KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-02-28

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

09:00-12:00

Tingsgården Sköllersta

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)
Micael Carlström (S)
Linda Eng (MP)
Andreas Tranderyd (MP)
Peter Tillman (V)
Calin Mc Quillan (M)
Hans Johansson (C)
Andreas Glad (KD)

Övriga
Clas-Göran Classon, Förvaltningschef
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Roberth Huss, Fastighetschef
Hadil Asaad, Planeringsingenjör
Stefan Löf, Miljöchef
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Carita Prim, Måltidschef
Thomas Åkesson, Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum 2018-02-28

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 bevilja tidsbegränsat bygglov.
Drift- och servicenämnden har tidigare beslutat att:
Bevilja tidsbegränsat bygglov 5 år, för komplementbyggnad avseende förrådsverksamhet,
med möjlighet till förlängning ytterligare 5 år, detta under förutsättning att det skyddsvärda
trädet inte kommer till skada, med hänvisning till Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 c §,
”efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.”
Sökande har nu ansökt om tidsbegränsat bygglov och grannar har hörts, varför ärendet
kommer upp för beslut i nämnden igen.
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3 - Redovisning av ett beslutsärende på
delegation, "Miljö - tillsyn förorenade
områden och tobakstillsyn" (18/DOS/17)

Föredragande Stefan Löf/Thomas
Åkesson 09:20

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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4 - Upprustning/ombyggnation ridhus
Lindhult, Östansjö (18/DOS/55)

Föredragande Roberth Huss 09:35

Ärendebeskrivning
Hallsbergs Ridklubb har fått beviljat bidrag från allmänna arvsfonden för att bygga om det
ridhus som de hyr av Hallsbergs kommun idag. För att bidraget ska betalas ut krävs att
kommunen också bidrar med medel för ombyggnationen, totalt 1,3 miljoner.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämndens beslutar enligt bilagt förslag till beslut

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ridhuset i Lindhult
Brev Hallsbergs kommun 2018-02-17
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5 - Redovisning av befintlig skogsvårdsplan
och hur den skulle kunna förnyas och till
vilken kostnad (18/DOS/20)

Föredragande Mats Jansson 09:50

Ärendebeskrivning
Kommunens kontaktperson från Skogssällskapet redovisar Hallsbergs kommuns befintliga
skogsvårdsplan och hur den skulle kunna förnyas samt till vilken kostnad.

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

Föredragande Hadil Asaad 10:20

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







Ortsbesök Östansjö 2017
Ortsbesök Vretstorp 2017
Ortsbesök Svennevad 2017
Ortsbesök Sköllersta 2017
Ortsbesök Pålsboda 2017
Ortsbesök Hjortkvarn 2017
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7 - Måltidsavdelningens arbetsmiljörapport
2017 (18/DOS/43)

Föredragande Carita Prim 10:35

Ärendebeskrivning
Måltidsavdelningen har under 2017 fortsatt arbeta aktivt med arbetsmiljön utefter en
handlingsplan med olika åtgärder.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämndens beredningsutskott beslutar godkänna redovisningen
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8 - Månadsrapport sjukfrånvaro (18/DOS/26)

Föredragande Clas-Göran Classon
10:50

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 servicenämndens beredningsutskott beslutar godkänna redovisningen
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Föredragande Ingalill Nilsson 10:55

9 - VA särredovisning (16/DOS/92)
Ärendebeskrivning

Enligt VA-tjänstlagen skall huvudmannen för vatten- och avloppsverksamheten fastställa
särredovisning för verksamheten årligen. Enbart kommun, kommunalt bolag eller
kommunförbund kan äga en allmän VA-anläggning och därmed vara huvudman för den. En
huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän VA-anläggning
se till att:




Verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och
balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur
huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet,
Redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag





Förvaltningsberättelse VA 20171231
Särredovisning BR VA 20171231
Särredovisning RR VA 20171231
Särredovisning Noter VA 20171231

Page 10 of 41

KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-02-28

10 - Månadsrapport ekonomi, januari

Föredragande Ingalill Nilsson 11:10

(18/DOS/25)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen sammanställt en ekonomisk
månadsrapport för januari.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag



Skatt Total 201801
VA Total 201801
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Föredragande

11 - Budget (18/DOS/25)
Ärendebeskrivning

För diskussion allmänt hur läget ser ut inför sommarens beslut om de ekonomiska ramarna.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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12 - 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 och
felanmälningar 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

Page 13 of 41

KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-02-28

13 - Delegationer och meddelanden

Föredragande

(18/DOS/17)

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-01-20 till 2018-02-19 redovisas
genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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Föredragande

14 - Övriga ärenden (18/DOS/43)
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Upprustning/ombyggnation ridhus Lindhult,
Östansjö
4
18/DOS/55
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Tjänsteskrivelse

Datum:2018-02-22

Sida 1 av 2

Dnr: 18/DOS/55

Om- och tillbyggnad av ridhuset i Lindhult, Östansjö
Ärendebeskrivning

Hallsbergs ridklubb bedriver sin verksamhet i av kommunen hyrda lokaler utanför Östansjö, närmare
bestämt Lindhult. Föreningen önskar nu bidrag för att möjliggöra om- och tillbyggnad av ridhuset
enligt bifogade ritningar.
Föreningen arbetar aktivt med att göra ridning tillgänglig för alla i samhället, oavsett funktionshinder
eller andra förutsättningar. Ombyggnationen tar tillvara på detta och kommer innebära ett
tillgängligt, funktionellt och framtidssäkrat ridhus.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden ställer sig positiv till upprustning och tillgänglighetsanpassning av ridhuset
och ger förvaltningen i uppdrag att äska ett investeringsutrymme på upp till 1 255 000:- från
Kommunstyrelseförvaltningen för genomförande av ombyggnationen.
Som grund för beslutet ska vara att Kommunen täcker upp för 30 % av kostnaderna för
ombyggnationen minus 400 000:- från Örebro läns idrottsförbund. Dock max 1 255 000:-

