KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-05-30

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

09:00-12:00

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)
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
Niklas Hasselwander, Teknisk chef
Roberth Huss, Fastighetschef
Suzana Madzo, VA ingenjör
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
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KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-05-30

Föredragande Lotta Öhlund 09:00

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande
Anmälan om jäv
Val av justerare
Tjänstgörande ersättare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-05-30

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:05

2, ansökan om
strandskyddsdispens (18/DOS/18)
Ärendebeskrivning

Den 19 februari 2018 inkom ansökan om bygglov avseende rivning samt nybyggnad av ett fritidshus
på fastigheten
. Samtidigt lämnades också in en ansökan om strandskyddsdispens då
hela fastigheten ligger mindre än 100 m från Hultsjöns strand och därmed omfattas den omfattas
av strandskydd enligt 7 kap 14 § miljöbalken. Det nya fritidshuset planerar man att bygga på samma
plats som det befintliga.
Den aktuella fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för fritidsbebyggelsen vid Hultsjön,
1861-P91/1 antagen av kommunfullmäktige 22 oktober 1990. I bestämmelserna står att de har
tillkommit dels för att maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus och därmed motverka
olämplig permanent bosättning och dels för att skapa underlag för en framtida avstyckning av de
befintliga tomtplatserna. I samband med bestämning av arrendetomter och vid framtida
avstyckning inom området ska säkerställas en genom området sammanhängande gångförbindelse
förlagd utefter stranden.
Mellan
och stranden ligger fastigheten
som ägs av 35 olika fastigheter. På
den fastigheten går en väg längs med sjön som säkerställer fotgängares tillträde till stranden.
Beredningsutskottets behandling av ärendet
Beredningsutskottet hade synpunkter på att kartan inte var tillräckligt tydlig, och bad därför att
ärendet skulle kompletteras med en karta där fastigheterna som beskrivs ovan tydligare var
utmärkta.

Förslag till beslut
1. Drift- och servicenämnden beslutar med stöd av 7 kap 18b § miljöbalken (MB) bevilja
dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 15 § MB för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten
enligt inlämnad ansökan, då särskilt skäl enligt 7 kap 18 c §
punkt 1 anses föreligga.
2. Nämnden beslutar med stöd av 7 kap 18f § MB att hela fastigheten
, enligt
bilaga 1, får tas i anspråk som tomt.

Beslutsunderlag



,
–Beslut om strandskyddsdispens
Bilaga 2 orienterande karta
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Sammanträdesdatum 2018-05-30

3 - Redovisning av planerat och utfört
underhåll på kommunens fastigheter 2018

Föredragande Roberth Huss 09:15

(18/DOS/82)

Ärendebeskrivning
Underhållsplanering för kommunens fastigheter 2018 redovisas, avseende redan utförda och
kommande åtgärder.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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Sammanträdesdatum 2018-05-30

4 - Redovisning av status vid våra egna
vattentäkter (18/DOS/41)

Föredragande Niklas Hasselwander
09:30

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 sjunker under fastställda kritiska nivåer.
Drift- och servicenämnden beslutade 2018-01-31 följa samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun
när det gäller den långsiktiga handlingsplanen för besparing av vatten.
Beslutet gällde det vatten som Hallsbergs kommun köper från Kumla kommun och inte det som tas
från egna vattentäkter. Hallsbergs kommun har två egna vattentäkter. Statusen för dessa
vattentäkter avseende vattentillgång redovisas.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-05-30

5 - Redovisning av långsiktig plan för insatser
på ledningsnätet, Saneringsplan 2018

Föredragande Suzana Madzo 09:45

(18/DOS/86)

Ärendebeskrivning
Stora delar av Hallsbergs vatten- och avloppsledningar är från tiden 1965-1975. Från början var det
hälsa och hygien som var anledning till utbyggnaden av VA, men med tiden har miljöfrågorna fått
allt större betydelse, samtidigt som hälsoaspekterna är fortsatt viktiga.
VA-nätens material har förändrats över åren. På avloppsledningsnätet dominerar betong, men idag
läggs både betong- och plastledningar.
På vattenledningsnätet har utvecklingen gått från gråjärn till segjärn, och idag läggs framför allt
plastledningar.
VA- ingenjören arbetar löpande med en flerårsplan för saneringen av va-ledningar i Hallsbergs
kommun.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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6 - Gränsdragningslista
Måltidsavdelningen/Bildningsförvaltningen
2018 (18/DOS/60)

Föredragande Clas-Göran Classon
10:00

Ärendebeskrivning
Gränsdragningen ska fungera mellan köpande förvaltning och måltidsavdelningen. För att reglera
ansvar avseende inköp, logistik, kontroller och miljö mm. Baserat på gränsdragningslistan kan varje
part lättare beräkna mängden personal och budget för att kunna fullgöra sina åtagande på ett
effektivt och klokt sätt.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna gränsdragningslistan

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Gränsdragningslista Måltid - BIF
Gränsdragningslista mellan Måltidsavdelningen/Bildningsförvaltningen 2018
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Sammanträdesdatum 2018-05-30

7 - Yttrande över Remiss angående förslag
till nya föreskrifter för väg 50, Örebro län

Föredragande Clas-Göran Classon
10:15

(18/DOS/22)

Ärendebeskrivning
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 50 i Örebro län och befintlig föreskrift TRVTFS
2014:23 kommer då att upphävas. Väg 50 Bergslagsdiagonalen, är en riksväg som utgör en del av
Sveriges stamvägnät. Vägen sträcker sig mellan Mjölby och Söderhamn. Inom Örebro län utgör den
en sträcka av cirka 18 mil.
Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är att Trafikverket bygger om väg 50 på
sträckan från Rude, söder om Askersund, till Åsbro samt på sträckan från Axbergshammar till Lilla
Mon. För att få en enhetlig, och med vägens utformning, överensstämmande hastighet föreslås en
förlängning av befintlig 100-sträcka förbi Askersund cirka 20 km norrut, och ansluta till befintlig
100-sträcka strax norr om Åsbro. Norr om befintlig 100-sträcka, norr om Örebro, föreslås på samma
sätt en förlängning av befintlig 100-sträcka förbi Axbergshammar cirka 6 km norrut, och ansluta till
befintlig 100-sträcka vid Lilla Mon, där väg 244 ansluter.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden har inte något att erinra mot förslag till nya föreskrifter för väg 50,
Örebro län.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Förslag till nya föreskrifter för väg 50, Örebro län
Missiv - Remissomgang 1
Konsekvensutredning - 20180226 Konsekvensutredning till forslag om
hastighetsforeskrifter pa vag 50_mars
Trafikforeskrift - forslag
Kartbilaga - Karta vag 50
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8 - Månadsrapport sjukfrånvaro (18/DOS/26)

Föredragande Clas-Göran Classon
10:25

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 DOS april 2018
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9 - Tertialrapport per den 30 april 2018

Föredragande Ingalill Nilsson 10:35

(18/DOS/25)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen sammanställt en tertialrapport per den 30
april 2018.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag



Tertialrapport DOS 180430
Utfall-Budget per vht 201804
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10 - 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.
Synpunkterna som kommer in till förvaltningen styrs nu till största delen in via systemet för
synpunkter och felanmälan, Infracontrol, varför en uppföljning av ärenden i systemet redovisas
under den här punkten.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag



Statistik Infracontrol 180401-180430
Ärenden 20180401-20180430
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11 - Delegationer och meddelanden

Föredragande

(18/DOS/17)

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-04-21 till 2018-05-24 redovisas genom
att listor delges nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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Föredragande

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


SKL grundutbildning GDPR
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Sammanträdets inledning
1
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Sida

KALLELSE

1(1)

Datum

2018-05-22
Om någon inte kan delta så kontakta
nämndsekreteraren på tel: 0582-685149 eller via mail
susanne.naeslund@hallsberg.se

Kallelse ledamöter och föredragande

Drift- och servicenämnden
kallas härmed till sammanträde onsdag den 30 maj 2018, kl. 09.00 i
Kommunhuset, V. Storgatan 14, Lokal: Hörnet
Undertecknad ber vänligen att få uppmana ledamöter och andra som närvarar vid
sammanträdet att använda parfymfria hygienprodukter.

Nr. Tid

Föredragande

Ärende

1.

Kl.09.00

LÖ

Mötets öppnande
Anmälan om jäv
Val av justerare
Tjänstgörande ersättare

2.

Kl.09.05

ÅG

, Beslut om strandskyddsdispens

3.

Kl.09.15

RH

Redovisning av planerat och utfört underhåll på Information
kommunens fastigheter 2018

4.

Kl.09.30

NH

Redovisning status våra egna vattentäkter

Information

5.

Kl.09.45

SM

Redovisning av långsiktig plan för insatser på
ledningsnätet, saneringsplan

Information

6.

Kl.10.00

CGC

Gränsdragningslista Måltidsavdelningen/
Bildningsförvaltningen 2018

Beslut

7.

Kl.10.15

CGC

Yttrande över Remiss angående förslag till
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg
50 i Örebro län

Beslut

8.

Kl.10.25

CGC

Månadsrapport sjukfrånvaro

Information

9.

Kl.10.35

IN

Tertialrapport per den 30 april 2018

Beslut

10. Kl.10.50

Månadsuppföljning Infracontrol

Information

11. Kl.11.00

Delegationer och meddelanden

Information

12. Kl.11.10

Övriga ärenden

Information



Lotta Öhlund/ordförande

Beslut

SKL grundutbildning GDPR

Susanne Naeslund/sekreterare
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Beslut

, ansökan om
strandskyddsdispens
2
18/DOS/18
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1(3)
2018-05-07

DNR 2018/M0334

Drift- och servicenämnden

–Beslut om strandskyddsdispens
Förslag till beslut
1.

2.

Nämnden beslutar med stöd av 7 kap 18b § miljöbalken (MB) bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 15 § MB för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
enligt inlämnad ansökan, då särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1 anses
föreligga.
Nämnden beslutar med stöd av 7 kap 18f § MB att hela fastigheten
, enligt
bilaga 1, får tas i anspråk som tomt.

Upplysningar
Kommunen ska enligt 19 kap 3a § MB sända ett beslut om strandskyddsdispens till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ska enligt 19 kap 3b § MB inom 3 veckor från den dag då beslutet inkom till
Länsstyrelsen ta ställning till om en överprövning av kommunens beslut ska ske.
Sakägare och vissa ideella föreningar eller annan juridisk person har rätt att överklaga ett beslut
om strandskyddsdispens inom 3 veckor.
Ni uppmanas att avvakta tiden för överprövning och överklagan innan åtgärder vidtas på platsen.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann
laga kraft, 7 kap 18h § MB.
Bygglov krävs för de planerade byggnaderna enligt 9 kap 2 § Plan- och bygglagen (PBL). Ansökan
om bygglov behandlas i separat ärende, dnr 2018/M0333.
Avgift för strandskyddsdispensen med 7 280:- kr, i enlighet med den av kommunfullmäktige
beslutade plan- och bygglovstaxan. Fakturan kommer att skickas separat. Information om hur man
överklagar beslutet om avgiften bifogas. Fakturan ska betalas, även om avgiften överklagas.

