KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-09-26

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
Hadil Asaad, Planeringsingenjör
Stefan Löf, Miljöchef
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Per Runfeldt, Planerare
Fredrik Brenkle, Gatu- och trafikingenjör
Aram Alsadi, VA-ingenjör
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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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2 - Rivningsföreläggande för

,

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:05

(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller föreläggande om rivning av enbostadshus, byggnaden på fastigheten
är i
ovårdat skick och bedöms vara en fara för hälsa och liv. Ett tillsynsärende registrerades 2010 på
fastigheten
som resulterade i ett rättelseföreläggande. Det finns även ett tillsynsärende
från 2015 registrerat. Där gjordes bedömningen att fastighetsägaren skulle lämna en redovisning
om hur fastigheten ska underhållas till Drift- och servicenämnden för att undvika föreläggande. En
ansökan om rivningslov inkom till Drift- och servicenämnden den 19 februari 2016, ärendet är dock
inte komplett och sökande har inte inkommit med kompletterande handlingar varpå Drift- och
serviceförvaltningen inte har kunnat fatta ett beslut om rivningslov.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


Rivningsföreläggande för
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3 - Rivningsföreläggande för

,

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:15

(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller föreläggande om rivning av bostadshuset på fastigheten
.
Byggnaden har brunnit och den är i ovårdat skick samt bedöms vara en fara för allmänheten då
husdelar riskerar att ramla ner på marken. Byggnaden utgör idag en säkerhetsrisk och uppfyller
heller inte kraven som ställs på ett byggnadsverk. Delar av taket har rasat in, vissa fönster är trasiga
eller saknas helt. Ytterdörren vid huvudentrén saknas och det är fritt tillträde för obehöriga att ta
sig in. Fastighetsägaren beviljades rivningslov och startbesked för åtgärden 5 maj 2017 men
rivningsarbetena har inte påbörjats.
Drift- och serviceförvaltningen gör bedömningen att Drift- och servicenämnden bör besluta om ett
rivningsföreläggande för bostadshuset och ett åtgärdsföreläggande avseende avspärrning runt
bostadshuset.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse rivningsföreläggande
Bilaga 1, orienterande karta
Bilaga 2, foto från tillsyn 2018-05-04
Bilaga 3, foto från tillsyn 2018-08-29
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4 - LONA-ansökan specifika
våtmarksåtgärder, senast 1 oktober

Föredragande Stefan Löf och Aram
Alsadi 09:25

(18/DOS/71)

Ärendebeskrivning
Regeringen satsar 200 miljoner kronor årligen från 2018 för anläggande och restaurering av
våtmarker. En del av dessa går till kommuner genom LONA.
Syftet med våtmarkssatsningen är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera
vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. Men också bidra till biologisk mångfald och
minskad övergödning. Det är prioriterat att få rätt våtmark på rätt plats. Därför kommer bidrag
kunna ges för att ta fram mer kunskap och även för att ta fram underlag inför de
miljöbalksprövningar som kan behövas. 2018 finns det två ansökningsomgångar med sista datum
10 april och 1 oktober.
Kommunstyrelseförvaltningens miljöstrateg sammanställer tillsammans med VA-ingenjören en
ansökan om LONA-bidrag för Hallsbergs kommuns räkning.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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5 - Information om skötsel av nya
naturreservatet i Stocksätterskogen

Föredragande Stefan Löf 09:35

(18/DOS/125)

Ärendebeskrivning
Stocksätterskogen är med sitt centrala läge vid Hallsbergs tätort ett värdefullt och uppskattat
rekreationsområde för människor i olika ådrar. Skogen används flitigt av boende i närområdena
som promenadskog, för lek, motion och naturupplevelser. Intill skogen eller inom några hundra
meters promenadavstånd ligger tre förskolor och en 1-6 skola. Barngrupper i förskoleålder brukar
ofta vistas i området. I området finns en lekplats och flera bänkar och stigar.

Drift- och servicenämndens tidigare behandling av ärendet
Drift- och servicenämnden har i remissyttrandet inte något att erinra mot förslaget att bilda
naturreservatet, men anser att sammanställningen över arter som behöver hållas efter i
naturreservatet bör kompletteras med lupiner och gullris samt att ett budgetutrymme behöver
tillskapas för att man ska kunna leva upp till skötselplanens intentioner. Miljöenheten har inga
synpunkter.
I sammanställning av remissvar gavs följande förslag på hantering av synpunkter: Vad gäller arter
som ska hållas efter så ska Skötselplanen justeras enligt Naturskyddsföreningens förslag på
hantering och lista över exempel på arter som ska hållas efter kompletteras enligt nämndens
förslag. Vad gäller budgetutrymme så föreslås nämnden att äska nödvändigt belopp i
budgetarbetet för kommande år.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag


Beslut om bildande av naturreservat Stocksätterskogen, del av Kårstahult 1:1
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6 - Ansökan om bidrag från Klimatklivet,
senast 27 september (18/DOS/33)

Föredragande Stefan Löf och Per
Runfeldt 09:45

Ärendebeskrivning
Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka
stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra
organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till
lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.
Det som utreds för Hallsbergs kommuns räkning är ansökan om bidrag för utbyte av
gatubelysningen till LED-belysning.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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7 - Ansökan om bidrag från Boverket för
Grönare städer, senast 14 september

Föredragande Hadil Asaad och Per
Runfeldt 09:55

(18/DOS/57)

Ärendebeskrivning
Bidrag för grönare städer kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar
stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark,
parker, ytor för lek och utevistelse, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar.
Det finns två ansökningsomgångar under 2018. Sista ansökningsdag är den 30 april och den 14
september.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslutsunderlag


Bidrag för grönare städer
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8 - Ansökan om trädåtgärd 2018 (18/DOS/68)

Föredragande Niklas Hasselwander
10:10

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun får emellanåt önskemål från allmänheten angående
nedtagning av träd i kommunens parker och naturmark. För att Hallsbergs
kommun ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i
varje enskilt fall, behöver en ifylld ansökan lämnas in.
Ansökan behandlas av Tekniska avdelningen som gör en bedömning
utifrån följande kriterier:





Trädets betydelse för området som helhet.
Trädets ekologiska och estetiska värden.
Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
Trädets kondition.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


Ansökan om nedtagning av träd på Hallsbergs Kommuns mark,



Ansökan om nedtagning av träd på Hallsbergs Kommuns mark,



Ansökan om nedtagning av träd på Hallsbergs Kommuns mark,
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9 - Information om arbetet kring vattennivån
i Tisaren och dricksvattentillgången (18/DOS/41)

Föredragande Clas-Göran Classon och
Niklas Hasselwander 10:25

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 har redovisats. Tillgången på vatten i våra egna vattentäkter är god.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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10 - Trafikverkets beslut gällande bidrag till
regionala kollektivtrafikanläggningar

Föredragande Fredrik Brenkle 10:35

(18/DOS/51)

Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Öst inbjöd kommuner och kollektivtrafikmyndighet att söka statlig
medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad trafiksäkerhet och
miljö på kommunalt vägnät år 2019.
Sista ansökningsdag var den 11 juni 2018.
Tre av de sökta objekten har blivit beviljade.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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11 - Beläggningsunderhåll plan och
sammanställning över det som är beställt i
år (18/DOS/126)

Föredragande Fredrik Brenkle 10:45

Ärendebeskrivning
En sammanställning av beläggningsunderhåll för 2018 har upprättats avseende utförda och
planerade åtgärder.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen
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12 - Remiss ny kostpolicy (18/DOS/22)

Föredragande Clas-Göran Classon
10:55

Ärendebeskrivning
En ny kostpolicy för kommunen håller på att tas fram. Målet med den nya kostpolicyn är att mat
och måltider som erbjuds i kommunen ska:




främja goda matvanor och en mer jämlik hälsa
minska vår miljö- och klimatpåverkan
hushålla med resurser för en ekonomi i balans

Just nu är förslaget till ny kostpolicy ute på remiss. Remisstiden har förlängts. Sista dagen att lämna
synpunkter på förslaget är den 30 september.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämndens beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse remiss kostpolicy
Frågeformulär remiss föreslagen kostpolicy
Utkast till kostpolicy för Hallsbergs kommun
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13 - Information om årlig rapportering till
Sveriges Ekokommuner, Miljöbarometern

Föredragande Clas-Göran Classon
11:05

(18/DOS/127)

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen rapporterar årligen in gröna nyckeltal till Miljöbarometern och Sveriges
Ekokommuner, som är ett kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling. Syftet med nyckeltalen
är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
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14 - Månadsrapport sjukfrånvaro (18/DOS/26)

Föredragande Clas-Göran Classon
11:15

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 juli 2018
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15 - Delårsrapport per den 31 augusti

Föredragande Ingalill Nilsson 11:25

(17/DOS/25)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en delårsrapport per den 31
augusti 2018.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag


Delarsrapport DOS 180831
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16 - Internkontrollplan uppföljning delår
(17/DOS/66)

Föredragande Clas-Göran Classon
11:35

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt bedrivs
utifrån fastställda mål och fattade beslut. Den syftar även till att kvalitetssäkra, det vill säga skydda
mot fel och oegentligheter, den ekonomiska redovisningen och redovisningen av verksamhetsmått
och nyckeltal.
En uppföljning av Internkontrollen för delårsrapporten har nu sammanställts och utvalda
anmälningar och åtgärder när det gäller synpunkter och felanmälan redovisas.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna uppföljningen