Ärendet

Hallsbergs Ridklubb är en förening med cirka 200 medlemmar verksam i Lindhult utanför Östansjö.
Föreningen bedriver en verksamhet där alla ska ges möjlighet att medverka i ridverksamheten. Idag
är detta svårt då nuvarande ridhus inte tillgodoser grundläggande tillgänglighetskrav.
Under våren 2017 hade föreningen Hallsbergs ridklubb kontakt med fastighetsavdelningen samt
fritidsavdelningen inom Hallsbergs kommun gällande planer för om- och tillbyggnad av ridhuset som
föreningen sedan många år hyr av kommunen. Respektive avdelning inom kommunen ställde sig
positiva till tankarna som föreningen hade varvid fastighetsavdelningen gav sitt medgivande ett
fortsätta med planerna. Avdelningen valde även att stå för kostnader för bygglov och liknande.
Skicket på de delar av byggnaden som man önskar bygga om- och till är dåligt. Genom
ombyggnationen plockas dessa delar av bygganden bort och ersätts med nya.
Föreningen har genom sitt arbete tilldelats pengar från allmänna arvsfonden, närmare bestämt
3 970 000:- samt från Örebro läns idrottsförbund 400 000:Den estimerade kostnaden för ombyggnationen är 4.5 miljoner kronor exklusive moms. Inklusive
moms är summan 5 625 000:Av kommunen ber föreningen nu om stöd för att täcka resterande kostnader för ombyggnationen.
Utifrån den estimerade kostnaden för ombyggnationen så blir kommunens del alltså 1 255 000:Affärsmodellen från vilken summorna kommer ger att Allmänna arvsfonden står för 70 % av
kostnaden för ombyggnationen upp till 3 970 000:- vilket beviljats. Örebro läns idrottsförbund står
för en fast summa om 400 000:Kommunens del kan därmed variera beroende på vart slutnotan landar, dock maximalt på
1 255 000:-

Version 1.3
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Tjänsteskrivelse

Datum:2018-02-22

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Roberth Huss

Förvaltningschef

Fastighetschef

Bilagor
Brev från Hallsbergs ridklubb
Ritning ridhus

Version 1.3
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Sida 2 av 2

Dnr: 18/DOS/55

2018-02-17
Fastighetschef
Roberth Huss
Drift- och serviceförvaltningen
Hallsbergs kommun

Hallsbergs Ridklubb
Ekonomiskt stöd för om- och tillbyggnad av ridhus – för att göra det
tillgängligt för alla
Utövarna av ridsport är många – 500 000 svenska rider regelbundet och över 80 % av
dem är kvinnor eller tjejer. Ridsporten är den näst största sporten efter fotboll i vårt
land. Ekonomiskt så får fotboll och hockey de stora bidragen till anläggningar och
även vaktmästarservice.
Nu behöver Ridklubben ekonomisk stöttning från Hallsbergs kommun för
ombyggnation av ridhusets kafeteria och läktare. Själva ridhuset är byggt år 1979 och
är i det stora hela bra. Den befintliga kafeterian är däremot i ett uselt skick och är
angripet av hussvamp. Vi vågar inte använda den vid tävlingar, lucia-firande eller
andra evenemang då hela golvet sviktar och den delen behöver rivas. Läktarna ute i
ridhuset är gjorda av gamla byggnadsställningar och är svåra att gå upp och ner för.
Trappan upp till kafeterian är smal och brant. Se bifogade bilder.
Vi har ett samarbete med Ridsportförbundet, SISU Idrottsutbildarna, Örebro läns
idrottsförbund, Neuroförbundet i Örebro län och deltar sedan 2013 i en arbetsgrupp
”rehabilitering för personer med neurologisk funktionsnedsättning. För vår del har vi
varit inriktade på ridning och dess fördelar. Några av våra medlemmar har en
funktionsnedsättning och har inte möjlighet att delta i alla aktiviteter då ridhuset inte
är tillgängligt för alla. Vi planerar att starta en särskilda ridgrupp för personer med
funktionsnedsättning, då södra länsdelen helt saknar sådan verksamhet.
Ridklubben har utökat sin verksamhet med ytterligare en riddag så vi har ridning
måndag - lördag. Vi har fått betydligt fler medlemmar, men också barn som börjat i
ridlekis 4 – 6 år samt Introduktionskurser barn 7 – 12 år och som är mycket populära.
Vi håller minst fyra övernattningsridläger under sommaren för både barn, ungdomar
och vuxna. Vi skulle gärna anordna fler tävlingar, men då vi inte har en fungerande
kafeteria så anser vi det svårt.
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Förstudie:
År 2012 genomför klubben ett projekt med hjälp av LEADER-stöd ”Med full galopp
in i framtiden”. Projektet syftar till att finna de verksamheter som attraherar och
stimulerar målgrupperna även i framtiden. Projektet har bidragit till att stärka såväl
sammanhållningen som framåtandan i klubben.
Maj 2012 möte med ridinstruktör Anki Hansson, Handikappinstruktör steg III.
Juni 2012 studiebesök Karlslund, Örebro Fältrittklubb Handikappsektion.
Juni 2012 studiebesök Ehnviksgården, Lindesbergs Handikappridklubb.
Juni 2013 genomför tre av våra medlemmar Ridsportförbundets Handikappledarutbildning steg 1.
Januari 2014 kontakt med Gunnel Eld, projektledare NHR Falun ”Ridterapi på
hästryggen”.
2015-11-04 Informationsmöte Allmänna arvsfonden, Örebro
Två studiebesök har gjorts för att studera två om- och tillbyggda ridhus:
Mars 2016 Markebäck, Askersunds Ridklubb
Augusti 2016 Laxå Ridklubb
I ett första skede har en konsult gjort en kostnadsberäkning för om- och tillbyggnad
av ridhuset och kommit fram till en summa: 4,5 miljoner kronor exklusive moms,
5 625 000 kronor inklusive moms. Vi får 3 970 000 kronor från Allmänna
arvsfonden, 400 000 kronor från Idrottslyftet, Örebro läns idrottsförbund och
resterande får kommunen gå in och täcka upp 1 255 000 kronor. Sökande förening
kan beviljas upp till 70 % av den totala godkända kostnaden från Arvsfonden och
som ställer krav på resterande från medfinansiärer. Om kommunen inte går in som
medfinansiär faller hela projektet. Har gått ut till 3 olika byggföretag och begärt in
offerter så vad det hela slutar på kan vi inte veta.
Hälsningar