Sammanfattning
fastigheten
på samma plats.

har ansökt om strandskyddsdispens för att bygga ett nytt fritidshus på
. Det befintliga fritidshuset ska rivas och det nya planerar man att bygga

Det aktuella projektet bedöms inte innebära något ökat intrång i allmänhetens nyttjande av
markområdet enligt allemansrätten då
sedan länge är en bebyggd fritidshustomt.
Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning.

Postadress

Besöksadress

Telefon

694 80 Hallsberg

V:a Storgatan 14

0582-68 50 00

Telefax
0582-68
51 40
Page 17
of 67

E-post
dos@hallsberg.se

2(3)

Ärendebeskrivning
Den 19 februari 2018 inkom ansökan om bygglov från
avseende
rivning samt nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten
. Samtidigt lämnade
också in en ansökan om strandskyddsdispens då hela fastigheten ligger mindre än 100 m
från Hultsjöns strand och därmed omfattas den omfattas av strandskydd enligt 7 kap 14 §
miljöbalken. Det nya fritidshuset planerar man att bygga på samma plats som det befintliga.
Den aktuella fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för fritidsbebyggelsen vid Hultsjön,
1861-P91/1 antagen av kommunfullmäktige 22 oktober 1990. I bestämmelserna står att de har
tillkommit dels för att maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus och därmed motverka
olämplig permanent bosättning och dels för att skapa underlag för en framtida avstyckning av de
befintliga tomtplatserna. I samband med bestämning av arrendetomter och vid framtida
avstyckning inom området ska säkerställas en genom området sammanhängande gångförbindelse
förlagd utefter stranden.
Mellan
och stranden ligger fastigheten
som ägs av 35 olika fastigheter.
På den fastigheten går en väg längs med sjön som säkerställer fotgängares tillträde till stranden.
Enligt kartlager från SGU består
bevuxen torvmark.

till största delen av berg. Nedanför sluttingen är det

Beslutsunderlag
Bilagor
Bilaga 1, Situationsplan
Bilaga 2, Orienterande karta
Bilaga 3, Orienterande flygfoto
Bilaga 4, Ansökan

Ankomstdatum
2018-04-17
2018-05-07
2018-05-07
2018-04-17

Lagstöd
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 § miljöbalken (MB).
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd (strandskyddsområde) enligt 7 kap 14 § MB.
Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars
skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i 1 och 2, eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
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Enligt 7 kap 18b § MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i 7 kap 15 § MB, om det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18c § MB.
En dispens ska enligt 7 kap 26 § miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syften.
Enligt 7 kap 18c § MB får man som särskilda skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet endast beakta om det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagit i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 7 kap 18f § MB ska det i ett dispensbeslut anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk
som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet.
Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel
hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller
vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs
för att syftet med skyddet skall tillgodoses.
I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 § miljöbalken att ”Markoch vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade…”. Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande
och för tillämpningen av bl a 7 kap miljöbalken.

Motivering till beslut
Det aktuella projektet bedöms inte innebära något ökat intrång i allmänhetens nyttjande av
markområdet enligt allemansrätten då
sedan länge är en bebyggd fritidshustomt.
Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning.
Med ovanstående som grund anser Drift- och Serviceförvaltningen att strandskyddsdispens kan
beviljas med hänvisning till 7 kap 18c § MB punkt 1, då fastigheten
redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

FÖR DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef
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Bilaga 3 Orienterande flygfoto
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Gränsdragningslista
Måltidsavdelningen/Bildningsförvaltningen
2018
6
18/DOS/60
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2018-05-22

Sida 1 av 1

Dnr: 18/DOS/60

Gränsdragningslista mellan Måltidsavdelningen/
Bildningsförvaltningen 2018
Ärendebeskrivning
Gränsdragningen ska fungera mellan köpande förvaltning och måltidsavdelningen.
Gränsdragningslistan reglerar vilken part (förvaltning) som ansvarar för inköp, logistik, kontroller och
miljö mm. Med gränsdragningen som grund kan en tydlighet kring samarbetet uppnås och en
effektivitet i måltidshanteringen samt kringverksamheten säkerställas. Baserat på
gränsdragningslistan kan varje part lättare beräkna mängden personal och budget för att kunna
fullgöra sina åtagande på ett effektivt och klokt sätt.

Förslag till beslut
Gränsdragningslistan föreslås antas i sin helhet.

Ärendet
Gränsdragningen ska fungera som en grund i förhållandet mellan köpande förvaltning och
måltidsavdelningen. Gränsdragningslistan är ett levande dokument som kräver uppdateringar.
Respektive part ska samla förbättringspunkter och ändringsförslag gällande listan och redogöra för
dessa vid ett årligt avstämningsmöte mellan köpande förvaltning och måltidsavdelningen.
Gränsdragningen ska därefter revideras av måltidsavdelningen, godkännas av köpande förvaltning
samt fastslås som den för året gällande gränsdragningslistan. Viktigt är alltså att inga förändringar av
listan görs under året för att minimera risken för missuppfattningar och flera utgåvor av listan.

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Carita Prim

Förvaltningschef

Måltidschef

Bilagor
Gränsdragningslista mellan Måltidsavdelningen/Bildningsförvaltningen 2018
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Gränsdragningslista
Måltidsavdelningen/Bildningsförvaltningen
2018

Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen
Måltidsavdelningen
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Basservice - Måltidsavdelningen
G = Godkänt, ? = Behöver ses över, IG = Icke godkänt

Aktivitet
Delegation och ansvar:
Delegationsordning för livsmedelsföretagare för tillagning och mottagningskök, som
drivs av Måltidsavdelningen
Ansvar för egenkontroll i mottagningskök och tillagningskök som tillhör
Måltidsavdelningen – säker hantering av livsmedel och måltider
Uppfylla politiskt uppsatta mål
Råd, livsmedel, näring och energi:
Skollunch – grundskola. Att maten som serveras motsvarar kvalitetskraven avseende
näringsinnehåll och 25-30 energiprocent av dagsbehovet
Förskola, 60-85 energiprocent av dagsbehovet enligt matsedel
Maten tillagas på ett hygieniskt sätt
Planering av matsedlar enligt Nordiska Näringsrekommendationerna
Produktionen överensstämmer med produktansvarslagen
Specialkost till elever med allergi, överkänslighet och intolerans
Inköp av livsmedel enligt avtal
Information om maträtternas innehåll vid servering
Salladsbord med minst 5 olika komponenter. En med inriktning på C-vitamin och två
med inriktning på kostfibrer – grundskolan
Sallad med minst 2 olika komponenter – förskolan
Två alternativa rätter för grundskolan
Samverkan, uppföljning, avvikelser:
Skolan strävar efter och undervisar om att hålla ner köttkonsumtionen och att främja
intag av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål till exempel i idrotten och
hemkunskapen
Avvikelsehantering angående måltider som Måltidsavdelningen ansvarar för
(Infracontrol)
Samverkan med köpande förvaltning 2 ggr per år i oktober och i februari
Enkätundersökning om maten som serveras i matsalen, varje år
Matråd med skola och förskola, 2 ggr per termin
Gemensamt ansvar för att kostpolicyn för hållbar utveckling och mat, blir verklighet.
Verksamhet och logistik:
Strategi gällande Måltidsavdelningen
Diska och återställa köket
Väl fungerande logistik i köket
Mattransporter av lunch till köpande verksamheter
Porslin/plast tallrikar, glas och bestick i skolmatsalar
Måltidsavdelningen ansvarar för att utveckla och förbättra avdelningens kvalitet och
arbete utifrån verksamhetsmål och uppdrag
Minimera energianvändningen i kök
Matsal:
Ansvar för buffévagnar/bänkar, värmeskåp och mjölkbar i skolrestaurangerna
Servering av skollunch
Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen
Måltidsavdelningen
Page 28 of 67

G/?/IG
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

2018-04-26
CP

Torka bord och stolar
Personal, arbetsmiljö
Arbetsmiljöansvar för koststrateg, administratör, kökschefer har kostchef
Arbetsmiljöansvar för de fyra olika verksamhetsområdena inom Måltidsavdelningen har
respektive kökschef
Måltidspersonal ska ha utbildad personal inom restaurang eller storkök
Fortbildning inom livsmedelshygien och specialkost – regelbundet
All nyanställd personal och vikarier utbildas i egenkontroll
Upphandling:
Genomföra livsmedelsupphandling – Avtal finns på intranätet
Genomföra mattransportupphandling – Avtal finns på intranätet

G
G
G
G
G
G
G
G

Extra service som erbjuds – avtal gäller
Aktivitet
Delegation och ansvar:
Livsmedelsföretagare för förskolor och fritidshem
En gång per läsår redovisas en näringsberäknad meny
Råd, livsmedel, näring och energi:
Frukost och mellanmål för förskolan
Lunchservering (lovlunch) till fritids – 25-35 energiprocent av dagsbehovet
Ansvar för livsmedelbudget för frukost och mellanmål för förskola och fritids
Matsedels - app. – tillgång till meny
Vägledning/råd vid val av livsmedel
Specialkost och anpassad kost för elever
Beställning utanför ordinarie matsedel till exempel kaffebeställningar eller beställningar
av måltider såsom fester för egen personal(BIF)
Utflyktsmat – skola/fritids/förskola
Matsal:
Utsmyckning av matsalar, högtider såsom jul och påsk