Beslutsunderlag



Internkontrollplan DOS 2018-08-31
Sammanställning urval och stickprov ärenden delår 180730

Page 17 of 144

KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-09-26

17 - Månadsuppföljning Infracontrol

Föredragande

(18/DOS/30)

Ärendebeskrivning
I Hallsbergs kommuns vision står i "Det öppna Hallsberg" att "De kommunala verksamheterna
verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och
synpunkter." Som ett led i detta redovisas här inkomna synpunkter 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 rapporten

Beslutsunderlag


Hallsbergs kommun_Augusti 2018
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18 - Delegationer och meddelanden

Föredragande

(18/DOS/17)

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. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- och servicenämnden vid
närmast följande sammanträde.
Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-08-24 till 2018-09-21 redovisas genom
att listor delges nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag



Meddelanden 180926
Svar på frågor från DoS-nämndens andre vice ordförande angående branden på FWS
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Föredragande

19 - Övriga ärenden (18/DOS/43)
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2018-09-13
2018-09-10

DNR 2017/M0087

Drift- och servicenämnden

– Beslut om rivningsföreläggande av bostadshus

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att, med stöd av 11 kap 21- och 38 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, samt med hänvisning till inlämnad tjänsteskrivelse, förelägga
, lagfaren ägare till fastigheten
att vidta åtgärd genom att


omedelbart riva bostadshuset på fastigheten

Rivningen ska utföras omedelbart trots att föreläggandet inte har vunnit laga kraft och vara
utförd senast 31 januari 2019.
Med stöd av 11 kap 37 § PBL förenas rivningsföreläggandet med ett löpande vite om 40 000 kr
per månad från och med 1 februari 2019, som
, ska betala till dess att rivningen genomförts.

Drift- och servicenämnden beslutar också att, med stöd av 11 kap 19- och 38 §§ PBL, förelägga
, lagfaren ägare till fastigheten
att vidta åtgärd genom att


omedelbart ordna tomten så att tillträde för obehöriga försvåras så att risken för
olycksfall begränsas, för att kraven enligt 8 kap 9- och 11 §§ PBL ska anses uppfyllda.
Åtgärden ska utföras genom att ett staket eller motsvarande avspärrning uppförs på
fastigheten, tillräckligt långt från bostadshuset så att risken för att nedfallande
byggnadsdelar ska träffa en människa minimeras. Avspärrningen ska utformas så att
barn inte kan klättra på den.

Åtgärderna ska utföras omedelbart trots att föreläggandet inte har vunnit laga kraft och vara
utförd senast 15 november 2018.
Med stöd av 11 kap 37 § PBL förenas åtgärdsföreläggandet avseende avspärrning med ett
löpande vite om 20 000 kr per månad från och med 16 november 2018, som
, ska betala till dess att
avspärrningen är färdigställd.

Postadress

Besöksadress

Telefon

694 80 Hallsberg

V:a Storgatan 14

0582-68 50 00

Telefax
0582-68
51 40
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Upplysningar
Enligt bestämmelserna i 11 kap 40-41 §§ PBL ska ett beslut om föreläggande skickas till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret. Återkallas, upphävs eller följs
föreläggandet ska Drift- och servicenämnden meddela detta till inskrivningsmyndigheten för
borttagande av anteckning i fastighetsregistret enligt 11 kap 42-45 §§ PBL.
Rivningsplatsen ska vara ordnad så att tillträde för obehöriga försvåras och så att risken för
olycksfall begränsas, enligt i ärendet tidigare beslutad kontrollplan.
Rivningsmaterial ska tas omhand enligt i ärendet tidigare beslutad kontrollplan.

Sammanfattning
Ärendet gäller föreläggande om rivning av samt anordnande av skydd runt bostadshuset på
fastigheten
. Byggnaden har brunnit och den är i ovårdat skick samt
bedöms vara en fara för allmänheten då husdelar riskerar att ramla ner på marken. Byggnaden
utgör idag en säkerhetsrisk och uppfyller heller inte kraven som ställs på ett byggnadsverk. Delar
av taket har rasat in, vissa fönster är trasiga eller saknas helt. Ytterdörren vid huvudentrén
saknas och det är fritt tillträde för obehöriga att ta sig in. Fastighetsägaren beviljades rivningslov
och startbesked för åtgärden 5 maj 2017 men rivningsarbetena har inte påbörjats.
Drift- och serviceförvaltningen gör bedömningen att Drift- och servicenämnden bör besluta om
ett rivningsföreläggande för bostadshuset och ett åtgärdsföreläggande avseende avspärrning
runt bostadshuset.

Ärendebeskrivning
Ansökan om rivningslov avseende rubricerat ärende inkom 23 januari 2017, pga att huset har
brunnit. I ansökan angavs att man planerade att påbörja rivningen 20 mars 2017. Enligt uppgift
från Nerikes Brandkår brann huset den 11 augusti 2014.
Rivningslov med startbesked beviljades 5 maj 2017. Efter det har rivningsarbetet inte påbörjats.
Ett rivningslov upphör om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
14 juni 2017 skrev fastighetsägaren i epost till byggnadsinspektör:
Vi satt upp band runt om hela huset och markerat att det är farlig att gå nära huset.
Rivningsprocessen ska börja så snart jag får offert på de företag som jag har varit i kontakt med.
30 augusti 2017 gjordes en tillsyn på platsen. Någon hade då spärrat av fastigheten med ett
enkelt plastband. Fastighetsägaren upplystes via epost dagen efter om att huset bör rivas
omgående och att ett ordentligt staket/stängsel ska sättas upp som hindrar tillträde till
fastigheten. Det finns inget registrerat svar från fastighetsägaren.
22 mars 2018 ringde en man till bygglovsenheten och uppgav att han var kontaktperson för
ägaren till fastigheten. Han hade fått i uppdrag av ägaren att se till att rivningen blir utförd inom
kort.
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4 maj 2018 utfördes en ny tillsyn på fastigheten. Huset är förfallet efter branden. Den östra
gavelspetsen över husets entré börjar luta utåt. Det finns inga avspärrningar till fastigheten. Inga
rivningsarbeten har påbörjats.
4 juni 2018 skickades epost till kontaktpersonen med fråga om när rivningen ska påbörjas. Inget
svar kom. Personen svarar inte på telefonsamtal.
24 augusti 2018 hade byggnadsinspektör telefonkontakt med fastighetsägaren. Ägaren sa att
han ska sätta upp avspärrningar inom 1-2 veckor. Inspektören förklarade att det är bråttom med
att påbörja rivningen och att vi ser på möjligheten att besluta om ett föreläggande för att
rivningen ska komma igång.
29 augusti 2018 utfördes en ny tillsyn. Den östra gavelspetsen lutar ut mer än tidigare och det är
stor risk att den kommer att rasa inom kort. Avspärrningar saknas runt byggnaden. Inga
rivningsarbeten är påbörjade.
Under våren och sommaren 2018 har företrädare för Hallsbergs kommun haft diskussioner med
fastighetsägaren om att kommunen eventuellt ska köpa fastigheten för att själva riva
byggnaden.
4 september 2018 informerades fastighetsägaren och bygglovsenheten av
samhällsbyggnadschefen att det inte är aktuellt att kommunen köper fastigheten. Meddelande
lämnades också om att det inte finns några avspärrningar runt fastigheten.
En undersökning har gjorts av fastighetsägarens ekonomiska förhållanden.
Enligt uppgift från Skatteverket var
taxerade inkomst 2017: 644 100 kr och han hade
ett underskott av kapital på 2 330 kr. 2016 var den taxerade inkomsten 519 900 kr med ett
underskott av kapital på 7 106 kr. 10 september finns en skuld på skattekontot på 15 111 kr som
ska betalas i oktober 2018.
Det finns inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Beslutsunderlag
Bilagor
Bilaga 1, Orienterande karta
Bilaga 2, Fotografi från tillsynsbesök 2018-05-04
Bilaga 3, Fotografi från tillsynsbesök 2018-08-29