Lena Fryxell
Hallsbergs Ridklubb
lena.fryxell@telia.com
Mobil: 070-4605180
Bilagor:
Finansieringskalkyl 2018-02-02
Bild IMG 2913, Bild IMG 2933, Bild IMG 2736
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Uppföljning av handlingsplaner från ortsbesök
2017 - åtgärder
6
18/DOS/39
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Östansjö
Adress/plats
Törngatan
Hallsbergsvägen-Vallgatan
Blåbärsgatan/Bäcksjögatan

Önskemål
Åtgärda broräcket, inte stabilt och sätta upp staket
Högt staket, kontakt med fastighetsägare
Uppröjning av området vid Blåbärsgatan/Bäcksjögatan

Åtgärdsförslag
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Ingen åtgärd

Ansvarig utförare
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gata och Park

Infört
Ska vara klart
2016-08-25
2016-08-25 Utförs regelbundet
2016-08-25
-

Åtgärdat
-

Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Östanfallagatan

Detaljplanera området
Asfaltera vägen vid Blåbärsgatan/Bäcksjögatan
Lagning/asfaltering av potthålen vid bilskroten

Marianne C.
Gatuingenjören
Gata och Park

2016-11-02
2016-11-02
2016-11-02

-

Sommar 2016

Hallsbergsvägen
Blåbärsgatan

Gatuingenjören
Gatuingenjören

2016-11-02
2016-11-02

-

Höst 2016
Höst 2016

Ej godkänt av TRV
En åtgärd är utförd

Beaktas i budgeten för 2019
Läggs i planeringen för 2018
Läggs i planeringen för 2019

Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gata och Park

2016-11-02 Höst 2019
2016-11-02 Höst 2018
2016-11-02
-

Ytan runt ÅVS (Återvinningscentralen)
Hallongatan-Blåbärsgatan

Förläng separat gång-/cykelväg
Långt avstånd mellan två belysningsstolpar
Förslag på asfaltering av sträckan mellan Hallongatan
och Hallsbergsvägen
Förslag på belysning
Behov av gallring, promenadstig, bänkar, grillplats
Asfaltering och uppsnyggning av markyta samt
ett önskemål att lägga bärlager/makadam
Farlig Y-korsning

Kontakta kommunstyrelse förvaltning
Beaktas i budgeten för 2019
Utföra lagning av potthålen
Sträckan ingår i regional cykelplan som bestäms av
Trafikverket tillsammans med Region Örebro Län
Nybelysning

Kommentar
Infört i Infracontrol
Följs upp 2018
Prioriteras ej
Överlämnat till
kommunstyrelseförvalt
ning
Följs upp 2019
En åtgärd är utförd

Gatuingenjören
Gatuingenjören

2016-11-02 Höst 2019
2016-11-02
-

Badområdet/strandområdet
Runt skolan

Gräsklippning, gallring, städning
Regelbunden skötsel av ytor runt skolan

Läggs i planeringen för 2019
Ta fram en lösning
Badområdet/strandområdet snyggas till så det blir plant och jämnt.
Utvecklingsgrupp sköter klippningen
Kontakt tas med gata/park

Gata och Park
Gata och Park

2016-11-02
2017-05-11 Utförs regelbundet

Hallsbergsvägen
Hallsbergsvägen
Lönngatan och Rosengatan
Krallgatan
Törngatan/Krallgatan

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

Trafikverket kommer inte att flytta vägskylten till Folkets hus
Utföra jobbet
Läggs i planering för 2019
Gatuingenjören kollar detaljplanen och utreder möjligheten
Utföra jobbet

TRV
Gata och Park
Gatuingenjören
Gatuingenjören
Gata och Park

2017-05-11
2017-05-11
2017-05-11 Höst 2019
2017-05-11
2017-05-11 Höst 2018

Bäcken, Annersaberget och Breslättsängen.
Granhöjdsgatan, Blåbärsgatan och Breslättsgatan
Området mellan Rönngatan och Hallsbergsvägen