G/?/IG
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G

BIF ansvar
Aktivitet
Delegation och ramar:
Övergripande ansvar för ett hälsofrämjande arbete på skola och förskola
Uppfylla politiskt uppsatta mål
Skolan strävar efter och undervisar om att hålla ner köttkonsumtionen och att främja
intag av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål till exempel i idrotten och
hemkunskapen
Gemensamt ansvar för att kostpolicyn för hållbar mat och utveckling blir verklighet
Matsal:
Matsal inköp av stolar, bord, gardiner och lampor i skolrestaurangen
Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen
Måltidsavdelningen
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Reparation av stolar, bord och byten av tassar på stolar
Definition och roll av pedagogisk måltid
Pedagogiska måltider, lärare och pedagoger i förskolan ansvarar för att främja bra
matvanor, där man lär barnen att äta rätt och enligt tallriksmodellen
Informera köket om matsalen är uthyrd eller ska användas till andra ändamål än
bespisning
Samarbete mellan schemaplanerare och kökschef (ev. koststrateg), vad det gäller
logistik av servering till elever, köer och att barnen ska ha minst 20 min. att äta.
Ljudnivån i skolrestaurangen är så låg som möjligt
Ett samarbete mellan skolan och måltidsavdelningen där man har en genomtänkt
logistik så att matgästerna som sitter där inte störs av köer och spring för att få en
trevligare matsalsmiljö
Delegation och ansvar:
Egenkontroll med egenkontrollprogram och uppföljning för förskolor och fritidshem
Elever/barn:
Vid förskolan ansvarar barnomsorgspersonalen tillsammans med
föräldrar/vårdnadshavare och kökspersonal att köket får intyg gällande specialkost
om intyg inte redan finns från läkare. Uppdatering varje halvår
Skolhälsovården ansvarar för att köken får korrekta intyg för elever som behöver
specialkost i grundskolan. Uppdatering av intyg sker vid nytt läsår
Informera köket om elevfrånvaro vid större frånvaro såsom utflykter eller stor
sjukfrånvaro
Beställning av volym för antal asylbarn
Verksamhet:
På de fritids och förskolor som BIF ansvarar själva för ansvarar BIF för porslin/plast
tallrikar, glas och bestick
Köksutensilier på verksamheterna fritids och förskola som BIF själva ansvarar för
Frukost och mellanmål för förskolan 40-45 energiprocent av dagsbehovet, beställs
och serveras av ansvariga på förskolan
Inköp av livsmedel av god kvalitet inom givna ramar såsom budget, kostpolicy och
riktlinjer
Skolkafeterian ansvarar för att föregå med goda exempel samt främja en sund livsstil.
Inga söta drycker, bakverk, glass eller godis tillhandahålls av skolan.
Beställning/avbeställning av volym lunch, skolan
Beställning/avbeställning av volym, frukost/mellanmål/lunch fritids
Beställning/avbeställning av volym frukost/mellanmål/lunch förskolan
Ansvara för att de kompletterande måltiderna, frukost och mellanmål inom förskolor
och fritidshem, följer de nationella riktlinjerna
Främja bra matvanor – lära barnen att äta rätt och enligt tallriksmodellen
Samverkan – matråd 2 ggr/år – är sammankallande
BIF står för transportkostnaderna som är verksamhetsinriktade

Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen
Måltidsavdelningen
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Samverkan
Aktivitet
I de matsalar som fritids nyttja använder de måltidsavdelningens porslin/plast tallrikar,
glas och bestick
Avräkning mellan förvaltningarna ska ske två gånger per år(juni och december) för att
fastställa antal ätande utifrån statistik och elevantal. Korrigering ska ske utifrån det
verkliga utfallet.
Preliminär debitering sker månadsvis med periodisering från 1 januari
Asylbarnen ska debiteras extra vid terminsslut, eftersom de ej är medräknade i
räknesnurran.
Presentation av maten på visningstallrik – grundskola/förskola (måltid står för tiden,
skolan för råvarukostnaden – statistik)

Datum:………………………………

Datum:……………………………

Underskrift:

Fredrik Nordvall

Clas-Göran Claesson

Förvaltningschef – BIF

Förvaltningschef - DOS

Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen
Måltidsavdelningen
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2018-05-15

Sida 1 av 1

Dnr: 18/DOS/22

Yttrande över remiss förslag till nya föreskrifter för väg 50, Örebro
län
Ärendebeskrivning
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 50 i Örebro län och befintlig föreskrift TRVTFS
2014:23 kommer då att upphävas.
Väg 50 Bergslagsdiagonalen, är en riksväg som utgör en del av Sveriges stamvägnät. Vägen sträcker
sig mellan Mjölby och Söderhamn. Inom Örebro län utgör den en sträcka av cirka 18 mil.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden har inte något att erinra mot förslag till nya föreskrifter för väg 50, Örebro
län.

Ärendet
Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är att Trafikverket bygger om väg 50 på
sträckan från Rude, söder om Askersund, till Åsbro samt på sträckan från Axbergshammar till Lilla
Mon. För att få en enhetlig, och med vägens utformning, överensstämmande hastighet föreslås en
förlängning av befintlig 100-sträcka förbi Askersund cirka 20 km norrut, och ansluta till befintlig 100sträcka strax norr om Åsbro. Norr om befintlig 100-sträcka, norr om Örebro, föreslås på samma sätt
en förlängning av befintlig 100-sträcka förbi Axbergshammar cirka 6 km norrut, och ansluta till
befintlig 100-sträcka vid Lilla Mon, där väg 244 ansluter.
Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef
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REMISS
2018 04 24

Ärendenr:
TRV 2018/27540

Trafikverket Region Öst
Ulrika Linderborg
Trafikmiljö
Besöksadress Tullgatan 8
ESK LSTUNA
Telefon 0771-921 921
www trafikverket se
ulrika.linderborg@
trafikverket.se
Direkt 010-123 57 74

Enligt sändlista

Förslag till nya föreskrifter för väg 50, Örebro län
Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 50, Örebro län samt
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2014:23) om
hastighetsbegränsning på väg 50 i Örebro län. Remissen omfattar
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.
Remissvar
Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 11 juni 2018. Var
vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2018/27540.
Frågor eller eventuella synpunkter skickas till:
trafikverket@trafikverket.se

Magdalena Hägg
Enhet Trafikmiljö

Bilagor
Förslag till föreskrifter
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Konsekvensutredning
Kartbilaga
Sändlista
Askersunds kommun
Hallsbergs kommun
Handelskammaren Mälardalen
Kumla kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Länsstyrelsen i Örebro län
Länstrafiken Örebro AB
Motormännen
Nora kommun
NTF
Polisregion Bergslagen
Region Örebro län
Riksförbundet Enskilda Vägar
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag
Örebro kommun
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg
50, Örebro län
Bakgrund
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 50 i Örebro län och befintlig föreskrift TRVTFS 2014:23
kommer då att upphävas.
Väg 50 Bergslagsdiagonalen, är en riksväg som utgör en del av Sveriges stamvägnät. Vägen sträcker sig mellan
Mjölby och Söderhamn. Inom Örebro län utgör den en sträcka av cirka 18 mil.
Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är att Trafikverket bygger om väg 50 på sträckan från
Rude, söder om Askersund till Åsbro samt på sträckan från Axbergshammar till Lilla Mon. För att få en enhetlig
och med vägens utformning överensstämmande hastighet föreslås en förlängning av befintlig 100-sträcka förbi
Askersund cirka 20 km norrut och ansluta till befintlig 100-sträcka strax norr om Åsbro. Norr om befintlig 100sträcka, norr om Örebro, föreslås på samma sätt en förlängning av befintlig 100-sträcka förbi Axbergshammar
cirka 6 km norrut och ansluta till befintlig 100-sträcka vid Lilla Mon, där väg 244 ansluter.
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen.
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem.
I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att inga på
sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och de
som använder vägtransportsystemet.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2 0

Trafikverkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard innebär:

att vägar med oseparerad mötande trafik och med måttlig till betydande1 trafik ska ha
högst 80 km/tim


att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade funktionellt
prioriterade vägnätet



att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet



att riktvärden för buller inte bör överskridas



att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators
utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig väg av
trafiksäkerhets- framkomlighets- eller miljöskäl.

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?
Delsträckorna 5 och 6 i förslaget har byggts om med mittseparering och klarar därför en höjning av
hastighetsbegränsningen från 70 respektive 90 till 100 km/tim. Trafikverket vill med regleringen uppnå att de
samhällsekonomiska vinsterna med att bygga en väg med högre säkerhetsstandard inte går förlorade.
Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak.
1

Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025.
Page 36 of 67

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2018/27540

2018 04 19
Sidor

2(4)

Förslag till hastighetsbegränsningar
Förslag på hastighetsbegränsningar förändrade eller oförändrade, för hela vägen.
#

1

2

3

4

5

6

7

Sträcka

1 420 meter söder om väg
585 Gärdshyttan–
1 470 meter norr om väg
586 Hammar
1 470 meter väster om
väg 586 Hammar–
2 450 meter väster om väg
586 Hammar
2 450 meter väster om
väg 586 Hammar–
1 750 meter söder om
väg 500 Stjärnsund
1 750 meter söder om
väg 500 Stjärnsund1 075 meter söder om
väg 500 Stjärnsund
1 075 meter söder om
väg 500 Stjärnsund150 meter söder om
väg 629 Äspsätter
1600 meter norr om
Kåvivägen,
Klockarängsvägen i
Örebro – väg 249 Rya
väg 249 Rya –Dalarnas
länsgräns

Sträckans
totala längd
(km)

Justeringens totala
längd (km)

Hastighet
(km/tim)

Ny
hastighet
(km/tim)

---

100

100

---

80

80

---

100

100

---

80

80

27 km

21 km

70/90

100

28 km

6 km

90/100

100

---

90

90

Förslaget resulterar i en minskad restid på hela sträckan, för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet.
Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2 0

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet
eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt. Dessa redovisas inte här.

Alternativa lösningar
Om ingen reglering av hastighetsbegränsningen görs på de nybyggda/ombyggda sträckorna skulle nuvarande
hastighetsbegränsning gälla på de nybyggda/ombyggda sträckorna. De samhällsekonomiska vinsterna med att
bygga en väg med högre säkerhetsstandard skulle gå förlorade och trafikanterna skulle få en sämre tillgänglighet.

Vilka som berörs av regleringen
Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser
Hastighetsförändringen utförs till följd av säkerhetshöjande åtgärd ombyggnation till mötesseparerad utformning
på två sträckor. Hastighetsförändringen utförs i syfte att förbättra tillgängligheten och sträva mot
transportpolitisk måluppfyllelse. Trafiksäkerhet är ett ramvillkor för tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet
ej ska nås på bekostnad av en dålig trafiksäkerhetsstandard eller orimligt stor miljöpåverkan.
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Gällande författningar för vägsäkerhet (lag, förordning, föreskrift) gäller vägar och vägprojekt som ingår i TEN-Tvägnätet i Sverige, men används även som grund i Trafikverkets åtgärdsplanering på alla vägar med vägnummer
upp till och med 100 samt alla vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT. Författningarna innehåller bestämmelser
om väghållares skyldigheter i vissa fall och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter. Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om vägsäkerhet (TSFS 2010:183) anger att väghållaren ska ha en plan för åtgärder
för att öka säkerheten på det befintliga vägnätet.
De direkta kostnadsmässiga konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna torde begränsas till kostnaderna för
tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) och utmärkning av
föreskrifterna.
Trafiksäkerhet
Hastighetsförändringen utförs i kombination med trafiksäkerhetsåtgärden mötesseparering av trafiken, vilket
innebär att antal dödade och svårt skadade kommer att minska.
Tillgänglighet
Hastighetsförändringen kommer att ge en minskad restid, där huvudsakligen persontrafik påverkas. Hastighetens
påverkan på restiden: http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pavagen/Hastighet/Hogre-fart-langre-stoppstrackor/.
Restiden beräknas minska för personbilar och bussar och lastbilar på sträckan.
Föreskriften innebär en minskad plottrighet för skyltade hastigheter.
Föreskriften innebär en kortare restid med bil på sträckan, vilket kan ge positiva effekter för tillgängligheten för
dagliga såväl som långväga personresor med bil.
Delsträckorna 5 och 6 trafikeras av buss i linjetrafik, vilket innebär att hastighetsförändring ger samma effekt på
restid som för biltrafik.
Konkurrenskraft för buss- jämfört med biltrafik blir oförändrad eftersom hastighetsförändringen gäller båda.
Föreskriften innebär att den lagliga hastigheten för tung trafik ändras på 6,5 km av delsträcka 5.
Akademisk utvärdering2 av förändrad tillgänglighet i vägnätet visar att det inte finns en enhetlig bild över
effekterna av en tillgänglighetsförändring och att det är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En
tillgänglighetsförsämring kan leda till både ökad och minskad ekonomisk aktivitet i en region, eftersom det både
kan leda till en försämrad arbetsmarknad och till att nya affärsmöjligheter uppstår. Utvärderingen belyser att
hastighetssänkningar i många fall ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan vara mer motiverat för att öka
trafiksäkerheten än en motsvarande väginvestering för vägar med låga trafikvolymer.
Utifrån detta underlag anser Trafikverket att det inte går att beskriva föreskriftens konsekvens på tillgänglighet
för person- eller godstransporter mer utförligt än ovan redovisad restidsförändring samt kvalitativa beskrivning.
TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2 0