Synpunkter/yttranden
Fastighetsägaren kommer att få kopia av den här skrivelsen, med möjlighet att yttra sig skriftligt
innan Drift- och servicenämnden behandlar ärendet 2018-09-26.
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Lagstöd
I 8 kap 4 § PBL står att ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga
om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning.
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter
som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2016:537).
Enligt 8 kap 14 § Plan- och bygglagen (PBL) ska byggnadsverk hållas i vårdat skick och
underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 8 kap 4 § i huvudsak
bevaras.
I 8 kap 9 § PBL står bl.a. att en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas så att risken för
olycksfall begränsas.
I 8 kap 11 § PBL står bl.a. att i fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar som
kräver lov enligt denna lag ska 9 § tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till
kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
Enligt 11 kap 19 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägare som låter bli att vidta en åtgärd
och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag att inom en viss tid vidta åtgärden.
Enligt 11 kap 21 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren om att inom viss tid riva
byggnadsverket om byggnadsverket är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i
stånd inom skälig tid.
Ett föreläggande enligt 11 kap 19- och 21 §§ PBL får enligt 11 kap 37 § PBL förenas med vite.
Enligt 11 kap 38 § PBL får byggnadsnämnden i ett förläggande enligt 11 kap 19- och 21 §§
bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart
trots att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft.
När vitesbelopp föreläggs ska det, enligt 3 § lag (1985:206) om viten, fastställas till ett belopp
som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till
omständigheter i övrigt kan antas förmå denna att följa föreläggandet.
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Bedömning samt motivering till beslut
Drift- och serviceförvaltningen bedömer att bostadshuset på fastigheten
är så
skadat och förfallet och dessutom utgör en fara för allmänheten att ägaren bör föreläggas att
omedelbart riva det, enligt 11 kap 21 § och 38 § PBL.
För att undvika olycksfall behöver fastigheten spärras av till dess att byggnaden är riven. Då inga
säkra avspärrningar har satts upp trots flera påpekanden så bedömer Drift- och
serviceförvaltningen att ägaren bör föreläggas, enligt 11 kap 19- och 38 §§, att omedelbart
utföra åtgärd genom att ordna tomten så att tillträde för obehöriga försvåras.
Då inget underhåll har utförts på byggnaden sedan den brann bedömer drift- och
serviceförvaltningen att huset inte uppfyller de tekniska egenskapskraven i 8 kap 4 § PBL i fråga
om stadga och beständighet, då bl.a. den östra gavelspetsen riskerar att ramla ner på marken.
Delar av yttertaket saknas sedan branden vilket innebär att huset har blivit fuktskadat, med risk
för röta i bärande delar med minskad bärighet som följd. Risken är stor att resterande delar av
yttertaket rasar in vid ett kraftigt snöfall.
Idag är risken stor att den östra gavelspetsen samt delar av yttertaket (tegelpannor, plåtar,
läkter och annat trämaterial) ramlar ner på marken med risk för en allvarlig olycka om någon
befinner sig på tomten. Då det idag är fritt för obehöriga att ta sig in i huset så finns också risken
att någon skadar sig där inne.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att rivningsföreläggandet ska förenas med ett vite var
fortlöpande månad om 40 000 kr per månad som ska betalas av fastighetsägaren
, om föreläggandet inte har
följts senast 31 januari 2019.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att åtgärdsföreläggandet avseende staket eller annan
säker avspärrning ska förenas med ett vite var fortlöpande månad om 20 000 kr per månad som
ska betalas av fastighetsägaren
, om föreläggandet inte har följts senast 15 november 2018.

FÖR DRIFT- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovchef
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Ansökan om bidrag från Boverket för Grönare
städer, senast 14 september
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Datum

2018-02-15

Diarienummer

3.4.1

7284/2017

Kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande
Ansvarig tjänsteman och politiker för stadsbyggnad
Ansvarig tjänsteman och politiker för gata och park
Ansvarig tjänsteman och politiker för strategisk utveckling
Ansvarig tjänsteman och politiker för kommunens fastigheter
Ansvarig tjänsteman och politiker för kultur och fritid
Ansvarig tjänsteman och politiker för miljö

Bidrag för grönare städer. Låt staden grönska!
Din kommun kan söka bidrag för grönare städer. Bidraget kan sökas av
kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och
ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark,
parker, ytor för lek och utevistelse, stränder, våtmarker och
dagvattenanläggningar.
Det kommer att finnas två ansökningsomgångar under 2018. Sista
ansökningsdag för ansökningsomgång 1 är den 30 april. Sista ansökningsdag
för ansökningsomgång 2 är den 14 september.
Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för ansökan, som kommer att öppnas i
början av april. Då ansökningstiden i ansökningsomgång 1 kommer att vara
kort och ansökningarna behöver vara kompletta vid ansökan finns det vissa
förberedelser som du kan göra redan nu, se www.boverket.se/gronarestader
Syftet med regeringens satsning är att utveckla städer till gröna och
hälsosamma platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
och omfattar totalt 100 miljoner kronor under 2018.
Med vänlig hälsning
Per Lindkvist
Enhetschef för Styrmedel och fastighetsekonomi på Boverket

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se
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Ansökan om trädåtgärd 2018
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Remiss ny kostpolicy
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2018-09-13

Sida 1 av 1

Dnr: 18/DOS/22

Yttrande över remiss förslag till ny kostpolicy
Ärendebeskrivning
En ny kostpolicy för kommunen håller på att tas fram. Målet med den nya kostpolicyn är att mat och
måltider som erbjuds i kommunen ska:
- främja goda matvanor och en mer jämlik hälsa
- minska vår miljö- och klimatpåverkan
- hushålla med resurser för en ekonomi i balans
Just nu är förslaget till ny kostpolicy ute på remiss. Remisstiden har förlängts. Sista dagen att lämna
synpunkter på förslaget är den 30 september.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden har inte något att erinra mot förslagna fyra hörnpelare

Ärendet
Drift- och servicenämnden stöder de fyra grundpelarna som är föreslagna i den nya kostpolicyn;
hållbar, hälsosam, måltidsupplevelse och säker. För att policyn ska bli ett levande dokument så är
delaktighet i framtagandet av policyn angeläget. Drift- och servicenämnden ser kostpolicyn med
tillhörande riktlinjer som en viktig del för att nå gemensamma mål och för att
möjliggöra att erforderliga medel erhålls, detta för att kunna leva upp till kostpolicyns intentioner.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Version 1.3
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11°
4.0 m/s

Formulär för remissvar på förslag till ny
kostpolicy
Sista dagen att lämna in remissvar är den 30 september klockan 23.59.
Namn *

E-postadress *

Representerar du någon annan än dig själv?
Nej
Ja
Om du svarat ja, hur många personer och/eller vilken organisation
representerar du?

Synpunkter på de föreslagna hörnpelarna (Hållbar, Hälsosam,
Måltidsupplevelse, Säker)



Hållbar
Maten vi serverar ska vara hållbar för människor, djur och miljö. I våra
upphandlingar strävar vi efter att handla så lokalt som möjligt, utifrån logistiska,
hållbara och ekonomiska förutsättningar. Alla måltider inom Hallsbergs kommun är
tillagade lokalt i våra kök. Vi använder ekologiska råvaror utifrån säsong och
erbjuder vegetariska måltider i hög utsträckning. Matsvinnet ska minska i alla led.
Synpunkter på Hållbar (text, innehåll, relevans)



Hälsosam
Måltiden ska vara vällagad, varierad och god samt täcka behovet av energi och
näring. Personalen ska kontinuerligt utbildas för att ha aktuella kunskaper kring
gällande kostrekommendationer. Genom att servera hälsosam mat till alla de
invånare som finns inom kommunens verksamheter kan vi bidra till en jämlik
hälsa. Varje portion är näringsanpassad efter målgruppens behov, och till varje
måltid serveras olika grönsaker eller rotfrukter.
Synpunkter på Hälsosam (text, innehåll, relevans)
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Måltidsupplevelse
Mat är glädje, inspiration och njutning. Goda måltider, nyttig mat och möjlighet att
påverka måltidsupplevelsen främjar goda matvanor. Vi sätter alltid invånaren i
fokus och värnar om delaktighet, glädje och trygghet. Måltiderna ska eftersträvas
att serveras i en lugn och trevlig miljö.
Synpunkter på Måltidsupplevelse (text, innehåll, relevans)



Säker
Noggrant kontrollerade leverantörer, hållbarhet och råvaror samt kvalitet är våra
utgångspunkter för att servera säker mat. Maten ska vara lätt att identifiera utifrån
var den kommer ifrån och vad den innehåller. Kontroller av både kök och
produktion genomförs årligen, där kommunens egenkontrollprogram är ett viktigt
verktyg. Vi genomför regelbundet kompetenshöjande åtgärder och
livsmedelsutbildning för alla våra kök.
Synpunkter på Säker (text, innehåll, relevans)



Skicka
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Föreslagen kostpolicy Hallsbergs kommun
Hållbar
Maten vi serverar ska vara hållbar för människor, djur och miljö. I våra upphandlingar strävar vi
efter att handla så lokalt som möjligt, utifrån logistiska, hållbara och ekonomiska
förutsättningar.
Alla måltider inom Hallsbergs kommun är tillagade lokalt i våra kök. Vi använder ekologiska
råvaror utifrån säsong och erbjuder vegetariska måltider i hög utsträckning. Matsvinnet ska
minska i alla led.

Hälsosam
Måltiden ska vara vällagad, varierad och god samt täcka behovet av energi och näring.
Personalen ska kontinuerligt utbildas för att ha aktuella kunskaper kring gällande
kostrekommendationer.
Genom att servera hälsosam mat till alla de invånare som finns inom kommunens verksamheter
kan vi bidra till en jämlik hälsa. Varje portion är näringsanpassad efter målgruppens behov, och
till varje måltid serveras olika grönsaker eller rotfrukter.

Måltidsupplevelse
Mat är glädje, inspiration och njutning. Goda måltider, nyttig mat och möjlighet att påverka
måltidsupplevelsen främjar goda matvanor.
Vi sätter alltid invånaren i fokus och värnar om delaktighet, glädje och trygghet. Måltiderna ska
eftersträvas att serveras i en lugn och trevlig miljö.