Regelbundet underhåll
Laga potthål
Önskemål att anlägga parkbänkar i området

Utförs regelbundet varje säsong
Läggs i budgeten för 2018-2020
Undersöka möjligheten att anlägga parkbänkar

Gata och Park
Gatuingenjören
Planeringsingenjör

2017-05-11
2017-05-11 Höst 2018
2017-05-11 Vår 2019

Hallsbergsvägen

Fräscha upp anslagstavlan och flytta den till andra sidan vägen
Snygga upp markytan, skärma av återvinningsstationen och sätta upp
staket
Sätta upp en "hundlatrintunna" i närheten av återvinningsstationen
och en i andra änden av grusvägen vid gamla ICA affären

Utreda möjligheten att flytta tavlan

Planeringsingenjör

2017-05-11 Höst 2018

Följs upp 2018

Utföra jobbet

Planeringsingenjör

2017-05-11 Höst 2018

Följs upp 2018

Utföra jobbet

Planeringsingenjör

2017-05-11 Vår 2018

Följs upp 2018

Hallongatan och Hallsbergsvägen
Lindgatan mellan Köpmangatan och Breslättsgatan
Bäcksjö vandringsled Laggartorpsgatan-Nordansjö

Återvinningsstationen
Återvinningsstationen
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-

-

Höst 2016
Höst 2016
Vår 2018
-

-

Följs upp 2019
Följs upp 2018
Följs upp 2019
Följs upp 2019
En åtgärd är utförd
En åtgärd är utförd, se
förslaget
Utförs regelbundet
TRV genomför inte
flytten
En åtgärd är utförd
Följs upp 2019
Följs upp 2018
Följs upp 2018
Följs upp efter varje
säsong
Följs upp 2018
Följs upp 2018

Vretstorp
Adress/plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Järnvägsspåret, Askersundsvägen

Borttagning av betong-kanalisation

Kontakt med TRV tas

Gatuingenjören

2016-10-26

Stationsgatan och Rabogatan
Fastigheten Skävi 1:4
Parkgatan, Skolgatan, Spontanlekplatsen, Kristallgatan

Rensa sly och annat växlighet längs Järnvägsspåret
Klippning, hög häck
Trasig belysning

Kontakt med TRV tas
Ta kontakt med fastighetsägare
Utföra önskemålet

Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Gata och Park

2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26

Fastighet Skävi 2:19

Utföra önskemålet

KommunStyrelse

2016-10-26

Utreda möjligheten

Gata och Park

2016-10-26

Spontanlekplats
Dammen
Dammen
Kristallgatan-Skolgatan
Askersundsvägen

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

Utföra önskemålet
Beaktas i budgeten för 2019 -2021
Beaktas i budgeten för 2019 -2021
Utföra önskemålet
Parkpersonal klipper regelbundet

Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Gata och Park
Gata och Park

2016-11-01
2016-11-01
2017-10-06
2016-11-02
2016-11-02 Höst 2018

Elljusspår

Bättre belysning och underlag

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning

Fritidsförvaltning

2016-11-02

Infarten till Jägargatan
Rabogatan, Återvinningscentralen
Rabogatan, Återvinningscentralen
GC-väg nära stationsgatan
Gräsmattan mittemot kristallgatan

En bit asfalt saknas
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.”

Utreda vem ansvarar för det
Utreda möjligheten för att utöka belysning
Att höja upp staketet begränsar ej skräp
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Vägsamfälligheten
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör
Gata och Park
Gata och Park

2016-11-02
2016-11-02 Höst 2018
2016-11-02
2017-10-06
2017-10-06 Vår 2018

Grotorp 2:32

Önskemål om a? tomten sköts då den är misskö? idag

Informera ansvariga- Kommune Styrelsen

Planeringsingenjör

2017-10-06

Grotorpsgatan

Mörk sträcka, önskemål om belysning

Utföra önskemålet

Planeringsingenjör

2017-10-06 Höst 2018

Mellan Parkgatan-Skolgatan
Ekbäcksvägen 71
Knölgatan
Överallt i Vretstorp
Spontanlekplats

Önskemål om staket mot gatan
Ett hustak som ramlar ut på gatan
Önskemål om rastgård för hundar
Utöka antal hundlatriner
Önskemål om papperskorgar vid spontanlekplatsen

Utreda möjligheten
Gata och Park
Göra ett tillsynsärende
Planeringsingenjör
Ett annat förslag togs fram( Lunnagatan)
Planeringsingenjör
Undersöka möjligheten om eventuelt flytt av latriner
Planeringsingenjör
Utföra önskemålet
Planeringsingenjör

2017-10-06
2017-10-06
2017-10-06
2017-10-06
2017-10-06

Runt skolan

Asfaltera vägen runt skolan

Beaktas i budgeten för 2019 -2021

2017-10-06 2019-2021

Mellan Parkgatan-Skolgatan
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Fastighetsavdelning

Infört

Ska vara klart Åtgärdat Kommentar
Överlämnat till
Trafikverket
Överlämnat till
Trafikverket
Höst 2018
Följs upp 2018
Infört i Infracontrol
Ärendet är överlämnat
till KS
Underhåll pågår
kontinuerligt