Miljö
En hastighetsförändring på 10 km/tim ger en effekt på bullernivån med 1-2 dBA.
Föreskriften innebär en negativ effekt på utsläpp av växthusgaser.
Sammanfattning:
Utifrån ovan redovisade sammantagna konsekvenser bedöms den föreslagna hastighetsförändring vara
välmotiverad. Hastigheten innebär en anpassning till vägens säkerhetsstandard och det kommer att ge goda
trafiksäkerhetseffekter. Positiva effekter förväntas på tillgängligheten för tung- och personbilstrafik.

Tillämpade bestämmelser
Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en förvaltningsmyndighet under
regeringen, innan den beslutar om föreskrifter, så tidigt som möjligt utreda föreskrifternas eller de allmänna
rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och
dokumentera utredningen i en konsekvensutredning.

2 Westin, L. et al. (2011) Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys. Trafikverket
(2017:088)
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Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2018/27540

2018 04 19
Sidor

4(4)

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 25 september 2018.
Det bedöms inte finnas behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för föreskrifternas
ikraftträdande.
Det bedöms inte behövas några speciella informationsinsatser.
Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, som finns i den rikstäckande databasen, RDT.

………………………………………….
Magdalena Hägg
Trafikingenjör

Bilagor
Karta

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2 0

Förslag till trafikföreskrift
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Kopparberg

Befintlig
hastighetsgräns 90
km/tim norr om väg
249 Rya till Dalarnas
länsgräns påverkas inte
av den nya föreskriften

Lindesberg
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Ludvika, Dalarnas länsgräns

Befintlig hastighetsgräns 90
km/tim norr om väg 249 Rya
till Dalarnas länsgräns
påverkas inte av den nya
föreskriften

Kopparberg
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Månadsrapport sjukfrånvaro
8
18/DOS/26
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Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen
Perioden 2018-01-01 till 2018-04-30
Totalt hela förvaltningen: 5,36 % (7,60 %)
DOS förvaltningsstab
Totalt: 4,36 %
Måltid:
Totalt: 4,46 %
Städ:
Totalt: 10,46 %
Fastighet:
Totalt: 2,09 %
Tekniska:
Totalt: 3,04 %

Perioden 2018-04-01 till 2018-04-30
Totalt hela förvaltningen: 5,69 % (6,63 %)
DOS förvaltningsstab
Totalt: 5,37 %
Måltid:
Totalt: 4,90 %
Städ:
Totalt: 10,51 %
Fastighet:
Totalt: 2,37 %
Tekniska:
Totalt: 2,61 %
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Tertialrapport per den 30 april 2018
9
18/DOS/25

Page 47 of 67

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2018

Datum

Sida

2018-05-11

2(14)

Innehållsförteckning
1

Väsentliga händelser ....................................................................................... 3

2

Måluppfyllelse ................................................................................................ 6

3

4

2.1

HÅLLBAR KOMMUN ........................................................................................... 6

2.2

LIVSLÅNGT LÄRANDE ......................................................................................... 8

2.3

ALLAS INFLYTANDE ............................................................................................ 9

2.4

GOD SERVICE ................................................................................................... 10

Ekonomi........................................................................................................ 11
3.1

Driftredovisning Drift- och servicenämnd ....................................................... 11

3.2

Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd ........................................... 12

Ekonomi avgiftskollektivet ............................................................................ 14
4.1

Driftredovisning Avgiftskollektivet .................................................................. 14

4.2

Investeringsredovisning Avgiftskollektivet ...................................................... 14

Page 49 of 67

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2018

Datum

Sida

2018-05-11

3(14)

1 Väsentliga händelser
Övergripande och större projekt: Planering för flytt av huvudvattenledning från
Kumlas vattenverk pågår. För att säkerställa ledningens nya läge har samtliga
berörda markägare nu gått med på att undersökningar får göras i fält. Då
ledningens läge fastställts kommer den att arbetas in i den ansökan om
ledningsrätt som Lantmäteriet arbetar med. En säkerhetsbedömning kring den
befintliga ledningen har genomförts och säkerhetsmarginalerna bedöms som
godtagbara. En ny ledning behöver dock färdigställas så snart som möjligt och
byggnationen planeras kunna påbörjas under slutet av året.
I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar är nu en ansökan inlämnad
till länsstyrelsen om ett så kallat Lona-bidrag för anläggande av våtmarker. Under
vårvintern har Ralaåns ursprungliga profil återställts och ån har rensats för att
säkerställa vattnets framkomlighet. Inventeringen av avloppsledningsnätet är nu
inne i sitt slutskede och centrala Hallsberg undersöks nu bland annat med hjälp av
rök och färgat vatten. Syftet är att klarlägga kommunens ansvar när det gäller
ersättningsfrågor. Regresskrav från försäkringsbolag och krav från enskilda har
ställts och ansvarsfrågan bygger på om kommunens ledningsnät klarar ett
tioårsregn eller ej.
Förvaltningens system för felanmälan har arbetats in i verksamheten och Driftoch servicenämnden får fortlöpande rapporter om antal inkomna och avslutade
ärende. Syftet med systemet är att öka servicegraden gentemot medborgarna och
att införa ett systematiskt arbetssätt när det gäller klagomål och synpunkter.
Samzeliiviaduktens status har nu fastställts och en omfattande rapport har tagits
fram. Bron byggdes 1953 och konstruerades efter de regler som då gällde. Bron
har en klassning motsvarande det som kallas BK 2, vilket innebär att det finns en
begränsning när det gäller de tyngsta fordonen. Konstruktionen är intakt, men det
finns stora underhållsbehov när det gäller beläggning, tätskikt och avvattning.
Även trafiksäkerhetsmässigt finns åtgärder som behöver vidtas. Det gäller bland
annat räcken och att farten på bron nu behöver sänkas till 40 km/h. Ett allvarligt
säkerhetsproblem gäller även två av brons pelare som bör förstärkas för att
minska skadorna vid en eventuell påkörning.
Den belysningsupphandling som varit ute för anbudslämning har överklagats och
görs nu om. Det innebär att det befintliga avtalet förlängs.
Sjukfrånvaron för Drift- och serviceförvaltningen låg efter det första kvartalet på
4.71 % inklusive långtidssjukskrivningar. För föregående år var motsvarande siffra
7,93 %. Orsaken beror på ökad frisknärvaro inom främst MåltidsFastighetsavdelningarna och att andelen långtidssjukskrivningar minskat.
Måltidsavdelningen: Fortsatt arbete med fördelningsmodell utifrån föreslagen
budget. En risk- och konsekvensanalys angående ytterligare besparing av budget
har lämnats ifrån Måltidsavdelning till tf kommundirektör. Gränsdragningslista för
Social- och arbetsmarknadsnämnden är klar och påskriven. Gränsdragningslista
för Bildningsförvaltningen är klar inom kort. Sjuktalet har inom
måltidsavdelningen sjunkit ytterligare och ligger idag på 2,88 %. LEAN projektet
fortsätter med ytterligare ett tillagningskök inom måltidsavdelningen under året.
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Ett kort- och långsiktigt underlag har arbetats fram vad det gäller om- och
nybyggnation av kök inom måltidsavdelningen i Hallsbergs kommun. Möjlighet till
kortbetalning håller på att genomföras på samtliga dagcentraler. Inom
måltidsavdelningen arbetar ledningen med dialogsamtal där arbete med
ledarskapsfrågor, måltidsavdelningens uppdrag och budget genomförs för att få en
genomgripande samsyn inom avdelningen. Mätning av matsvinn gjordes under
vecka 16 och 17. De ekologiska inköpen har inte ökat på grund av att det saknas
resurser.
Städavdelningen: Avdelningen arbetar med att höja frisknärvaron i form av ett
hälsoprojekt innehållande bland annat föreläsningar om kost och stress, pröva-påaktiviteter typ yoga, linedance. Även en utbildning i Social kompetens har
påbörjats och kommer fortgå under året. Arbetet med att finna, testa och utveckla
städmetoder som inte kräver kemikalier alternativt hitta miljömärkta kemikalier
som fungerar än bättre i verksamheten kommer fortsätta under 2018.
Tekniska avdelningen: Under tertialet har Gatuingenjör, VA-Ingenjörerna samt
extra stöd resurs för inmatning i VABAS flyttats från förvaltningschef till Teknisk
chef. Ny Gatuingenjör har tillträtt under mars och inhyrd personal har avslutat
vikariatet under slutet av april. I Sköllersta pågår slutfasen av exploatering av nytt
kvarter. I Hallsberg är exploatering av Vibytorp 2D i full gång. Båda
exploateringarna genomförs med hjälp av entreprenören Skanska. I Hallsberg
pågår även flytten av Västra Storgatan samt ombyggnation av Ählbergstunnlarna
för ökning av järnvägstrafiken. Dessa projekt drivs och sköts av Trafikverket.
Ralakärrens dikningsföretag, där Hallsbergs Kommun ingår som ägare har under
våren rensat Ralaån från Kvarngatan till Klacken. Även in- och utlopp på
Hässlebergsdammen har rensats under våren. Under slutet av vintern har flertalet
besvärliga vattenläckor uppstått, främst i Pålsboda. Vid resecentrum har
Pylonbron sanerats och rengjorts samt montage av fågel- och skadedjursskydd
monterats med hjälp av extern specialist. Norra trapphuset på Pylonbron har en
hiss som havererade under perioden och som har renoverats. Hissanläggningen
bedöms dock utsliten och pengar kommer sökas för att möjliggöra utbyte.
Uppstartsmöte har skett för de nya systemen RoSy som är ett inventeringssystem
för kommunens vägar samt Geosak som är ett system för att bland annat hålla
ordning på grävtillstånd. Skogsavverkningar har under vintern genomförts efter
den plan som Skogssällskapet tagit fram.
Fastighetsavdelningen: Under första delen av året har fastighetsavdelningen
genomfört merparten av de projekt man planerade inför perioden, man följer alltså
uppgjord plan. Stora pågående projekt är ny förskola på norr samt ombyggnation
av Långängskolan. Man har även färdigställt ombyggnationen av plan ett i
kommunhuset samt driftsatt nytt ventilationssystem i dessa lokaler. Vidare har en
person anställts för att hantera hyresgästfrågor och visning av lägenheter i
bostadsfastigheterna, detta för att höja kvalitén på vår kundservice.
Under första delen av året infördes nya hyror för alla skolor och förskolor. Detta
redovisades på bildningsförvaltningens ledningsgrupp. I samband med arbetet har
alla ytor mätts upp samt samtliga planritningar reviderats.
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Under perioden har bostadsbolaget, Hallsbergs bostads AB aktiverats, detta
innebär att bolaget har köpt alla bostadsfastigheter av kommunen.
Fastighetsavdelningen förvaltar fastigheterna såsom tidigare.
En viktig händelse som blir följden av bostadsbolaget är att fastighetsavdelningens
ekonomi krympt betydande, något som kan ge följder för kvarvarande bestånd.
Vilka följderna blir är dock för tidigt att säga.
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2 Måluppfyllelse
2.1 HÅLLBAR KOMMUN
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma
miljö.
Analys
Drift- och serviceförvaltningens möjligheter att nå uppsatta mål är till viss del
beroende av samarbete med andra förvaltningar. Målet med minskad sjukfrånvaro
förväntas uppnås. Målet med minskad klimat- och miljöpåverkan kommer delvis
att uppnås.
Nämndmål
Förvaltningen ska
verka för att
sjukfrånvaron ska
minska.