Säker
Noggrant kontrollerade leverantörer, hållbarhet och råvaror samt kvalitet är våra
utgångspunkter för att servera säker mat.
Maten ska vara lätt att identifiera utifrån var den kommer ifrån och vad den innehåller.
Kontroller av både kök och produktion genomförs årligen, där kommunens
egenkontrollprogram är ett viktigt verktyg. Vi genomför regelbundet kompetenshöjande
åtgärder och livsmedelsutbildning för alla våra kök.
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Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen
Perioden 2018-01-01 till 2018-07-31
Totalt hela förvaltningen: 4,83 % långtid 35,3 %
(2017 samma period 6,72 % långtid 42,38%)
DOS förvaltningsstab
Totalt: 1,12 % (långtid 0,00 %)
Måltid:
Totalt: %
Städ:
Totalt: %

Dessa siffror har i dagsläget inte gått att få fram

Fastighet:
Totalt: %
Tekniska:
Totalt: %

Perioden 2018-07-01 till 2018-07-31
Totalt hela förvaltningen: 4,66 % långtid 48,05 %
2017 samma period 3,71 %
DOS förvaltningsstab
Totalt: 0,00 % (långtid 0,00 %)
Måltid:
Totalt: 3,45 % (långtid 80,01 %)
Städ:
Totalt: 6,23 % (långtid 74,23 %)
Fastighet:
Totalt: 1,24 % (långtid 0,00 %)
Tekniska:
Totalt: 4,11 % (långtid 28,12 %)
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Drift- och servicenämnden

Lunch Alléskolans matsal

Delårsrapport 2018-08-31
Drift- och servicenämnden
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Drift- och servicenämnden Delår 2018

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. En
säkerhetsbedömning kring den befintliga ledningen har genomförts och
säkerhetsmarginalerna bedöms som godtagbara. Nu har den nya ledningens läge
fastställts och ingår i den ansökan om ledningsrätt som Lantmäteriet nu arbetar
med. Ledningsförrättning kommer att ske under september månad. Byggnation av
den nya ledningen kommer sen att påbörjas vid årsskiftet.
I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar är nu en ansökan till
länsstyrelsen om ett så kallat Lona-bidrag för anläggande av våtmarker under
arbete. Under vårvintern har Ralaåns ursprungliga profil återställts och ån har
rensats för att säkerställa vattnets framkomlighet. Inventeringen av
avloppsledningsnätet har slutförts i och med att den sista etappen i centrala
Hallsberg undersökts med hjälp av bland annat rök och färgat vatten. Syftet med
inventeringen är att ta fram underlag för 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. Inför sensommarens lokala störtskurar sänktes nivån i
vattendragen genom Hallsberg i preventivt syfte. Trots den relativt begränsade
regnmängden innebar intensiteten att vissa källare i framförallt Hallsberg och
Pålsboda översvämmades. Även Pålsbodas ledningsnät kommer att inventeras och
undersökas på samma sätt som i de andra orterna.
Under den torra sommaren har Hallsbergs kommun erbjudit djurägare att utnyttja
kommunens växtlighet för djurfoder. Gata/park har därför avvaktat med
klippningen till september.
Förvaltningens system för felanmälan arbetas fortlöpande in i verksamheten och
Drift- och servicenämnden får månadsvis rapporter om antal inkomna och
avslutade ärenden. 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 bärighet 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 två av brons pelare som bör förstärkas för att minska skadorna
vid en eventuell påkörning. Hastigheten på bron har nu sänkts till 40 km/h.
Den belysningsupphandling som varit ute för anbudslämning har överklagats och
gjorts om. En ny upphandling är nu avslutad och den entreprenör som tidigare haft
uppdraget har fått fortsatt förtroende. Avtalet har dock arbetats om i grunden men
kostnaderna uppskattas sammantaget att ligga på samma nivå som tidigare.
En äventyrslekplats i Ekoparken har invigts som ett led i utvecklingen av
parkområdet i enlighet med den plan som togs fram 2016. Även en helt ny
hinderbana har uppförts i anslutning till Ekoparken.
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Arbetet med att bygga ut pendlarparkeringen norr om Pylonbron har påbörjats.
Förutom vissa justeringar av befintliga parkeringsytor kommer en helt ny
parkeringsyta att anordnas norr om Långgatan.
Torget i Pålsboda har utrustats med nya gångstråk, plattsättningar och en
asfalterad yta med parkeringsplatser. Nya planteringar inför kommande
växtsäsong planeras.
Sjukfrånvaron för Drift- och serviceförvaltningen låg efter det första kvartalet på
4.87 % inklusive långtidssjukskrivningar. För föregående år var motsvarande siffra
6,44 %. Orsaken till den minskade sjukfrånvaron beror på ökad frisknärvaro inom
främst avdelningarna Måltid och Fastighet och att andelen långtidssjukskrivningar
minskat.
Måltidsavdelning
Fortsatt arbete med fördelningsmodell utifrån föreslagen budget. En risk- och
konsekvensanalys angående ytterligare besparing av budget har lämnats ifrån
måltidsavdelning till kommundirektören. Gränsdragningslista för Social- och
arbetsmarknadsnämnden är klar och påskriven. Gränsdragningslista för
Bildningsförvaltningen är beslutad i Drift- och servicenämnden. Sjuktalet ligger på
3,29 % i slutet av sommaren och är fortfarande under 5 % målet för året (4,65 %).
LEAN-projektet fortsätter med ytterligare ett tillagningskök inom
måltidsavdelningen under året. Ett kort- och långsiktigt underlag har arbetats fram
vad det gäller behov av om- och nybyggnation av kök inom måltidsavdelningen i
Hallsbergs kommun. Livsmedelsbudgeten har minskats med ca 3,6 Mkr ifrån
föregående år, samtidigt som vi har fler ätande, ett ekologiskt mål på 50 % och en
kostnad för första halvåret på 2,1 Mkr (28 % ekologiskt). De ekologiska inköpen
har inte ökat på grund av att det saknas medel. Vi står inför valet att helt ta bort
det ekologiska för att kunna hålla budget. Möjlighet till kortbetalning har
genomförts på samtliga dagcentraler. Inom måltidsavdelningen arbetar ledningen
med gruppdialogsamtal som handlar om ledarskap, där tanken är att inspirera och
utveckla ledarskapet inom avdelningen. Mätning av matsvinn gjordes under vecka
16 och 17 och den visar på fortsatt minskning av matsvinn. Sköllersta
mottagningskök har under sommaren byggts ut och renoverats. Även Alléskolans
diskrum är ombyggt och renoverat under sommarlovet. Förvaltningsmöten med
uppföljning, diskussion och redovisning av vårens leveranser (statistik) och mål
har genomförts med Bildningsförvaltningen och Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Första delen av arbetet med kostpolicyn med
information, dialog och diskussion är genomförd. Remiss ligger ute för synpunkter.
Felhanteringssystemet är i gång och åtgärder därav.
Städavdelning
Städavdelningen arbetar med att höja frisknärvaron i form av ett hälsoprojekt
innehållande bland annat föreläsningar om kost och stress, pröva-på-aktiviteter
typ yoga och linedance. Även en utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö
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 bättre i verksamheten, kommer att fortsätta under 2018.
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Just nu pågår test och utveckling med att städa med enbart avjoniserat vatten, en
städmetod för en kemikaliefri och hållbar miljö.
Samtliga teamledare har genomgått en städutbildning och fått SRY:s yrkesbevis.
Teknisk avdelning
Under året har Gatuingenjör, VA-ingenjörerna samt extra stödresurs för inmatning
i VABAS flyttats från förvaltningschef till teknisk chef. Ny gatuingenjör har tillträtt
under mars och ersatt inhyrd konsult som avslutade sitt uppdrag i slutet av april. I
Sköllersta pågår slutfasen av exploatering av nytt kvarter, där asfaltering kommer
att genomföras under september. I Hallsberg är exploateringen av Vibytorp 2D i
full gång och kommer att slutföras under hösten. Båda exploateringarna genomförs
med hjälp av entreprenören Skanska. I Hallsberg har flytten av Västra Storgatan
genomförts samt ombyggnation av Ählbergstunnlarna på grund av den ökade
järnvägstrafiken. Trafikverket ansvarar för och driver dessa projekt.
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, Pylonbron,
har en extern specialist sanerat och rengjort samt monterat fågel- och
skadedjursskydd, med mycket gott resultat.
Hissen vid norra trapphuset på Pylonbron har renoverats efter ett haveri.
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 genomförts
under vintern, efter den plan som Skogssällskapet tagit fram.
Den 2 april skadades överföringsledningen mellan vattenverket i Blacksta och
reservoaren i Tarsta i samband med att NCC bygger den nya riksvägen åt
Trafikverket. Ledningen försörjer orterna Pålsboda, Sköllersta och Svennevad med
dricksvatten. Kommunens krisgrupp organiserades och en tillfällig reparation
genomfördes under de följande närmsta dygnen.
Entreprenören Skanska fick sedan i uppdrag att akut lägga om ledningen, ett
arbete som var planerat att genomföras, men vid ett senare tillfälle. Arbetet med
inkoppling av nytt vattenledningsrör under nya riksvägen skedde den 2 maj med
mycket gott resultat. Arbetet försvårades då befintliga ledningar är tillverkade av
material som innehåller asbest. Försiktighetsåtgärder vidtogs med
rekommendation om kokning av dricksvattnet innan förtäring. Information gavs
via de informationskanaler som kommunen normalt använder, vilket resulterade i
att många abonnenter tyckte informationen var undermålig. Av de
dricksvattenprover som togs i samband med detta var samtliga godkända.
Våren kom sent och med kraftig värme vilket gjorde att arbetet med
sandupptagningen fortfarande pågick samtidigt som arbetet med grönyteskötseln
fick inledas. Gatukontoret kom därför efter något i arbetet men kom åter i fas efter
midsommar.
På Gatukontoret har en ny anläggning tagits i drift under sommaren för
omhändertagande av spillolja från de maskiner som får service i kommunens

Page 108 of 144

Datum 2018-09-14

Sida

6(25)