-

-

Höst 2018
Höst 2018
Vår 2018
Vår 2018
Vår 2018

Höst 2017 En åtgärd är utförd
Följs upp 2018
Följs upp 2018
Infört i Infracontrol
Följs upp 2018
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
Vägsamfälligheten
ansvarar för
asfalteringen
Följs upp 2018
Ingen åtgärd tas
Infört i Infracontrol
Följs upp 2018
Ärendet är överlämnat
till KS
Offert har begärts in.
Följs upp 2018
Ärendet bedöms om
det finns ett behov att
utöka säkerheten
Ärendet har anmälts
Följs upp 2018
Följs upp 2018
Följs upp 2018
Beaktas i budgeten för
2019-2021

Svennevad
Adress/ Plats

Önskemål

Åtgärdsförslag

Ansvarig utförare

Infört

GC-väg utefter RV51

Förlänga gång och cykelväg

Utreda möjligheten för att bredda gång och
cykelvägen

Gatuingenjören

2016-11-04

Norrköpingsvägen
I närheten av fotbollsplanen
I närheten av fotbollsplanen

Önskemål om busskur
Besikta elstolpen (är i dålig skick)
Lägga grus istället runt avloppspumpstationen

Utreda möjligheten att ha en busskur
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Gatuingenjören
Planeringsingenjör
Niklas Hasselwander

2016-11-04
2016-11-04 Höst 2018
2016-11-04
-

Fotbollsplanen

Köra med slaghack runt fotbollsplanen

Utföra önskemålet

Gata och Park

2016-11-04

-

I närheten av fotbollsplanen

Önskemål om brandposthuvud

Idrottsföreningen får låna ett brandsposthuvud med
backventil av VA-avdelningen

Va-tekniker

2016-11-04

-

Fotbollsplanen

Små hockeymål för barn

Kultur- och fritid

2016-11-07

-

Svennevad

Önskemål är få en sandlåda

Gata och Park

2016-11-07

-

Badviken i Svennevad
Fotbollsplanen

Behövs ses över (döda träd som bör huggas ner)
Belysningen fungerar ej

Kultur- och fritid
Kultur- och fritid

2016-11-07
Vinter 2016
2017-12-15 Sommar 2018

En åtgärd är utförd
Överlämnad till
Fritidsförvaltning
Följs upp 2018

I närheten av fotbollsplanen

Brandposthuvudet är felmonterad

Va-tekniker

2017-12-15

En åtgärd är utförd

Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Gatukontoret kommer att köra en sandlåda på 500 l
till Svennevad
Skicka vidare önskemålet till Fritidsförvaltning
Byta rör i strålkastarna
Montera rätt Brandposthuvudet och leverera ett
backventil
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Ska vara klart Åtgärdat

-

-

Vår 2017

Vår 2017
Vinter 2016
-

Vinter 2016
Vinter 2016

Vinter 2017

Kommentar
Trafikverket är
informerade
om önskemålet
Trafikverket är
informerade
om önskemålet
Följs upp 2018
En åtgärd är utförd
Pågår varje
sommar

En åtgärd är utförd
Överlämnad till
Fritidsförvaltning

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 belysningesstolpar
Utreda möjligheten att trafikreglera (enkelriktad)
Informationstavlan kommer att flyttas
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

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

Kvarnvägen, Åsenvägen och Stationsvägen

Asfaltera de nämnda vägar

Tas med i planeringen för asfaltering av vägar

Gatuingenjören

2016-11-03 2019-2021

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

Se kommentaren
belysningspunkter vid lekplatser
Utföra önskemålet
Förslaget beaktas i budget 2019-2021
Utföra önskemålet
Utreda möjligheten
Begära offert för nya belysningspunkter

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

2016-11-03
2017-05-25 Höst 2018
2017-05-25
2017-05-25 Sommar 2018
2017-05-25 Höst 2018
2018-01-09
-
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Infört
Ska vara klart Åtgärdat
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03 Höst 2018
2016-11-03
Vår 2017
2016-11-03
2016-11-03
-

-

-

Kommentar
Åtgärden kommer ej att utföras
Kommer ej att utföras
Följs upp 2018
En åtgärd är utförd
Infört i Infracontrol
Infört i Infracontrol
Önskemålet finns i planeringen för
asfaltering av vägar
Vattentornet har fått belysning vilket
medför att lekplatsen är mindre mörkt
nu
Följs upp 2018
Se åtgärdsförslaget
Följs upp 2018
Följs upp 2018
Infört i Infracontrol

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

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

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

Åtgärdsförslag
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet
Utföra önskemålet

Ansvarig utförare
Planeringsingenjör
Gata och Park
Planeringsingenjör
Planeringsingenjör

Infört
Ska vara klart
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06
-

Utredning av en lämplig lösning

Gatuingenjören

2017-06-02 Höst 2018

En anmäla till FTI görs
Köpa solskydd/ Parasoll
Önskemålet behandlas i arbetet med
budget 2019-2021
Se över hastighetsbegränsning
Laga potthål enligt önskemålet

FTI
Verksamheten

2017-06-02
2017-06-02

Gatukontoret
Gatuingenjören
Gatuingenjören

2017-06-02
2017-06-02 Höst 2019
2017-06-02
-
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-

Åtgärdat
Sommar 2017
Vår 2017
Vår 2017

Kommentar
Åtgärden är utförd
Sker regelbundet
Åtgärden är utförd
Åtgärden är utförd