Analys

Indikator
Sjukfrånvaron ska
redovisas vid varje
nämndmöte.

Förvaltningen ska
undersöka
möjligheten att införa
återkommande
hälsokontroller för
personalen.

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

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.
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Kommentar
Sjukfrånvaron ligger
nu lägre än förra året
totalt sett för
förvaltningen, 4,71 % i
jämförelse med
7,93 %.
Måltidsavdelning
Förväntas klara målet
under 2018.
Städavdelning
Inom städavdelningen
pågår arbete med att
öka frisknärvaron och
under hösten 2017
startades ett
friskvårdsprojekt upp
som kommer pågå
under hela 2018.
Under våren -18 har
personal inom
avdelningen dansat
Linedance,
föreläsningar inom
kost, stress och social
kompetens har hållits.
Förvaltningen
kommer med hjälpa
av
Personalavdelningen
att undersöka
förutsättningar för att
kunna erbjuda
hälsoundersökningar
under nästa år.
Måltidsavdelning
Första mätningen för
året har skett under
vecka 15 och 16. Målet
förväntas nås till årets
slut.

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2018
Nämndmål

Miljöpåverkan från
nämndens
verksamheter ska
årligen minska.

Analys

Datum

Sida

2018-05-11

7(14)

Indikator
Antalet tjänstecyklar i
förvaltningen ska öka
fram till år 2020.

Andelen ekologiska
livsmedel som
används ska öka till
50 % senast år 2020
Minska
dricksvattenanvändni
ng i förvaltningens
verksamheter och
även informera
kommuninvånarna
hur de kan minska på
dricksvattenanvändningen.
Användningen av
fossila bränslen ska
minska med 5 % per
år till och med år
2020.
Energianvändningen
ska minska med 2 %
per år till och med
2020.
Energianvändningen
ska
normalårskorrigeras.

Antalet bräddningar
inom VA ska inte vara
fler än 5 stycken per
år. Nederbörden ska
normalårs-korrigeras.

2025 ska
näringsämnen från
avloppsslammet
återföras i
kretsloppet.
Kontinuerligt minska
användningen inom
alla verksamheter av
kemikalier som
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Kommentar
Tjänstecyklar inköpta
och kommer att
placeras vid
kommunhuset under
sommaren. Bokning
kommer att ske via
kundcenter.
Måltidsavdelning
Målet förväntas inte
att uppnås under
2018.
Teknisk avdelning
Målet nytt.
Informationskampanj
planeras under året
med
informationsavdelning
en via hemsidan.
Teknisk avdelning
Förvaltningen växer
med att kommunen
växer vilket bidrar till
mer transporter och
maskinarbeten.
Teknisk avdelning
Under vårvinter har
Eldningsolja används
vid Hallsbergs
avloppsreningsverk
på grund av haveri på
gaspannan.
Fastighetsavdelning
Efter en kall vår så
ligger
energikonsumtionen i
parité med förra årets
användning trots flera
energieffektiviserande
åtgärder. Dock
kalkylerar
avdelningen med att
klara årets minskning
om 2%.
Teknisk avdelning
En bräddning har
skett på ledningsnätet
under påskhelgen på
grund av
sedimentering i
avloppsledning.
Utredning pågår
huruvida en
avloppspumpstation
ska byggas.
Arbete pågår.
Utredning igång för
lakvattenrening.
Städavdelning
Av den totala
kemikaliemängden
som används inom
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Analys
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Indikator
påverkar människor
och miljö

Endast miljöklassade
bilar (euro6) ska
upphandlas i samband
med byten i
fordonsflottan

Kommentar
städavdelningen är de
som används i den
dagliga städningen
100% miljömärkta.
Arbetet med att finna,
använda och utveckla
metoder vid periodisk
städning, typ golvvård,
som inte kräver
kemikalier alternativt
hitta miljömärkta
kemikalier som
fungerar än bättre
fortsätter under 2018.
Mätning sker en gång
per år, vid årsskiftet.
Teknisk avdelning
VA strävar ständigt
efter att minska
förbrukningen av
kemikalier i
anläggningarna.
Gata/Park använder
små mängder
bekämpningsmedel
(ättika) samt mindre
mängd
tvättkemikalier för
fordonstvätt i
kommunens tvätthall.
Teknisk avdelning
Följs inom DoS. Vissa
avvikelser har skett
inom andra
verksamheter.

2.2 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.
Analys
Alla mål bedöms kunna uppfyllas under året.
Nämndmål
Möjliggöra att fler
ungdomar och vuxna
kommer i
sysselsättning och
därmed når egen
försörjning.

Analys

Indikator
Antalet praktikplatser
som erbjuds ska vara
minst 15 stycken per
år.
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Kommentar
Måltidsavdelning
Målet förväntas
genomföras till årets
slut.
Städavdelning
Under januari - april
2018 har
städavdelningen tagit
emot 4 st
praktikanter/extratjä
nster.
Teknisk avdelning
Gata/Park: 15 st
sommarjobbare samt
3 säsongsarbetare.
VA: 1 säsongsarbetare
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Nämndmål

Analys

Datum

Sida

2018-05-11
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Indikator

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

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.

Kommentar
samt 1 praktikant
Fastighetsavdelning
Fastighetsavdelningen
kommer att klara
målet om att erbjuda
praktik eller
feriearbetsplatser.
Arbete pågår inom
förvaltningen med att
ta fram en
förvaltningsgemensa
m kompetensförsörjningsplan.
Städavdelning
Har under våren
uppfyllts via
lönesamtal.
Teknisk avdelning
Uppdateras årligen vid
medarbetarsamtal och
dokumenteras.
Fastighetsavdelning
Individuella planer tas
fram och uppdateras i
samband med
medarbetarsamtalet
varje år.

2.3 ALLAS INFLYTANDE
De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.
Analys
Målen förväntas kunna nås under året.
Nämndmål
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

Analys

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.
Frågan om
källsortering ska tas
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Kommentar
Förvaltningsstaben
Genomförs enligt
schema. Ortbesöken
inplanerade. Besöket i
Östansjö är genomfört.
Förvaltningsstaben
Genomförs enligt
schema.
Teknisk avdelning
Möjlighet ges att
besöka avloppsverket.
Under vårvinter 2018
har inga besök skett.
Energi- och
klimatrådgivningen
Genomförs enligt plan
med länsgemensam
organisation.

Diskussioner med
berörda förvaltningar

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2018
Nämndmål
förvaltningen och
mellan
förvaltningarna i
kommunen ska
förbättras.

Analys

Datum

Sida

2018-05-11

10(14)

Indikator
upp vid möten med
avdelningens kunder
minst 2 gånger per år.
För att öka tydligheten
ska förvaltningens
verksamheter
upprätta
gränsdragningslistor i
samarbete med
köpande
förvaltningar. Dessa
ska uppdateras 1 gång
per år.

Kommentar
bedöms kunna
genomföras under
året.
Gränsdragningslistor
framtagna inom städ,
måltid och fastighet.

2.4 GOD SERVICE
De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.
Analys
Målen bedöms i huvudsak kunna nås under året. Vi arbetar med att snabba upp
svarshanteringen i felhanteringssystemet. Arbetet med nödvattenplanen kommer
att pågå under hösten och under delar av 2019.
Nämndmål
Möjliggöra att
invånarnas
synpunkter, förslag,
frågor, ansökningar
och felanmälningar tas
tillvara på ett effektivt
och flexibelt sätt.

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

Analys

Indikator
Anmälaren ska, utöver
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.

Förvaltningen ska
börja upprätta en
nödvattenplan för
samtliga orter. Planen
ska vara färdigställd
senast 2020.
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Kommentar
Vår målsättning är att
uppfylla detta.
Uppföljning varje
nämnd.

Arbete pågår och
ligger bättre till än
normalt den här tiden
på året.
Det ser ut som vi
kommer öka antalet
enskilda avlopp som
ansluts till det
kommunala VA-nätet.
Utöver enstaka
enskilda avlopp
kommer troligen ett
större område ca 20
fastigheter anslutas i
år eller nästa år.
Arbetet med en
nödvattenplan är
påbörjat.

Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2018

Datum

Sida

2018-05-11

11(14)

3 Ekonomi
3.1 Driftredovisning Drift- och servicenämnd
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 30/4-18
54 303
-65 536
-19 766
-9 447
-12 321
-24 002
-11 233

Prognos 2018
168 460
-202 552
-32 515
-40 432
-63 494
-66 111
-34 092

Budget 2018
168 460
-201 952
-32 515
-40 432
-63 494
-65 511
-33 492

Avvikelse
0
-600
0
0
0
-600
-600

DRIFT
Belopp i tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Förvaltningschef
Fordonsverkstad
Fordonsförvaltare
Teknisk chef
Gatuingenjör
Planeringsingenjör
Gata/Park
Fastighet
Bostadsanpassning
Städ
Måltid
Miljö
Bygglov
Totalt

Utfall 30/4-18
-70
-819
-2
-80
-731
-908
-18
-5 887
-943
-650
132
-253
-850
-154
-11 233

Prognos 2018
-266
-2 634
-123
0
-2 327
-5 224
-300
-16 510
-935
-2 693
0
-600
-2 146
-334
-34 092

Budget 2018
-266
-2 634
-123
0
-2 327
-6 224
-300
-16 510
-935
-1 693
0
0
-2 146
-334
-33 492

Avvikelse
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
-1 000
0
-600
0
0
-600

Totalt visar Drift- och service ett underskott på 370 tkr per sista april och vår
prognos visar ett minusresultat på 600 tkr 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 för verksamheten. För att komma inom ram beräknar vi därför minska på
kostnaderna för beläggningsunderhåll med 1 mkr. Måltidsintäkter från
Bildningsförvaltningen är inte reglerade i skrivande stund men hänsyn är tagen
med budget som grund. Hänsyn är även tagen till transportkostnader som vi inte
fått faktura på. Ett nytt avtal på livsmedelsinköp som mest är baserat på ekologiska
livsmedel fördyrar våra inköp och vår prognos till årets slut visar ett underskott på
måltidsavdelningen på 600 tkr. Hänsyn är tagen till intäkter som inte är fakturerat
för miljö och bygglovshantering. Räntekostnader som ska debiteras nya
bostadsbolaget har räknats med i utfallet.
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Drift- och serviceförvaltningen Tertial 2018

Datum

Sida

2018-05-11

12(14)

3.2 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
EKO-parken/naturreservat
Ortsbesök
Pålsboda torg
Pylonbron
Brandskydd och larm skolor
Källsortering, miljörum 2 st
Asfaltering, ytor inkl belysning
Förbättringsåtgärder intern
hyresgäst
Folkasboskolan, byte fasad och
fönster
Ridhuset Lindhult
Måltidsavdelningen
Städavdelningen
Inköp Maskiner och fordon
Gata/Park
Upprustning gator och vägar,
skyltplan ingår
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Stängsel i anslutning till
Puttlabäcken
Lekplatser, upprustning
Vinterljus centralstationen
Oljehantering
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Trafiksäkerhetsobjekt
Fönsterbyte Transtenskolan,
Strategisk
Kånsta kvarn, Strategisk
Nybyggnation Lien, Strategisk
förskola norr
Nybyggnation centrum, Strategisk
Boendesprinkler Sköllergården,
Strategisk
Rala III, extern reglering
Ventilation och Styr, Strategisk
förskola Östansjö
Tingsgården Sköllersta,Strategisk
Vibytorp etapp II D, exploatering
Exploatering Sköllersta
Ventilation
Reception kommunhus,
Strategisk
Totalt

Utfall 30/4-18
-8
-15
0
-307
-83
0
0

Prognos 2018
-300
-300
-300
-400
-500
-500
-700

Budget 2018
-300
-300
-300
-400
-500
-500
-700

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0

0

-300

-300

0

-94

-500

-500

0

0
-552
0

-1 255
-800
-100

-1 255
-800
-100

0
0
0

-503

-503

-400

-103

-63

-1 011

-1 011

0

0
0

-266
-908

-266
-908

0
0

0

-100

-100

0

0
-89
0
0
0
56

-369
-200
-200
-200
-100
-950

-369
-200
-200
-200
-100
-950

0
0
0
0
0
0

0

-1 315

-1 315

0

-6

-380

-380

0

-2

0

0

0

-2

-2

0

-2

0

-2 000

-2 000

0

-131

0

0

0

-217

-217

0

-217

-181
0
-124
0

-570
-2 000
-124
-2 000

-570
-2 000
0
-2 000

0
0
-124
0

-4 179

-4 179

-989

-3 190

-6 500

-23 549

-19 913

-3 636

Ortsbesök har några åtgärder i varje ort som ska utföras under året enligt en plan.
Pålboda torg är projekterat men inte påbörjat.
Källsortering miljörum åtgärder planeras till hösten.
Asfaltering ytor inkl. belysning. Åtgärder planeras till Östansjö skola och Sköllersta
skola
Förbättringsarbeten intern hyresgäst, omklädningsrum och personalutrymmen till
Esslatorp äldreboende byggs. Idag saknas omklädning för herrar.
Folkasbo fönster och panel. Arbetet färdigställs under slutet av maj.
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Datum

Sida

2018-05-11

13(14)

Ridhuset Lindhult, uppstartsmöte mitten av maj.
Fönsterbyte Transtenskolan pågår. Planeras klart till mitten av juni.
Kånsta kvarn pågår hela sommaren. Mer kostnader på ingång.
Boendesprinkler sköllergården är ute på upphandling. Beräknas färdigt under
vintern.
Ventilation Östansjö är färdigställd. Kostnader som hörde till projektet har kommit
sent.
Tingsgården kommer att målas utvändigt under maj och juni. Pågår.
Ventilation kommunhuset. Är färdigställd. Kostnaderna ligger på investeringen för
reception kommunhuset vilken också är färdig, dock har inte alla kostnader för
ventilationen hunnit komma ännu.
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Datum

Sida

2018-05-11

14(14)

4 Ekonomi avgiftskollektivet
4.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 30/4-18
11 105
-10 360
-2 059
-2 242
-932
-5 127
745

Prognos 2018
32 995
-32 995
-6 783
-6 680
-4 833
-14 699
0

Budget 2018
32 995
-32 995
-6 783
-6 680
-4 833
-14 699
0

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0

DRIFT
Belopp i tkr
Inventering VA-rörnät
VA-rörnät
VA-avg. hushåll och industri
Vattenförs.anskaffn.prod.distr.
ARV,avl.p.stn.slam,reserv. mät
Teknisk chef VA
Totalt

Utfall 30/4-18
-254
-1 790
10 377
-2 250
-4 429
-909
745

Prognos 2018
-263
-8 746
31 583
-7 548
-13 134
-1 892
0

Budget 2018
-263
-8 746
31 583
-7 548
-13 134
-1 892
0

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0

Totalt för VA så ligger prognosen till slutet av året på ett noll-resultat. Utfall per 30
april visar ett överskott på 745 tkr. Hänsyn är tagen till saknade kostnader för
inköp vatten, ej attesterade fakturor och ej inkomna intäkter VA-avgifter.

4.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
Maskin- och fordonsanskaffning
Sanering VA-nät projekt
VA-avdelningens investeringar
Nödvattenrum
Sjöledning Tisaren
Nybyggnation Lien, Strategisk
förskola norr
Exploatering Sköllersta,
Strategisk
Exploatering Vibytorp II D,
Strategisk
Rala III, strategisk
Totalt

Utfall 30/4-18
-377
-3 056
-415
0
0

Prognos 2018
-450
-6 000
-2 200
0
-7 200

Budget 2018
-450
-4 000
-2 200
-600
-7 200

Avvikelse
0
-2 000
0
600
0

-2

0

0

0

-1 828

-1 828

-1 828

0

-2 019

-2 800

-2 800

0

-22
-7 719

0
-20 478

0
-19 078

0
-1 400

Kostnaderna för sanering va-nät beräknas till årets slut ligga på 6 mkr, 2 mkr över
budget.
Nödvattenrum kommer flyttas till 2019 på grund av flytt av verksamhet.
I dagsläget har vi ingen prognos till årets slut på arbetet med sjöledningen vid
Tisaren och låter prognosen vara samma som budget på 7,2 mkr.
Projektet Rala III inväntar resultat på en geoundersökning innan arbetet kan
påbörjas och totalt ska Train Alliance bistå med 4 mkr till projektet.

Page 61 of 67

Drift Skattefinansierad verksamhet

Budget/Utfall på verksamhetsnivå.
Nämnd- och styrelseverksamhet
Teknisk planering
Bygglovsverksamhet
Planverksamhet (Fastighet)
Allmän markreserv
Fastighetsreglering
Bostads- och affärshus
Energirådgivning
Gator och vägar gemensamt
Beläggning underhåll
Vinterväghållning
Barmarksrenhållning
Gröna ytor
Trafikanordning
Gatubelysning
Broar/stödmurar
Dagvattenavledning
Bidrag till vägsamfällighet
Enskilda utfartsvägar
Trafikreglering
Parkeringsövervakning
Parker m.m.
Skogs- och naturparker
Gräsytor
Planteringsytor, utsmyckning
Lekplatser
Natur- och kulturreservat
Miljöbalken
Livsmedelslagen
Bostadsanpassning
Avfallshantering gemensamt
Lakvattenrening
Gemensamma lokaler
Förvaltningslokaler
Fritidslokaler
Skol- och förskolelokaler
Vård- och omsorgslokaler
Övriga lokaler internt
Övriga lokaler externt
Fastighetsförvaltning
Vaktmästeri
Teknikgrupp
Snickare
Hjälpmedelscentral
Städverksamhet
Övrig städ externt

Belopp i tkr
Utfall
Budget
Budget
Ansvar/
201804
201804
helår
Verksamhet
2018
10000
-69
-89
-266
21500
-531
-634
-1905
21501
-173
-111
-334
21502
20
0
0
21505
-2
-10
-31
21506
7
-74
-222
21507
-287
972
2917
22501
0
0
0
24900
-1001
-1956
-5869
24901
-444
-709
-4909
24902
-1613
-1679
-3529
24903
-135
-267
-800
24904
-11
-54
-310
24905
-212
-172
-515
24906
-1248
-1180
-3540
24907
-459
-372
-1116
24908
-105
-163
-488
24911
-786
-786
-820
24912
-17
-14
-41
24913
-6
-96
-287
24914
2
29
88
25000
-121
-177
-530
25001
-791
-390
-1169
25002
-84
-97
-1310
25003
-169
-374
-1122
25004
-118
-202
-606
25005
-28
-22
-66
26100
-522
-577
-1732
26101
-328
-138
-414
51001
-650
-564
-1693
87000
138
103
308
87005
-9
0
0
91000
-63
-325
-976
91010
-734
-429
-1286
91020
455
480
1439
91030
2723
341
1022
91040
2873
1938
5815
91050
520
938
2815
91060
-816
-114
-342
91070
-434
-165
-495
91071
-1736
-1220
-3660
91072
-292
-464
-1391
91073
-318
-491
-1473
91074
80
112
336
91080
-1350
-1043
-3131
91090
956
320
960
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Gemensamma verksamheter
Fordonsförvaltare
Personal intern försäljning
Maskiner intern försäljning
Gatukontorets reparationsverkstad
Förbrukningslager reparationsverkstan
Bilpoolens leasingbilar
Måltidsverksamhet
Vidarefakturering
Ej attesterade fakturor

92000
92016
92021
92022
92023
92024
92025
92030
92099
xxxxx

Summa DOS på verksamhetsnivå

Drift Avgiftsfinansierad verksamhet

Budget/utfall på verksamhetsnivå
VA-försörjning gemensamt
VA-avgifter hushåll
VA-avgifter industri
Inventering VA-nät
Anskaffning vatten
Produktion vatten
Distribution vatten
VA-nät gemensamt
Avloppspumpstationer
Reningsverk
Reserv vattentäkter
Leverans vatten
Spillvattenavledning
Dagvattenavledning
Dagvattenhantering
Slamhantering VA
Vattenmätning
Maskiner VA
Ej attesterade fakturor