Drift- och servicenämnden Delår 2018

verkstad. Även andra restkemikalier som uppkommer i verksamheten kan nu
omhändertas på ett sätt vilket är bra för arbetsmiljön.
På fordonssidan har andelen hybridfordon utökats under året.
VA
Under perioden har VA-enheten arbetat med olika saker, bland annat har leverans
av miljö- och kvartalsrapporter till länsstyrelse och miljökontor skett.
En mikrobiologisk barriäranalys (MBA) är utförd på våra vattenverk i Vretstorp
och Hjortkvarn. Utgår man från den analysen bör vi installera UV-ljus eller annan
liknande utrustning i båda våra vattenverk för att klara en eventuell påverkan av
parasiter.
Efter ett haveri i kemsteget 2017 är en större ombyggnation på reningsverket i
Vretstorp uppstartad, där kommer vi riva en gammal kemsilo och bygga en ny
säkrare doseringsanläggning för fällningskemikalien. Detta blir både bättre för
arbetsmiljön och för driften av verket. Vi kommer även att byta ut
inloppspumparna som har många år i drift och är kostsamma att underhålla.
Vidare kommer vi även byta ut ett par gamla mammutpumpar till en nyare design
som är lättare att hålla rena och som kan frekvensstyras.
I Hjortkvarns vattenverk har vi haft problem med järn och mangan en tid. Där har
ett försök att delvis fylla sandfiltren med mangandioxid startat, detta för att få
metallerna att binda ihop och fastna lättare i filtren. Resultatet är lovande och
kommer fortsätta under 2018.
Byte av vattenmätare är i full gång och flyter på bra.
I Pålsboda har en större vattenläcka tagit mycket arbetstid att hitta, under en
längre period har det läckt mellan 300/600 m3/dygn. Läckorna är hittade och
lagade.
Nytt staket är uppsatt runt Hallsbergs reningsverk under april.
I juni byttes luftningssystemet ut på Sköllersta Reningsverk, vidare har även ett
antal breddbassänger fått gallerdurk som golv och staketet tagits bort för att
underlätta framtida arbeten med bland annat renovering/byte av sandfilter.
Sköllerstas reningsverk har under en tid gått lite sämre än vanligt vilket medfört
förhöjda utsläppsvärden av fosfor. I dagsläget ser dock inte årsmedelvärdet ut att
vara i fara.
Ombyggnationen av Vretstorps reningsverk är klar.
Sommaren har varit väldigt torr viket medfört lågt grundvatten runt om i
kommunen. Detta har medfört extrakontroller och mätningar vid vattenverken i
Vretstorp och Hjortkvarn och även en del problem med kemikalieinställningarna
på reningsverken.
Efter sol kommer regn, i slutet på juli kom äntligen det efterlängtade regnet med
råge och vi fick översvämningar på olika platser i samhällena.
Överföringsledningen mellan Östansjö och Hallsberg gick full och en brunn
breddade ut på privat mark samt att reningsverket i Hallsberg också breddade.
Vi har haft en feriearbetare som avslutat YH-utbildningen anställd under
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sommaren juni till augusti.
Fastighetsavdelning
Fastighetsavdelningen har hittills under året genomfört 85% av alla de planerade
åtgärderna i beståndet. Fler akuta åtgärder har tillkommit vilka blivit tvungna att
prioriteras. Stora projekt som pågår eller är avslutade är nybyggnation av förskola
på norr, renovering av Långängskolan, nytt mottagningskök i Sköllersta skola,
etapp två på Transtenskolans fönster- och fasadbyte, utvändig målning av ett antal
fastigheter samt etapp ett på fasad- och fönsterbytet vid Folkasboskolan. Under
perioden har en person slutat och rekrytering av ersättare pågår, samt att en
person har gått på föräldraledighet och en vikarie har anställts.
Det nya hyressystem som sattes i bruk under våren för skolorna och förskolorna
fungerar. Nu följer arbetet med de fastigheter som Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen hyr av bostadsbolaget. Sprinkler har handlats upp
för montage på Sköllergården under hösten och vintern. Föreläggandet från
brandmyndigheten kräver att sprinkler finns installerade vid årsskiftet. Tidigt
under året färdigställdes det nya kontaktcentret på plan ett i kommunhuset, hittills
är det en överlag uppskattad förbättring för var och en som besöker
kommunhuset.
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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. Detta
ska redovisas till
nämnden och vid
möten med
avdelningens kunder
minst 2 gånger per år.
Frågan om hur
matsvinnet ska
minska med 5 %
årligen fram till 2020
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Kommentar
Förvaltningen
Sjuktalen redovisas
fortlöpande på varje
nämndsammanträde
och var det första
halvåret 4,87 % för
hela förvaltningen.
Föregående år låg
sjukfrånvaron på
6,44 % efter samma
tidsperiod.
Städavdelningen har
relativt höga sjuktal
beroende på långtidssjukskrivningar. Inom
städavdelningen pågår
sedan hösten 2017 ett
arbete med att öka
frisknärvaron. Föreläsningar och
provapåaktiviteter i
kost, stresshantering,
organisatorisk och
social arbetsmiljö,
zumba, Linedance mm
har genomförts.
Förvaltningen
Förvaltningen
kommer med hjälp av
Personalavdelningen
att undersöka
förutsättningar för att
kunna erbjuda
hälsoundersökningar
under nästa år.
Måltidsavdelningen
Första mätningen för
året har skett under
vecka 15 och 16. Målet
förväntas nås till årets
slut. Besök med
redovisningar på
Social- och
arbetsmarknadsnämnden och
Bildningsnämnden.
har genomförts.
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Nämndmål

Analys

Indikator
ska tas upp vid dessa
möten.
Antalet tjänstecyklar i
förvaltningen ska öka
fram till år 2020.

Frågan om hur
andelen ekologiska
livsmedel som
används ska öka till
50 % senast år 2020
ska tas upp vid möten
med avdelningens
kunder minst 2 gånger
per år.
Minska dricksvattenanvändningen i
förvaltningens
verksamheter och
även informera
kommuninvånarna
hur de kan minska på
dricksvattenanvändningen.

Miljöpåverkan från
nämndens
verksamheter ska
årligen minska.

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.
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Kommentar
Förvaltningen
Två tjänstecyklar,
varav en elcykel, är
inköpta och placerade
vid kommunhuset.
Bokning sker via
kundcenter.
Måltidsavdelningen
Målet förväntas inte
att uppnås under
2018. De ekonomiska
förutsättningarna ger
inte utrymme för en
ökning av andelen
ekologiska livsmedel.
Tekniska
avdelningen
Informationskampanj
via hemsidan planeras
under året
tillsammans med
informationsavdelningen.
Under sommaren har
löpande information
givits om hur viktigt
det är att spara på
dricksvattnet via
hemsidan.
Tekniska
avdelningen
Förvaltningen växer
med att kommunen
växer vilket bidrar till
mer transporter och
maskinarbeten.
Förutsättningar för
inblandning av
fossilfria drivmedel
utreds och en del av
dieseldrivmedlen ser
ut att kunna bytas ut
framöver.
Tekniska
avdelningen
Under vårvinter har
eldningsolja används
vid Hallsbergs
avloppsreningsverk
på grund av haveri på
gaspannan.
Fastighetsavdelningen
Hittills (till och med
månad sju) har
energikonsumtionen
minskat med mer än
de uppsatta 2 %. Detta
trots en kall vår.
Minskningen beror på
flera
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Nämndmål

Analys

Indikator

Kommentar
energibesparande
åtgärder i
fastigheterna som nu
ger resultat.

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

Tekniska
avdelningen
En bräddning har
skett under
påskhelgen på grund
av sedimentering i en
avloppsledning.
Utredning pågår om
huruvida en
avloppspumpstation
ska byggas.
Tekniska
avdelningen
Arbete pågår.
Utredning igång för
lakvattenrening.
Städavdelningen
Av den totala
kemikaliemängden
som används inom
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 bättre
fortsätter under 2018.
Mätning sker en gång
per år, vid årsskiftet.
Tekniska
avdelningen
VA strävar ständigt
efter att minska
förbrukningen av
kemikalier i
anläggningarna.
Gata/Park använder
små mängder
bekämpningsmedel
(ättika) samt en
mindre mängd
tvättkemikalier vid
fordonstvätt i
kommunens tvätthall.
Teknisk avdelning
Följs inom Drift och
Service. Vissa
avvikelser har skett
inom andra
verksamheter.

2025 ska
näringsämnen från
avloppsslammet
återföras i
kretsloppet.
Kontinuerligt minska
användandet av
kemikalier som
påverkar människor
och miljö, inom alla
verksamheter.

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

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

Analys

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

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

Förvaltningen ska ha
en plan för varje
medarbetares
kompetensutveckling.
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Kommentar
Förvaltningen
Varje avdelning
erbjuder minst 15
praktik- eller
ferieplatser. Utöver
detta ska även
Förvaltningsstaben
kunna ta emot
praktikplatser. Så har
också skett.
Måltidsavdelningen
Målet förväntas nås
till årets slut.
Teknisk avdelning
Gata/Park: 15 st
sommarjobbare samt
3 säsongsarbetare.
VA: 1 säsongsarbetare
samt 1 praktikant
Städavdelning
Målet kommer att nås
under året.
Fastighetsavdelning
Fastighetsavdelningen
kommer att klara
målet om att erbjuda
praktik eller
feriearbetsplatser.
Under sommaren har
fastighetsavdelningen
haft 9 feriearbetare.
Förvaltningen
En förvaltningsgemensam
kompetensförsörjning
splan har tagits fram
genom att ett underlag
utarbetats. Detta
kommer nu att
arbetas in i
förvaltnings- och
verksamhetsplanerna.
Förvaltningen
Under våren har
lönesamtal
genomförts. Dessa
bygger på föregående
års medarbetarsamtal.
Varje
medarbetarsamtal ska
resultera i en
individuell
kompetensutvecklings
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Nämndmål

Analys

Indikator

Kommentar
plan som
dokumenteras. Dessa
kommer att
genomföras under
hösten 2018 inför
kommande 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
förvaltningen och
mellan
förvaltningarna i
kommunen ska
förbättras.