-

Följs upp 2018
Överlämnat till KSförvaltningen
Överlämnat till SAF

-

Torget byggs om istället
Följs upp 2019
Infört i Infracontrol

Hjortkvarn
Adress/plats
Rastplats vid Norrköpingsvägen

Önskemål
Ställa en skyltning/målning som parkeringsförbud

Rastplats vid Norrköpingsvägen
Området nära bensinmacken

Fräscha upp Informationstavlan och placera den under Föra en dialog med markägaren (Kommunen äger inte
belysningsstolpe
marken)
Gata och Park
Röj upp området nära bensinmacken
Vi äger inte marken
Gata och Park

2016-06-17 Höst 2018
2016-06-17
-

Perstorpsvägen

Ett rinnande vatten som rinner in i en privat fastighet.
Vattnet rinner vid regn och snösmältning

Ta fram en lösning (Dialog mellan kommun och
Trafikverket)

Gatuingenjören

2016-06-17 Höst 2018

Hjortkvarn skola

Gubbdagis tar på sig att måla och snygga till
parkbänkar. Behovet är en ledig lokal, alt. en skolsal.

Lokalen är helt utriven och inga maskiner finns kvar

Fastighetsavdelning

2016-06-17

Vintergatan
Området nära bensinmacken
Ågatan

2 fastigheter i behov av omvårdnad och uppfräschning
Laga potthålen
Skyltar bör plockas bort

Göra en anmäla hos miljökontoret- Kumla
Gata och park kommer att sladda potthålen
Utföra jobbet

Planeringsingenjör
TRV
Planeringsingenjör

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

Åtgärdsförslag
Material är beställda

Ansvarig utförare
Gatuingenjören
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Infört
Ska vara klart Åtgärdat Kommentar
2016-06-17 Höst 2018
Följs upp 2018

-

-

Följs upp 2018
Ingen åtgärd görs

Följs upp 2018
Inga maskiner finns
kvar i skolan, ej
aktuellt
En amälan är gjord.
Följs upp 2018
Infört i Infracontrol
Vår 2018 En åtgärd är utförd

VA särredovisning
9
16/DOS/92
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Hallsbergs kommun
212000-1926

VA-verksamhet särredovisning 2017
Förvaltningsberättelse
Bakgrund
I lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) skärptes kraven på den ekonomiska redovisningen
för VA-verksamheten. Lagen trädde ikraft första januari 2007 vilket innebar att redovisningen från
och med 2007 ska utformas enligt de nya kraven. 50§ reglerar vad särredovisningen ska innehålla.
De skärpta kraven kom till för att tillgodose behovet av information som krävs för att kontrollera
om de avgifter som tas ut är korrekta. De avgifter som tas ut av VA-kollektivet ska följa
kommunallagens självkostnadsbegrepp. Det är tillåtet att skjuta till pengar till VA-verksamheten
men det är inte tillåtet att VA-verksamheten bidrar till att finansiera annan verksamhet.
Kravet på redovisningen är att det ska finnas en balans- och resultaträkning för VA-verksamheten,
inget krav på fullständig årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Det är dock ett krav att
huvudmannen ska kunna upplysa om hur fördelningen av kostnader som varit gemensamma med
andra verksamheter har gjorts.
Utformning av redovisningen
Kommunens redovisning följer den praxis som finns. I vissa fall görs schablonberäkningar för att
fördela övergripande kostnader.
Resultat 2017
VA-verksamheten gjorde under året 2017 ett minusresultat på 784 tkr, resultatet regleras mot en
resultatutjämningsfond. Vid utgången av 2017 uppgick saldot i resultatutjämningsfonden till 9 975
tkr, vilket innebär en skuld till VA-kollektivet.
Underhåll på VA-rörnät visar ett överskott mot budget på 1 423 tkr.
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.
Arbete med investeringarna har till största delen varit sanering av VA-ledningar och exploateringar.
Ny ledning i Sköllersta i samband med exploatering samt Industrigatan och Oscarsgatan i
Hallsberg, totalt cirka 730 m.
Även projektet Rala III har påbörjats där kommunen har avtal med Train Allianse om
medfinansiering på totalt 4 mkr för anslutning av VA.
Verksamhet
Egenkontrollprogram och andra styrdokument uppdateras ständigt inom VA-verksamheten och
kontinuerlig optimering av de olika processerna sker ständigt i verksamheten. Planering sker efter
upprättade flerårsplaner för investeringar och periodiskt underhåll för VA-Avdelningen. Vidare
arbetas det med VA-saneringsplanen för ledningsnätet.
Restaurang Brändåsen i Kumla kommun har anslutits till kommunalt VA. Även en fastighet utanför
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Hallsbergs kommun
212000-1926
VA-verksamhetsområde i Vretstorp har fått dricksvatten. Likaså har nu även Train Alliance på fått
va-service. 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.
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 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.
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Framtiden