Summa DOS på verksamhetsnivå

-2057
-65
128
184
4
-5
-13
-253
-1
-1267
-11233

-1877
0
736
244
-29
-12
0
0
0
0
-10863

-5631
0
2207
732
-87
-35
0
0
0
0
-33492

Belopp i tkr
Ansvar/
Verksamhet
86500
86501
86502
86504
86505
86506
86507
86508
86509
86510
86511
86512
86513
86514
86515
86516
86517
86518
xxxxx

Utfall
201804
-1631
8461
1917
-440
-989
-116
-35
-988
-184
-3597
-30
-678
-44
-45
-21
-176
-320
-123
-216
745
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Budget
201804
-1599
8700
1827
-297
-1053
-268
-10
-1448
-286
-3613
-37
-1128
-173
-151
-9
-103
-205
-147
0
0

Budget
helår
2018
-4797
26100
5483
-892
-3158
-803
-29
-4345
-857
-10840
-112
-3385
-520
-452
-27
-309
-616
-441
0
0

Månadsuppföljning Infracontrol
10
18/DOS/30
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Kopia av Ärenden 20180401-20180430
Verksamhet
Kategori
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Park & offentliga platser»D Dammar/fontäner
Ärenden»VA-drift»Vatten
Vatten
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Trafik»Parkering»Felparker Felparkering
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Park & offentliga platser»D Dammar/fontäner
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Gata»Väg/gata»Gång-/cykeGång-/cykelbana
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Vintervägh Vinterväghållning
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Park & offentliga platser»PaPapperskorg/hundlatrin
Ärenden»Gata»Väg/gata»Vintervägh Vinterväghållning
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Måltid»Avvikelser»GrundkoGrundkost
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Park & offentliga platser»LeLekplats
Ärenden»Gata»Väg/gata»Vintervägh Vinterväghållning
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Måltid»Matsalsutrustning Matsalsutrustning
Ärenden»Gata»Väg/gata»Gång-/cykeGång-/cykelbana
Ärenden»Gata»Väg/gata»Gång-/cykeGång-/cykelbana
Ärenden»Måltid»Avvikelser»GrundkoGrundkost
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Gång-/cykeGång-/cykelbana
Ärenden»Park & offentliga platser»G Grillplatser
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Trafik»Trafik»VägmarkeringVägmarkering
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»VA-nät»Vatten
Vatten
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Vintervägh Vinterväghållning
Ärenden»Park & offentliga platser»P Buske/träd
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Klotter
Klotter
Ärenden»Klotter
Klotter

Titel
Övrigt
Övrigt fel
Lutande/vriden/påkörd
Övrigt fel
Övrigt fel
Träd/gren
Felparkerat fordon
Övrigt fel
Smutsigt/nedskräpat
Släckt/lyser inte
Släckt/lyser inte
Övrigt fel
Släckt/lyser inte
Gång-/cykelbana
Potthål
Övrigt fel
Sättning
Potthål
Sandupptagning
Potthål
Papperskorg/hundlatrin
Sandupptagning
Potthål
Övrigt fel
Potthål
Övrigt fel
Ej återställd grävning
Övrigt fel
Lekplats
Sandupptagning
Potthål
Potthål
Potthål
Övrigt fel
Övrigt fel
Potthål
Grundkost
Släckt/lyser inte
Övrigt fel
Potthål
Potthål
Sättning
Övrigt fel
Samkväm/ Forskning
Ej återställd grävning
Övrigt
Övrigt
Vägmarkering
Övrigt fel
Ej återställd grävning
Potthål
Saknar vatten
Träd/gren
Övrigt fel
Buske/träd
Övrigt fel
Klotter
Klotter

Beskrivning
Starttid
Folk har slängt plast runt återvinningstation 2018-04-30 15:22
Undrar om det är färdigsopat om de bara kö2018-04-27 17:23
Påkörd belysningsstolpe där den övre delen 2018-04-27 16:22
Dammen vid Volvo behöver rensas på vass o2018-04-27 16:01
Vi har pulserande vattentryck sedan några d 2018-04-27 08:03
Hej ! Har försökt få tag i
angå2018-04-25 14:12
Bergöös väg med återvändsgata har blivit e 2018-04-24 08:20
Hallsbergsflaggan vid norra infarten fransig 2018-04-23 20:39
Stämmet i Puttlabäcken vid Tingsgatan behö2018-04-23 06:01
Gatlampor lyser inte på kvällen
2018-04-22 13:54
Gatlampor lyser ej på kvällen.
2018-04-22 13:50
Gatsopning på området i kopparslagaren.hö 2018-04-22 10:28
Flera av lamporna i gatan lyser inte
2018-04-21 17:52
Daga för grus upptagning i Vretstorp.
2018-04-19 21:45
Vi har potthål på Kyrkvägen . Potthål är från 2018-04-19 21:41
Gatubelysning på Ekbergsvägen, Vretstorp h 2018-04-19 09:21
Korsningen Nygatan-Sätragatan i Pålsboda.S 2018-04-18 14:12
Många potthål utmed vägens södra sida, fö 2018-04-18 11:07
Hej! Jag blev i morse väckt klockan 5 av att 2018-04-18 09:03
Hej har ett stort hål i gatan utanför fastighe 2018-04-17 08:01
Hej, skulle önska att det sattes upp några fle2018-04-16 14:05
Jeg vil gerne have info på hvilken dag der ko 2018-04-16 10:18
I Hörnet södra allé och den avstängda gatan 2018-04-16 09:41
Uppdämning av skräp tingsgatan
2018-04-16 07:01
Hål i gatan.Under dom 10 år vi bott här har 2018-04-14 21:48
Internkontroll gjord av miljöinspektör, briste2018-04-12 11:34
Jag bor på
i pålsboda där ni för ö2018-04-11 17:34
Hjärtstartare saknas.
2018-04-11 10:55
Det skulle vara trevligt om det fanns bra lek 2018-04-11 10:07
Nu måste Hallsbergs kommun göra något. V 2018-04-11 10:04
Hej! Flera potthål på Rättarevägen. Ca 30 cm2018-04-10 18:34
Hej!Det är många stora hål på Soldatvägen i 2018-04-10 14:21
Flera potthål på Soldatvägen
2018-04-09 16:17
Mat i vagnen ,på grund av inbromsning
2018-04-09 15:29
Inskrivet åt
. GC väg vid Dalasko2018-04-09 14:43
Inskrivet åt
. Stora potthål där komm 2018-04-09 14:28
Skyddsrond gjord på Mullvaden där det fram2018-04-09 14:18
Icke fungerande gatubelysning på Högalidsg 2018-04-09 10:18
Den igenbrädade glasskiosken på tomten dä 2018-04-05 22:20
Väldigt stora, djupa potthål, går knappt att t 2018-04-05 10:24
Det gäller grusvägen fram till Pålsboda rytta 2018-04-04 12:31
Hej.Hardemovägen vid infarten till Vikatorps2018-04-04 11:03
Brunnslock som ej ligger rätt. Ligger snett, b 2018-04-03 20:07
Jag vill att vi utvärderar samtliga nya grillpla 2018-04-03 17:19
Asfaltering behövs efter grävning fiber Rågv 2018-04-03 10:51
Hej!Vi i Vikatorp har även vildsvin i området 2018-03-29 15:35
För ett bra tag sedan skickade vi in medborg 2018-03-29 15:32
Hej!Vi i Vikatorp ser det som ett problem at 2018-03-29 15:27
Trasig betäckning
2018-03-29 10:50
Finns i er planering att åtgärda skadan i asfa 2018-03-28 09:34
Skävidvägen ej farbar
2018-03-25 18:26
på
i Sköllers 2018-03-23 10:24
Lågt hängande grenar slår i bussarna som sk 2018-03-16 09:12
Hej, jag undrar vem jag ska ta kontakt med d2018-03-13 19:16
Jag bor i Fallaområdet och häromdagen var 2018-03-13 16:20
Hej!Jag vill härmed göra en felanmälan gälla 2018-03-01 15:43
Klotter i gångtunneln
2018-02-22 14:39
Klotter under vadsbron
2018-02-22 14:09

Sluttid
2018-05-02 12:31

2018-04-30 07:40
2018-05-04 08:21

2018-04-23 07:30
2018-04-23 07:29
2018-04-23 07:25
2018-04-23 07:29
2018-04-20 06:42
2018-04-19 13:52

2018-04-18 10:33

2018-04-19 14:04
2018-05-02
d 15:20

2018-04-12 11:37
2018-05-09 09:29

2018-04-13 17:34
2018-04-20 14:49
2018-04-12 13:45
2018-04-12 08:24
2018-04-09 15:29
2018-05-02 15:19
2018-04-12 13:52
2018-04-09 14:18
2018-04-09 12:31
2018-04-12 13:51
2018-04-12 13:53

2018-05-07 12:51

2018-04-03 07:19

2018-04-10 07:22
2018-05-07 07:53
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s. 1 (2)
Tidsåtgång Status
45:09:18 Avslutat
Aktivt
Aktivt
Aktivt
71:37:31 Avslutat
210:09:14 Avslutat
Aktivt
Aktivt
Aktivt
17:35:37 Avslutat
17:39:13 Avslutat
20:57 00 Avslutat
37:36:44 Avslutat
8:56:10
Avslutat
Aktivt
4:30:44
Avslutat
Aktivt
Aktivt
1:30:11
Avslutat
Aktivt
Aktivt
75:45:39 Avslutat
389:38:14 Avslutat
Aktivt
Aktivt
0 03:04
Avslutat
663:55:12 Avslutat
Aktivt
Aktivt
55:30 01 Avslutat
236:14:16 Avslutat
47:23:52 Avslutat
64:07 02 Avslutat
0 00:12
Avslutat
552:35:11 Avslutat
71:23:34 Avslutat
a
0 00:00
Avslutat
2:12:55
Avslutat
Aktivt
171:27:04 Avslutat
193:22:11 Avslutat
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
933:16:33 Avslutat
Aktivt
Aktivt
116:29:03 Avslutat
Aktivt
Aktivt
427:58:09 Avslutat
######### Avslutat
Aktivt
Vilande
Aktivt
Aktivt
Aktivt

Ärendetyp
Synpunkt
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Synpunkt
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
a
Synpunkt
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Synpunkt
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Synpunkt
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Synpunkt
Felanmälan
Synpunkt
Synpunkt
Synpunkt
Felanmälan
Felanmälan
n
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Synpunkt
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan

Prioritet
Oprioriterat
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Oprioriterat
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Oprioriterat
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Oprioriterat
Hög prioritet
Hög prioritet
Låg prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Hög prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Hög prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Hög prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Låg prioritet
Låg prioritet