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.
Nämndens mål
redovisas vid höstens
förvaltningsträff.

Kommentar
Förvaltningsstaben
Genomförs enligt
schema. Fyra
ortsbesök genomförda
och två inplanerade
under hösten.
Förvaltningsstaben
Genomförs enligt
schema.

Möjliggöra minst 5
studiebesök per år i
förvaltningens
verksamheter.

Tekniska
avdelningen
Möjlighet ges att
besöka avloppsverket.
Under vårvinter 2018
har inga besök skett.
Energi- och
klimatrådgivningen
Genomförs enligt plan
med länsgemensam
organisation.

Minst 5 aktiviteter per
år riktade mot
invånare och
företagare i
kommunen, ska
genomföras avseende
energirådgivning fram
till och med 2020.
Frågan om
källsortering ska tas
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.
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Förvaltningen
Diskussioner med
berörda förvaltningar
bedöms kunna
genomföras under
året.
Förvaltningen
Gränsdragningslistor
framtagna inom städ,
måltid och fastighet.
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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
Förvaltningen
Felhanteringssystemet Infracontrol
är under
implementering. En
del arbete kvarstår
innan vi överlag kan
ge kvittens utöver
autosvar inom fem
arbetsdagar.
Förvaltningen
Uppföljning sker vid
varje nämndmöte.

Tekniska
avdelningen
Arbete pågår och
ligger bättre till än
normalt den här tiden
på året.
Tekniska
avdelningen
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.
Tekniska
avdelningen
Arbetet med en
nödvattenplan är
påbörjat.
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3 Personalredovisning
Antal anställda
Per den sista juni 2018 var totalt 156 (150) medarbetare anställda inom
förvaltningen(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 94 (63%) kvinnor och 56
(3%) män.
År
20-29
30-39
40-49
50-59
60-99
Summa

Totalt
2018-06-30
11
31
39
50
25
156

Heltid

Deltid

7
28
34
42
18
129

4
3
5
8
7
27

Totalt
2017-06-30
11
31
28
50
30
150

Sysselsättningsgrad
Av förvaltningens tillsvidareanställda hade 80,7% (75,2) en heltidstjänst och 17
(10) personer hade en visstidsanställning. Fördelningen heltid/deltid för 2017 kan
tyvärr inte redovisas på grund av systemfel.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var totalt 4,87 % vid halvårsskiftet. En stor sänkning jämfört med
tidigare år. Även långtidssjukfrånvaron har sänkts. Ett strategiskt och kontinuerligt
arbete att sänka sjukfrånvaron pågår. Bland annat ändrade rutiner för
sjukanmälan och uppföljning, flera olika arbetsmiljöutbildningar för chefer och
arbetsplatsombud. Ett tydligt samarbete med försäkringskassa, Regionhälsa,
vårdcentral och arbetsförmedling har inletts.
Sjukfrånvaro
Total
sjukfrånvaro/sammanlagd
ordinarie arbetstid
Långtidssjukfrånvaro >60
dagar
Total sjukfrånvaro
kvinnor
Total sjukfrånvaro män
Total sjukfrånvaro -29 år
Total sjukfrånvaro 30-49
år
Total sjukfrånvaro 50 år -

2018-06-30
4,87

2017-06-30
7,17

2016-06-30
7,61

2015-06-30
8,0

32,57

43,61

47,7

52,55

6,74

9,06

10,78

9,05

2,09
3,19
2,62

4,34
2,71
3,44

2,73
4,45
4,5

6,51
3,15
6,05

6,91

10,03

10,13

9,78

Siffror inom parantes redovisar 2017-06-30.
Från och med 2015 redovisas alla månadsanställda, tillsvidareanställda samt
visstidsanställda enligt AB, BEA och PAN.
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4 Ekonomi
4.1 Driftredovisning Drift- och servicenämnd
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav
personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 31/8-17
112 072
-130 959

Utfall 31/8-18
106 848
-127 072

Prognos 2018
150 798
-185 390

Budget 2018
150 798
-184 790

Avvikelse
0
-600

-39 001

-41 600

-63 961

-63 961

0

-23 005
-20 903
-48 050
-18 887

-17 594
-21 285
-46 593
-20 224

-26 417
-32 637
-62 375
-34 592

-26 417
-32 637
-61 775
-33 992

0
0
-600
-600

Utfall 31/8-18
-121
-1 842
-208
-253
-1 449
-3 220
-14
-10 970
836
-1 348
-204
899
-2 208
-122
-20 224

Prognos 2018
-266
-2 634
-123
0
-2 327
-5 724
-300
-16 510
-935
-2 693
0
-600
-2 146
-334
-34 592

Budget 2018
-266
-2 634
-123
0
-2 327
-6 224
-300
-16 510
-935
-2 193
0
0
-2 146
-334
-33 992

Avvikelse
0
0
0
0
0
500
0
0
0
-500
0
-600
0
0
-600

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

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 2 161 tkr per 31 augusti men till
årets slut ett underskott mot budget på 600 tkr. Avvikelserna beskrivs nedan per
verksamhet.
Nämnd- och styrelseverksamhet
Nämndens kostnader är till störta delen arvoden och visar ett överskott mot
budget på 56 tkr per 31 augusti, prognosen är ett resultat i balans till årets slut.
Förvaltningschefen
Kostnaderna ligger 86 tkr över budget vid delåret men beräknas komma inom ram
till årets slut.
Fordonsverkstad
Verksamheten visar ett underskott vid delåret på grund av eftersläpning av
debiteringar men beräknar ligga på ett nollresultat till årets slut.
Fordonsförvaltare
Bilpoolens leasingbilar visar ett underskott vid delåret på 50 tkr och övrig
verksamhet på minus 203 tkr mot budget. Prognosen är ett resultat i balans till
årets slut.
Teknisk chef
Verksamheten visar ett överskott på 102 tkr vid delåret och prognosen är ett
resultat i balans till årets slut. Kostnader under perioden för lakvattenrening på
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362 tkr har förts över till en fond för tidigare avsatta medel för just denna
verksamhet.
Gatuingenjör
Totalt visar gatuingenjörens verksamheter ett överskott per 31 augusti på
1 329 tkr, till största delen på beläggningsunderhåll. För att komma inom ram till
årets slut har förvaltningen blivit tvungen att lägga ett sparkrav och detta blev på
beläggningsunderhållet som till årets slut bör få ett överskott på 500 tkr.
Planeringsingenjör
Verksamheten jobbar med att förbättra underhållet i våra orter utanför Hallsbergs
tätort enligt en åtgärdsplan. Beställningar är gjorda och delvis påbörjade men
fakturor saknas och resultatet per 31 augusti visar ett överskott på 186 tkr. Vår
prognos till årets slut är att ligga inom ram.
Gata/Park
Avvikelse mot budget vid delåret visar ett underskott på 295 tkr. Verksamheterna
"vinterväghållning" och "gemensamt gator och vägar" har kvar budget på totalt
3 240 tkr till årets slut vilket är 460 tkr mindre än motsvarande period förra året.
Vinterväghållningen blev dyrare under våren än prognosen men vi hoppas på att
detta jämnar ut sig till årets slut med bara lite halka och snö före årsskiftet. Extern
och intern försäljning av tjänster är lägre än beräknat med 600 tkr vid delåret och
där ska en del debiteringar göras som inte är avstämda än. Prognosen är ett
resultat i balans till årets slut.
Fastighet
Resultatet vid delåret visar plus 1 348 tkr. Från 1 april i år så förvaltar
fastighetsavdelningen vård- och omsorgslokaler samt bostadshus åt ett nystartat
kommunalt fastighetsbolag. Detta har i uppstarten varit svårt att budgetera.
Utifrån den budget vi jobbat fram så ligger lönerna lägre än budget med 201 tkr,
detta beroende av en vakans, intäkterna är högre med 349 tkr och övriga
kostnader lägre med 798 tkr än budget.
Flera arbeten pågår och kostnaderna för dessa kommer löpande och i vissa fall när
de är helt avslutade vilket kommer förändra resultatet fram till årsskiftet och
prognosen till årets slut är att hålla budget.
Bostadsanpassning
Verksamheten har i dagsläget pågående och kommande åtgärder som ser ut att
kosta runt 700 tkr till årets slut förutom löpande kostnader som löner m.m. En del
ärenden kan bli stoppade och nya kan komma till men prognosen idag ser ut att
ligga på 500 tkr i underskott vid årets slut. Avvikelsen är minus 118 tkr per sista
augusti.
Städ
Per den 31 augusti har städ ett underskott på 204 tkr på grund av några större
materialinköp men till årets slut är prognosen ett resultat inom ram.
Måltid
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
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måltidsavdelningen på 600 tkr. Livsmedel ligger vid delåret på minus 1 110 tkr
mot budget men övriga kostnader inklusive löner ligger bättre än budget och
resultatet är plus 898 tkr per 31 augusti.
Miljö
Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen visar ett underskott på 777 tkr sista
augusti. Intäkterna för tillsynsavgifter ligger efter med 523 tkr enligt budget. En
utredning pågår angående oklarheter kring fakturabelopp. Kostnaderna är högre
än budget med 254 tkr men kommer till årets slut ligga inom ram. Vår prognos i
dagsläget är att hålla budget.
Bygglov
Bygglovsverksamhetens intäkter ligger lite högre än budget och per sista augusti
visar verksamheten ett överskott på 100 tkr och prognosen är ett resultat inom
ram till årets slut.
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4.2 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
EKO-parken/naturreservat
Ortsbesök
Pålsboda torg
Pylonbron
Brandskydd och larm skolor
Källsortering, miljörum
Asfaltering, ytor inkl belysning
Förbättringsåtgärder intern
hyresgäst
Folkasboskolan, byte fasad och
fönster
Angöring Folkasbo
Ridhuset Lindhult
Ventilation kommunhuset, (se
Reception)
Måltidsavdelningen kök
Städavdelningen
Inköp maskiner och fordon
Gata/Park
Upprustning gator och vägar,
skyltplan ingår
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Stängsel i anslutning till
Puttlabäcken
Lekplatser, upprustning
Vinterljus centralstationen
Oljeavskiljare
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Trafiksäkerhetsobjekt
Fönsterbyte Transtenskolan,
strategisk
Kånsta kvarn, strategisk
Nybyggnation Lien, strategisk
Mottagningskök, strategisk
Nybyggnation centrum, strategisk
Boendesprinkler Sköllergården,
strategisk
Rala III
Ventilation och Styr Östansjö
förskola
Tingsgården Sköllersta, strategisk
Belysning idrottshallen i Pålsboda
Reception kommunhus, strategisk
Vibytorp etapp II D, exploatering
Belysning idrottshallar
Totalt