Taxan 2018 har av KF § 131 2017 beslutats vara oförändrad jämfört med 2017.
-VA-driftavdelningen har en långsiktig underhålls- och investeringsplan som följs där årligen ca 2,5
miljoner kr budgeteras till underhållsåtgärder.
−Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla). Anordnande av ledningsrätt via
Lantmäteriet. Byggnation av ny ledning och avställning av nuvarande eternitledning.
-Ett omfattande arbete pågår med undersökning av möjligheten att ansluta flera fritidsområden runt
Tisaren till kommunalt VA. Genomförs detta kommer VA-kollektivet få stora investeringar som
genererar ökade drift- och kapitalkostnader.
-Projektet runt Vättern pågår, en förstudie i länet kring en framtida vatten försörjning från Vättern,
där kommunen deltar. Projektet kostar årligen pengar som belastar vår VA-drift. Genomförs
Vätternvatten kommer mycket stora investeringar krävas som genererar ökade kapitalkostnader.
-VA-driftavdelningen har ca 40 anläggningar och många av dessa anläggningars byggnader kommer
inom snar framtid behöva omfattande åtgärder som till exempel byte av elsystem och underhåll av
klimatskal.
-Under 2016 har en förstudie gällande Revaq genomförts som visar att det rötslam som uppkommer
i reningsprocessen är möjligt att återföra till kretsloppet via åkermark. Frågan har lyfts i politiska
nämnden. Under 2018 kommer verksamhetsutövaren arbeta vidare med hur framtida avsättningar
för rötslam ska hanteras. Oavsett vilket alternativ som väljs kommer kostnaderna öka för VAkollektivet då dagens hantering är mycket billig men ej hållbar i ett längre perspektiv.
- Planering för genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och
verksamhetsförutsättningar och för att påvisa hur VA-nätet ska utvecklas inom kommunen.
-VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommuens VA-nät.
-En plan för spolning av kommunens avloppsledningar tas fram och implementeras i verksamheten.
-Under september 2015 översvämmades delar av Hallsbergs tätort samt mindre översvämningar på
andra platser i och runt kommunen. Olika utredningar kommer påvisa vilka åtgärder som är
nödvändiga att genomföra både på kort- och lång sikt för att säkerställa framtida kraftiga
regnoväder med mera avseende Hallsbergs tätort och berörda orter. Detta kommer innebära stora
investeringar för VA-kollektivet och innebära högra kapitalkostnader.
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VA-verksamhet särredovisning 2017
Balansräkning (tkr)
Tillgångar

2016-12-31

2017-12-31

Not
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar

7
8

106 958
138
107 096

108 985
2 217
111 202

9
10

328
28 046
28 374

74
28 593
28 667

135 470

139 869

Summa tillgångar

Skulder
Långfristiga skulder
Förinbetald intäkt, anslutningsavg.

11
14

107 096
13 194
120 290

107 127
15 163
122 290

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

12
13

938
14 242
15 180

67
17 512
17 579

135 470

139 869

Summa skulder
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VA-verksamhet särredovisning 2017
Resultaträkning (tkr)
Not
Verksamhetens intäkter
Externa intäkter
Resultatreglering (kortfristig skuld till abonnenter)
Interna intäkter (inom kommunen)
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens externa kostnader
Interna kostnader (inom kommunen)
Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

2017-01-01
2017-12-31

29 640
-212
2 973
32 401

30 692
784
3 050
34 526

3
4

-3 089
-22 052

-5 089
-22 907

5

-4 197
-29 338

-4 304
-32 300

3 063

2 226

-3 063
0

-2 226
0

0

0

1
2

Verksamheten nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

2016-01-01
2016-12-31

6

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat
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Noter (tkr)

2016-12-31

2017-12-31

1 Externa intäkter
-varav förbrukningsavgifter
-varav anslutningsavgifter
-varav övriga intäkter

29 640
28 576
380
684

30 692
28 782
512
1 398

2 Interna intäkter
-varav förbrukningsavgifter
-varav övriga intäkter

2 973
2 362
611

3 050
2 805
245

3 Externa kostnader

3 089

5 089

4 Interna kostnader

22 052

22 907

5 Årets avskrivningar

4 197

4 304

6 Finansiella kostnader

3 063

2 226

99 248
3 636
0
4 074
106 958

106 958
3 328
0
-1 301
108 985

7 Byggnader, mark och anläggningar
Ingående bokfört värde
Årets anskaffning
Årets avyttring
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
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8 Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde
Årets anskaffning
Årets avyttring
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
9 Upplupna intäkter
10 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Momsfordran (Ludvika)
Övrig fordran
”Likvida medel”= Fordran på kommunen

11 Långfristiga skulder
Låneskuld till kommunen
12 Upplupna kostnader
13 Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Semesterlöneskuld
Momsskuld
Skuld till abonnenterna
Övriga skulder

14 Skuld förinbetalda anslutningsavgifter
Ack. Upplösning anlutningsavgifter

-100
361
0
-123
138

138
2 139
0
-60
2 217

328

74

319
88
1 838
25 801
28 046

328
144
5 028
23 093
28 593

107 096

107 127

938

67

1 957
194
395
10 759
937
14 242

5 273
235
1 055
9 975
974
17 512

14 872
-1 678
13 194

17 367
-2 204
15 163
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HALLSBERGS KOMMUN
Drift- och serviceavdelningen
Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2018-01-31
Reinvestering tilldelad ram