Ärendenum SekretesOmråde
1114833
Nej
1113439
Nej
Sköllersta
1113386
Nej
1113353
Nej
Hallsberg
1112501
Nej
1110684
Nej
Vretstorp
1108727
Nej
Hallsberg
1108286
Nej
Hallsberg
1106643
Nej
Hallsberg
1106433
Nej
1106432
Nej
Vretstorp
1106347
Nej
Hallsberg
1106191
Nej
Vretstorp
1007967
Nej
1007964
Nej
Hjortkvarn
1006878
Nej
Vretstorp
1006080
Nej
Pålsboda
1005707
Nej
Hallsberg
1005450
Nej
Hallsberg
1003934
Nej
Hallsberg
1003263
Nej
Hallsberg
1002602
Nej
Pålsboda
1002524
Nej
Hallsberg
1002234
Nej
Hallsberg
1001832
Nej
Vretstorp
999658
Nej
Östansjö
998944
Nej
Pålsboda
998268
Nej
Hallsberg
998155
Nej
Hallsberg
998148
Nej
Pålsboda
997735
Nej
Hallsberg
997446
Nej
Hallsberg
996313
Nej
996212
Nej
Sköllersta
996094
Nej
Sköllersta
996048
Nej
Sköllersta
996019
Nej
995319
Nej
Pålsboda
992933
Nej
Hallsberg
992004
Nej
Pålsboda
991035
Nej
Pålsboda
990831
Nej
Hallsberg
990280
Nej
990184
Nej
Hallsberg
989430
Nej
Hallsberg
987571
Nej
Hallsberg
987570
Nej
Hallsberg
987568
Nej
Hallsberg
987221
Nej
Hallsberg
986147
Nej
Pålsboda
983368
Nej
Vretstorp
981922
Nej
975551
Nej
Vretstorp
972748
Nej
Vretstorp
972574
Nej
Hallsberg
962122
Nej
Hallsberg
955554
Nej
Vretstorp
955526
Nej
Hallsberg

Kopia av Ärenden 20180401-20180430
Verksamhet
Kategori
Ärenden»Klotter
Klotter
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Gata»Väg/gata»Gång-/cykeGång-/cykelbana
Ärenden»VA-nät»Avlopp
Avlopp
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Gång-/cykeGång-/cykelbana
Ärenden»Trafik»Trafik»Vägmärke/sk Vägmärke/skylt
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Park & offentliga platser»LeLekplats
Ärenden»Park & offentliga platser»P Buske/träd
Ärenden»Park & offentliga platser»LeLekplats
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Bro
Bro
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Måltid»Avvikelser»Kalla maKalla matlådor
Ärenden»Måltid»Avvikelser»GrundkoGrundkost
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Park & offentliga platser»P Buske/träd
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Övrigt
Övrigt
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Park & offentliga platser»LeLekplats
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Park & offentliga platser»PaParkbänk/parksoffa
Ärenden»Park & offentliga platser»LeLekplats
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Gång-/cykeGång-/cykelbana
Ärenden»Gatubelysning»Gatubelysni Gatubelysning
Ärenden»Gata»Väg/gata»Brunn ränn Brunn rännstens-/gallerbrunn
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Gata»Väg/gata»Väg/gata Väg/gata
Ärenden»Park & offentliga platser»P Gräsmatta/höggräs/slaghack
Ärenden»Park & offentliga platser»P Gräsmatta/höggräs/slaghack
Ärenden»Gata»Väg/gata»Brunn ränn Brunn rännstens-/gallerbrunn
Ärenden»Gata»Väg/gata»Gång-/cykeGång-/cykelbana
Ärenden»Park & offentliga platser»LeLekplats

Titel
Klotter
Övrigt fel
Övrigt fel
Övrigt fel
Övrigt fel
Potthål
Gång-/cykelbana
Lutande/vriden/påkörd
Gatubelysning
Väg/gata
Övrigt fel
Skadegörelse
Övrigt fel
Potthål
Potthål
Bro
Övrigt fel
Övrigt fel
Övrigt fel
Övrigt fel
Siktskymmande vegetation
Övrigt fel
Övrigt fel
Övrigt fel
Ej återställd grävning
Ej återställd grävning
Gatubelysning
Övrigt
Väg/gata
Lekplats
Övrigt fel
Gatubelysning
Skadegörelse
Lekplats
Gatubelysning
Övrigt fel
Övrigt fel
Gatubelysning
Tar inte vatten/igensatt
Laga gata
Potthål
Siktskymmande vegetation
Övrigt fel
Övrigt fel
Översvämning
Siktskymmande vegetation
Trasigt lekredskap

Beskrivning
Starttid
Gångtunneln under v-storgatan
2018-02-22 14:01
Klotter under s-viadukten södra sidan
2018-02-22 13:55
Klotter under s-viadukten
2018-02-22 13:48
Det droppar konstant vatten från taket på B 2018-02-21 13:25
Hej.Jag har pratat med er i omgångar angåe 2018-02-20 08:27
Potthål
2018-02-18 10:56
Järnrör som användes som vägspärr tidigare 2018-02-16 13:48
Räta till skylten i Kristallgatan-SkolgatanFela 2018-02-16 13:44
GC-väg är mörk/ saknar belysning i Björkväg 2018-02-16 13:30
Åtgärda farthindret (ta bort chikanen) vid Eg 2018-02-16 13:27
Kommunstyrelsens ordförande har fått synp2018-02-16 12:50
Under hösten vinter har Hallsberg kommun 2018-02-14 18:06
Hej, detta gäller lekparken på Norra Bangata2018-02-13 13:20
Laga potthålen på Kyrkogatan
2018-02-09 14:47
Laga potthål på (Granhöjdsgatan, Blåbärsgat 2018-02-09 14:08
Åtgärda broräcket, inte stabilt
2018-02-09 14:00
Potthål
2018-02-09 08:51
Potthål
2018-02-09 08:34
I dag kontaktade område Öster Kullängens k 2018-02-07 13:38
kör vårdslöst med matvagnarna på 2018-02-07 10:59
förbifart Rudolfs gata emot Samsala skymd 2018-01-31 09:05
Potthål
2018-01-30 14:10
Nedkörd skylt Esplanaden stocksättersväge 2018-01-26 15:07
Hej!Det har gått av ett träd på fm i Östansjö 2018-01-25 13:58
Hej.De har bildats ett hål på Ekliden vid num 2018-01-25 13:51
HejSkickar en bild till er. Tycker ni detta är o 2018-01-24 16:33
Dåliga lampor och belysning på gångbanan. 2018-01-22 20:01
Vem har koll på hur byggen sköts? Huset so 2018-01-19 07:25
Hej! vill förmedla en synpunkt som kommit 2018-01-19 07:15
Har en fråga om lekplatsen på Kärr i Pålsbod2018-01-18 13:53
Hej!Detta mejl vill jag ska gå till berörd chef 2018-01-18 09:25
Belysning önskas på gång- och cykelvägen m2018-01-09 16:17
Hej Bron i EKO-parken, mellan Långängskola 2018-01-08 19:54
Belysning önskas i parken (gamla Folkets pa 2018-01-02 18:08
HejJag har en fundering när det gäller återvi 2017-12-21 10:34
Övergivet fordon
2017-11-28 08:44
Hej!I morse på väg till jobbet gick jag på cyke2017-11-28 07:21
Vi på SAF har ju några gånger per år samma 2017-11-20 08:48
Vatten runt brunn
2017-10-12 08:24
Pratade med dej på telefon angående den d 2017-09-26 10:23
Oklart vad som inträffat, men skador på asfa2017-08-23 12:07
Klockarvägen, sköllersta. Två tomter har veg 2017-08-08 10:10
Manlucka, stor, ca 3 m2 saknar lås. Under ä 2017-07-11 11:56
Gamla ventilationsröret av gjutjärn sticker u 2017-07-11 11:50
Dagvattenbrunn lutar så vattnet ej rinner ne 2017-06-26 08:24
Hej här i Sköllersta därEgebyvägen/Erstorpsv2017-06-14 22:01
Vi kanske har koll på denna lekplats, men vi 2017-06-01 16:01

Sluttid

2018-05-09 15:34

2018-05-07 07:59

2018-04-12 13:55
2018-04-12 13:55
2018-04-09 14:19
2018-04-12 13:55
2018-04-20 14:49
2018-05-07 07:56
2018-05-15 13:53

2018-05-07 08:00

2018-05-03 10:06
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s. 2 (2)
Tidsåtgång Status
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
######### Avslutat
Aktivt
t
Aktivt
######### Avslutat
Aktivt
Aktivt
Aktivt
######### Avslutat
######### Avslutat
Aktivt
######### Avslutat
Aktivt
######### Avslutat
######### Avslutat
######### Avslutat
Aktivt
######### Avslutat
Aktivt
Aktivt
Aktivt
######### Avslutat
Aktivt
Aktivt
######### Avslutat
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt
Aktivt

Ärendetyp
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Arbetsorder
Felanmälan
Synpunkt
Arbetsorder
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Synpunkt
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Synpunkt
Synpunkt
Synpunkt
Synpunkt
n
Felanmälan
Synpunkt
Felanmälan
Synpunkt
Synpunkt
Felanmälan
Synpunkt
Synpunkt
Felanmälan
Arbetsorder
t
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan
Felanmälan

Prioritet
Låg prioritet
Låg prioritet
Låg prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Hög prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Hög prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Hög prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Låg prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Oprioriterat
Hög prioritet
Låg prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Oprioriterat
Medel prioritet
Medel prioritet
Låg prioritet
Låg prioritet
Medel prioritet
Oprioriterat
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet
Medel prioritet

Ärendenum SekretesOmråde
955517
Nej
Hallsberg
955506
Nej
Hallsberg
955491
Nej
Hallsberg
954301
Nej
952745
Nej
Sköllersta
950857
Nej
950207
Nej
Vretstorp
950199
Nej
Vretstorp
950180
Nej
Sköllersta
950177
Nej
Sköllersta
950111
Nej
948287
Nej
Vretstorp
946683
Nej
Pålsboda
944106
Nej
Pålsboda
944054
Nej
Östansjö
944038
Nej
Östansjö
943546
Nej
Hallsberg
943503
Nej
Hallsberg
941730
Nej
941483
Nej
Hallsberg
934829
Nej
934193
Nej
Hallsberg
931275
Nej
Hallsberg
929817
Nej
Östansjö
929788
Nej
928629
Nej
Hallsberg
926292
Nej
923313
Nej
Hallsberg
923304
Nej
Östansjö
t
922763
Nej
Pålsboda
922210
Nej
Östansjö
914100
Nej
Sköllersta
913131
Nej
908088
Nej
Hallsberg
901168
Nej
Hallsberg
878509
Nej
878400
Nej
Hallsberg
869576
Nej
Pålsboda
832121
Nej
Hallsberg
816955
Nej
Hallsberg
783748
Nej
Östansjö
768416
Nej
Sköllersta
745643
Nej
Pålsboda
745631
Nej
Pålsboda
731273
Nej
Hallsberg
722567
Nej
Sköllersta
710838
Nej
Hallsberg

