belopp exkl moms

540 949

604 472

5 040
7 245
4 600
2 085
2 471
8 000
27 757
57 198

45 439

66 115

Internbokning resurser, maskiner:

118 658

89 710

17 200

Kapitalkostnader:

369 130

442 742

453 245

1 783 510

1 665 065

1 479 086

Övriga leverantörer:
20134176 Sven Bodin/ borttagning elstolpar Stocksätter
20166438 Sven Bodin/ grävning
20136434 Pontarius/Upphandling , möten 2016
20138762 Örebro Byggsmide/ Grävjobb
20141249 Bravida/ Servicetekniker
20164611 Ahlsell/ Glas, packning
Diverse övrigt material
Summa övriga leverantörer

Elkostnader:
Intäkter:

-

Utfall totalt:
Budget

8 415

-

3 661 025
2017

Avvikelse: -

3 292 091
368 934

42 804

-

3 371 393
3 022 000

2016

-
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349 393

54 342

3 179 236
2 970 000

2015

-

209 236