-

Budget helår Prognos 1231
33 122
34 122
7 650
7 650

Avvikelse
1 000
-

Avvikelse %
-3%
0%

Budget helår

Avvikelse

Avvikelse %

Drift
(tkr)
Ansvarig

Prognos

Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000

-

2 707

-

2 707

-

0% -

Fordonsverkstad, inkl. leasingbilar, Ansvar 301000

-

292

-

292

-

0% -

30

-

-

0% -

223

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500

-

160

Teknisk planering, Ansvar 302000

-

1 352

-

1 352

-

0% -

172

Gatuingenjör, Ansvar 302300

-

230

-

230

-

0%

-

-

-

0% -

16

-

25 786

-

25 786

-

0% -

1 661

1 842

-

0%

2 355

Planeringsingenjör, Ansvar 302500 lakvatten
Gata/Park Ansvar 330000

-

Fastighet, Ansvar 1121* exkl bostadsanpassning
Bostadsanpassning

1 842
-

Städ, Ansvar 1122*

1 693

-

-

Måltid, Ansvar 1123*

-

Miljö, Ansvar 210000

-

Bygglov, Ansvar 220000

Totalt DOS Skatt

2 693

1 000

59% -

28

-

-

0% -

20

-

-

0%

48

2 207

-

0% -

41

0% -

48

3%

4

2 207

-

-

697

-

697

-

33 122

-

34 122

Orsaker till avvikelse:
Totalt visar Drift- och service ett överskott på 2 764 tkr sista januari men prognosen är ett
minusresultat på 1 mkr till årets slut.
De senaste fem årens snitt visar att bostadsanpassningen även i år troligen kommer visa ett
minusresultat på minst 1 mkr vilket blir vår prognos till slutet av året. Intäkter för hyror och städ är
inte debiterade i skrivande stund men hänsyn tagen med budget som grund. För måltidsavdelningen
är en ny beställning från köpnade förvaltningar grund för bräkningen och innebär en lägre intäktsoch kostnadsbudget än tidigare. Ingen hänsyn är tagen till den verksamhet som ligger under
Fastighetsavdelningen som troligen kommer bli ett fristående bolag under året.
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-

-

- 1 000

Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2018-01-31
Projekt
Övergripande:
EKO-parken/naturreservat
Ortsbesök
Pålsboda torg
Utbyte av arkivsystem
Pylonbron
Fastighetsinvesteringar:
Brandskydd och larm skolor
Sydnärkehallen, renovering/tätning tak
Källsortering, miljörum 2 st
Asfaltering, ytor inkl belysning
Förbättringsåtgärder intern hyresgäst
Folkasboskolan, renovering och byte fasad och fönster
Måltidsavdelningen
Städavdelningen
Gata /Park:
Inköp Maskiner och fordon
Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Stängsel i anslutning till Puttlabäcken
Utökning parkering
Lekplatser, upprustning
Vinterljus centralstationen
Oljeavskiljare
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Trafiksäkerhetsprojekt:

Budget helår

Prognos

Avvikelse

-300
-300
-300

-300
-300
-300

-400

-400

-500
0
-500
-700
-300
-500
-800
-100

-500
0
-500
-700
-300
-500
-800
-100

-400
-100
0
-500
-100
0
-200
-200
-200
-200
-100

-400
-100
0
-500
-100
0
-200
-200
-200
-200
-100

Avvikelse %

Utfall 180131

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
-9
0
0
-41
0
-90
0
0
0
0
0
-113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-950

-950

0

0%

56

Totalt DOS Skatt

-7650

-7650

0

0%

-197

Fönsterbyte Transtenskolan, Strategisk projekt 10070
Boendesprinkler Sköllergården, Strategisk projekt 30037
Rala III, projekt 30019, extern reglering
Ventilation och Styr, projekt 10051 Förskola Månen
Sagobacken utökning avdelning, projekt 10083
Reception kommunhus Strategisk, projekt 10006

-1 100
-2 000
0
0

-1 100
-2 000
0
0

0
0
0
0

0%

Totalt DOS Skatt

0

0

0

0%

0
0
-22
-211
-196
-1624

-10750

-10750

0

0

-2250

Orsaker till avvikelse:

Beräknad prognos inom ram till årets slut.
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0%
0%

HALLSBERGS KOMMUN
Drift- och serviceavdelningen
Avgiftsfinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2018-01-31
Drift
Reinvestering tilldelad ram

Budget helår Prognos 1231 Avvikelse
14 450
- 14 450
-

Drift VA
(tkr)
Ansvarig
Inventering VA-rörnät Ansvar 302400
vht 86504
VA-rörnät Ansvar 330000 vht 86508,
Ansvar 330100, 330200 vht 86512-15 samt
86518
VA-avg.
hushåll och industri Ansvar
350000 vht 86501 och 86502
Vattenförs.anskaffn.prod.distr. Ansvar
350000 vht 86500, 86505-07
ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät
Ansvar 350000 vht 86509-11, 86516- 18

Totalt DOS Avgift

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Utfall

781

-

781

-

-

79

9 502

-

9 502

-

-

316

31 619

-

31 619

2 265

7 802

-

7 802

-

-

626

13 534

-

13 534

-

-

841

-

-

-

403

Orsaker till avvikelse:

Totalt för VA så ligger prognosen till slutet av året på ett noll-resultat. Utfall per 31 januari
visar ett överskott på 403 tkr. Hänsyn är tagen till saknade kostnader för inköp vatten och ej
inkomna intäkter VA-avgifter.
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Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2018-01-31
Projekt
Maskin- och fordonsanskaffning,
projekt 30001

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Utfall

-450

-450

0

0

Sanering VA-nät projekt 35002

-4 000

-4 000

0

-343

VA-avdelningens investeringar

-2 200

-2 200

0

-12

-600

-600

0

0

-7 200

-7 200

0

0

-14 450

-14 450

0

-355

0

0

0

-71

0

0

0

0

-14 450

-14 450

0

-426

Nödvattenrum
Sjöledning Tisaren , projekt 35013

Totalt DOS Avgift
Exploatering Sköllersta, projekt 35501
Stratigisk

Exploatering Vibytorp II D, projekt 35503
Stratigisk

Totalt DOS Avgift
Orsaker till avvikelse:
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