Utfall 31/8-18
-497
-95
-2
-424
-257
0
0

Prognos 2018
-497
-300
-300
-424
-500
-500
-700

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

Avvikelse
-197
0
0
-24
0
0
0

0

-300

-300

0

-323

-500

-500

0

-13
0

-13
-1 255

0
-1 255

-13
0

0

-0

-2 000

+2000

-791
0

-800
-100

-800
-100

0
0

-503

-503

-400

-103

-248

-1 011

-1 011

0

0
-73

-266
-908

-266
-908

0
0

0

-100

-100

0

0
0
-83
0
0
-82

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

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

0
0
0
0
0
0

-1 081

-1 315

-1 315

0

-401
-121
-2 167
-4

-401
0
-2 167
-4

-380
0
-2 100
0

-21
0
-67
-4

-79

-4 000

-4 000

0

-292

0

0

0

-280

-280

0

-280

-181
-238
-4 184
0
-208
-12 627

-570
-270
-4 184
-4 800
-208
-29 195

-570
-270
-989
-4 800
0
-27 083

0
0
-3 195
0
-208
-2 112



Ortsbesök: Några åtgärder i varje ort ska utföras under året enligt en plan.




Pålsboda torg: Klart men saknar en del kostnader.
Källsortering miljörum: Arbetet är påbörjat och planeras så att två miljörum
kan byggas under hösten/vintern.
Asfaltering ytor inkl. belysning: Åtgärder pågår vid Östansjö skola och
Sköllersta skola.
Förbättringsarbeten intern hyresgäst: Omklädningsrum och
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personalutrymmen till Esslatorp äldreboende har byggts och tagits i bruk.
Folkasbo fönster och panel: Arbetet klart.
Ridhuset Lindhult: Uppstartsmöte mitten av maj och arbetet påbörjat under
mitten av september.
Fönsterbyte: Transtenskolan är färdigt för denna etapp. Återstår
innergårdar samt matsalsdelen kommande år. Alla fakturor har inte
kommit.
Kånsta kvarn: Arbetet har pågått hela sommaren. Produktionen är nu färdig
och kostnadsreglering ska göras.
Upprustning av Sköllersta skola mottagningskök: Är avslutat, dock har inte
alla fakturor kommit.
Boendesprinkler Sköllergården: Upphandlingen blev klar under sommaren
och arbetet har startat.
Ventilation Östansjö: Är färdigställd.
Tingsgården: Har under sommaren målats utvändigt, fönstren har
renoverats och kittats samt att en hel del rötskadat fasadvirke har bytts ut.
Ventilation kommunhuset: Är färdigställd. Kostnaderna ligger på
investeringen för reception kommunhuset vilken också är färdig.
Vintersljus: Vi har fått tre olika offerter på Vinterljus centralstationen och
nämnden har beslutat om vilken som kändes bäst och den beräknas bli
monterad under hösten.
Oljeavskiljare: Installerad men faktura har ej kommit.
Manskapsbodar: Är beställda.
Anslagstavlor: Är beställda.
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5 Ekonomi avgiftskollektivet
5.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav
personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 31/8-17 Utfall 31/8-18
22 435
22 361
-22 435
-22 361

Prognos 2018
32 995
-32 995

Budget 2018
32 995
-32 995

Avvikelse
0
0

-3 848

-4 306

-6 783

-6 783

0

-4 438
-2 261
-11 888

-4 466
-1 859
-11 729
0

-6 680
-4 833
-14 699
0

-6 680
-4 833
-14 699
0

0
0
0
0

Utfall 31/8-18
-310
-4 446
20 860
-6 186
-8 686
-1 232
0

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

DRIFT
Belopp i tkr
Inventering VA-rörnät
VA-rörnät, vatten o avlopp
VA-avg, hushåll och industri
Vattenförsörjning, anskaffning
ARV, avl.pump.stn, v-mät
Teknisk chef VA
Totalt

Utfall per 31 augusti visar ett underskott på 1 166 tkr som är resultatutjämnat till
VA-fonden. Efter överföringen har fonden ett utgående saldo på 8 809 tkr. Totalt
för VA så ligger prognosen till slutet av året på ett noll-resultat efter
resultatutjämning mot fond.
Lönekostnaderna ligger lägre än beräknat i budget med 215 tkr. Kostnaderna för
arbete med inventering och VA-försörjning gemensamt visar ett underskott mot
budget på 1 746 tkr vid delårsrapporten.
Totalt är intäkterna bättre än budget med 365 tkr till största delen beroende på att
intäkterna är högre för anslutningsavgifter av VA och VA-avgifter från industrin.

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

Utfall 31/8-18
-377
-2 472
-1 637
0
-466
-2

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

Budget 2018
-450
-4 000
-2 200
-600
-7 200
0

Avvikelse
0
-2 000
0
600
0
0

-3 733

-3 642

-1 828

-1 814

-3 176

-3 176

-2 800

-376

-22
-11 885

0
-22 668

0
-19 078

0
-3 590

Kostnaderna för sanering: Beräknas till årets slut ligga på 6 mkr, 2 mkr över
budget.
Nödvattenrum: Investeringen kommer flyttas till 2019 på grund av flytt av
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verksamhet.
Sjöledning Tisaren: I dagsläget har vi ingen prognos till årets slut på arbetet med
sjöledningen och låter därför prognosen vara samma som budget på 7,2 mkr,
troligen kommer arbetet komma igång senare än beräknat.
Projektet Rala III: Arbetet har påbörjats och totalt ska Train Alliance bistå med
4 mkr till projektet.
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6 Verksamhetsmått och nyckeltal
6.1 Tabeller
*Mätning sker 1 gång per år, vid årets slut.
Nyckeltal inom VA och myndighetsutövning
Otjänligt dricksvattenprov, antal
Överskridande av antal gränsvärden antal
riktvärden på avloppsreningsverk
Avloppsstopp och vattenläckor antal
Antal förelägganden om köksrenoveringar
Antal renoverade kök efter föreläggande
Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagen***
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken***
Antal anmälningar om installation av jord- och
bergvärme
Antal tillstånd om enskilt avlopp
Antal inkomna bygglov
Antal förhandsbesked
Antal startbesked småhus och bostadslägenheter
Antal inkomna Attefallstillbyggnader
Antal inkomna Attefallshus
Antal inkomna bygglov för småhus
Antal slutbesked för småhus
Vattensvinn % av försåld volym

Nyckeltal inom städ och måltid
Total minskning i % av matsvinn, (genomsnitt av
tallrik och servering)
Ekologisk och närproducerat
Antal liter rengöringsmedel som förbrukats under
året i städverksamheten
Andel miljömärkta rengöringsmedel daglig
städning, typ Svanen
Andel miljömärkta rengöringsmedel periodisk
städning, typ Svanen

Utfall
2015
*6
**1

Utfall
2016
0
1

Utfall
2017
2
0

Utfall
2018
2
1

15

18
5
3
114
46
49

28
3
3
91
32
34

7
1
3
*
*
*

92
153
0
0
8
6

23
156
6
18
3
5
31
17
27,2

15
157
2
14
3
3
22
7
30

*
*
*
*
*
*
*
*
34,8

Utfall
2015
18,4%

Utfall
2016
14,67

Utfall
2017
8,45

Utfall
2018
*

29,6%
1786 liter

28,35
1517 liter

*
*

100%

100%

*

59%

79%

*

118
34
58

Ingen
mätning
gjord
58%
50,00%
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7 Framtiden
Här nedan redovisas några av de viktigare genomförandemålen för Drift och
serviceförvaltningen i enlighet med framtagen förvaltningsplan för perioden 2018 - 2020:
Tekniska avdelningen




















Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla). Anordnande av
ledningsrätt via Lantmäteriet. Byggnation av ny ledning och avställning av
nuvarande eternitledning.
Förberedelser för gatukontorets flytt till kvarteret Stenen och anpassning inför flytt
2019.
Nya rutiner etableras med hjälp av upphandlad tjänst för bevakning och behandling
av grävtillstånd.
Avslutande översvämningsinventering avseende Hallsbergs tätort och berörda orter.
Upphandling av entreprenad för röjning av Ralaån i översvämningspreventivt syfte.
(Klart.)
Avslutande av elentrepradupphandling och antagande av entreprenör. (Klart.)
Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. Underlag för budget 2019-2021 tas
fram.
Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken bedöms, åtgärdas
och presenteras för nämnden och läggs in i felhanteringssystemet.
Planering för genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och
verksamhetsförutsättningar.
Framtagande av underhållsplan för broar för åtgärder och underlag för budget 2019
-2021.
Plan för beläggningsunderhåll tas fram och en upphandling av besiktning enligt
system Rosy genomförs.
En skogsvårdsplan för 2018 tas fram.
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommuens VA-nät.
En plan för spolning av kommunens avloppsledningar tas fram och implementeras i
verksamheten.
Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i verksamheten och
används som underlag för budget 2019-21.
En ny snötipp anläggs vid Avloppsverket efter provtagning.
SMHI-projektet avslutas och resulterar i förslag på åtgärder för att möta den
klimatförändring som pågår.
Önskemål från allmänheten om nedtagning av träd sammanställs och förslag på
åtgärder presenteras i Drift- och servicenämnden för beslut.
Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom budgetram.
Underlag för budget 2019-2021 tas fram.

Måltidsavdelningen
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Gränsdragningslistor gentemot köpande förvaltningar avseende
måltidsavdelningens verksamhet.
Få till beslut kring ny produktionsenhet för måltidsavdelningen på kort och lång sikt.

Ta fram och en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen.
För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så krävs det ett tydligt
politiskt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för att kunna leverera en nivå där
måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och goda måltider. Det är angeläget att förstå att
måltiderna är en viktig del för både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra
och jämlik hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat. Måltiderna
påverkar också prestationsnivån i skolan och de äldres hälsa. Måltidsavdelningens behov även
framöver är att få en rimlig intäkt för de kostnader som genereras av den nivå som de köpande
förvaltningarna förväntar sig att få.
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Genom att jobba fram en ny kostpolicy tillsammans, där delaktighet är en viktig del, gör att alla
våra gäster, medborgare, medarbetare och köpande förvaltningar har möjlighet att påverka
innehållet. Det gör att kostpolicyn får en tyngre genomslagskraft efter beslut och blir ett framtida
verktyg för fortsatt arbete för kommunens måltider.
Fortsatt diskussion om målet, ekologiska livsmedel 50 % till 2020 kvarstår, då
måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in ekologiska livsmedel utan att överstiga
livsmedelsbudget. Vi står inför valet att ta bort det ekologiska för att kunna hålla budget.
För att kunna leva upp till förväntningar och behov så måste det finnas tydliga avgränsningar.
Det finns gränsdragningslistor framtagna för måltidsavdelningen. Endast en förvaltning har
godkänt gränsdragningslistan. Det är en utmaning att fortsätta leverera måltider när det inte
finns tydliga överenskomna gränsdragningslistor för samtliga köpande förvaltningar.
Utmaningen är också att få förståelse för behov av ytterligare tillagningskök då kapaciteten i de
befintliga är överskriden för länge sedan och statusen på köken är låg.
Behov av ökade resurser i form administrativ tid för kökscheferna och för vikarier finns nu och
framöver inom måltidsavdelningen.
Städavdelningen




Införa en ny organisation med delegerat chefsansvar inom Städavdelningen.
Fortsatt arbete med att använda och implementera så kallat Rent vatten i
städverksamheten med utgångspunkt från försöksverksamheten i Alléskolan.
Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen inom
städavdelningen.

Fastighetsavdelningen
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Tillskapa de resurser och rutiner som krävs för förvaltningen av kommunens nya
bostadsbolag.
Ta fram underlag och få till beslut om nya internhyror enligt den modell som
utarbetats.

För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att hantera det släpande
underhåll som kommunens fastigheter fortfarande dras med. Trots stora insatser de senaste
åren så kvarstår många hus där skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering
kvarstår att göra komplett, även detta är en stor utmaning då den dagliga verksamheten ställer
stora krav på alla led inom organisationen. Avdelningen ser stora möjligheter till
kostnadsbesparingar i och med energieffektiviseringar, genom ett aktivt arbete med
energibesparande åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta
gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan investeringar som
avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta är i sig en utmaning då behoven
viktas mot kommunens samlade behov, här är viktigt att minnas den kundnytta som
investeringar i fastigheter faktiskt gör.
Myndighetsutövning
Genom de tillägganslag som tillförts bostadsanpassningen är de ekonomiska förutsättningarna
bättre än tidigare. Stora variationer mellan åren beroende på enskilda objekt kan dock
förekomma.
Förutsättningar för att ytterligare integrera den administrativa hanteringen av
bygglovverksamheten pågår. Ändringar i regelverket innebär att en kommuns möjlighet att
delegera arbetsuppgifter till tjänstemän i en annan kommun har ökat. Målsättningen är att ett
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nytt arbetssätt ska kunna införas från och med 2019. Detta påverkar dock varken den politiska
beslutsprocessen eller arkivfunktionen, utan endast den förvaltningsinterna hanteringen berörs.
Den behovsutredning som genomförts på miljösidan visar på att resurser saknas för att vi ska
kunna leva upp till de krav som ställs när det gäller tillsyn. Även den revision av
livsmedelskontrollen som nu genomförts av länsstyrelsen i Örebro, pekar på att organisationen
är för liten för att klara av de åtaganden som ligger på livsmedelsinspektörerna.

Page 128 of 144

Internkontrollplan uppföljning delår
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Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen

Intern kontrollplan för år 2018

Delårsrapportering 2018-08-31

Område: Gemensam administration
Process
(Rutin/system)
Registrering av
allmänna
handlingar
Dokumenthantering/
Arkivering
Delegationsordning

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Tidplan Ansvarig

Att registrering
sker enligt lag

Stickprov
månadsvis

Assistent/
handläggare

Förvaltnings
chef

Stickprov

Assistent/
handläggare

Ytterligare
information
om arbetssätt
Plan behöver
uppdateras

Hösten
2018

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

Registrering sker men inte fullt ut.
Postlistor skickas dagligen till Sveriges
Radio Örebro.
Dokumenthantering sker enligt plan

Hösten
2018

Förvaltnings
chef

Stickprov

Assistent/
handläggare

Delegationsbeslut tas av rätt delegat

Hösten
2018

Förvaltnings
chef

Planeringsingenjör

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

Delegationsordning
behöver
uppdateras
Fortsatt
uppdatering
och
ytterligare
redovisning

Hösten
2018

Förvaltnings
chef

Avdelningschef

SKLs riktlinjer har tagits upp vid några Ytterligare
APT-er redan
information
kvarstår

Höst
2018

Förvaltnings
chef

Tätortsbesök
Att
Allkontroll
med lokala
handlingsplanen
intressegrupper från besöken i
tätorterna följs upp
och att tidsplanen
hålls
Mutor och
Säkerställa att
Allkontroll
bestickning
SKLs riktlinjer
angående mutor
och bestickning tas
upp på varje
avdelning minst en
gång per år

1
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Område: Ekonomiadministration
Process

Moment

(Rutin/system)
AttestUppdatering och
förteckning
beslut av attestförteckning
Fakturering/
bilagor
Fakturering/
bilagor
Debiteringar

Uppföljning
verkställighet
måluppfyllelse
och ekonomiskt
utfall
Beställning,
leverans och
mottagande av
varor och
tjänster

Metod

Utförd av

Resultat

Årsvis
samt vid
behov

Ekonom

Attestförteckning uppdateras vid
behov, senast 180402.

Åtgärd

Ytterligare
information
behövs
Utförs i de flesta av fallen
Ytterligare
information
behövs
En del debiteringar släpar då det varit Ett projekt
en del problem med system och
inleds för att
personalresurser
komma fram
till en lösning

Tidplan Ansvarig
Förvaltningschef

Att syfte och
Allkontroll Registrator/
deltagare anges vid
Attestant
representation
Att syfte och
Allkontroll Registrator/
deltagare anges vid
Attestant
resor
Att samtliga tjänster Allkontroll Assistent/
blir debiterade
Arbetsledare
senast månaden
efter leverans.

Utförs i de flesta av fallen

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

Verkställighet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall har följts upp i
tertialrapporten

Förvaltningschef

I de fall det är praktiskt möjligt
uppfylls kontrollen

Avdelningschef

2
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Höst
2018

Förvaltningschef

Höst
2018

Förvaltningschef

Höst
2018

Avdelningschef

Område: Verksamheter
Process

Moment

(Rutin/system)
Uppföljning
Upprättande av
mål kvalité och verksamhetsplan
kvantitet

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Tidplan

Allkontroll Avdelningsc Verksamhetsplaner är
hef
upprättade för alla avdelningar

Uppföljning mot
verksamhetsplan

Allkontroll Avdelnings- Uppföljning av
chef
verksamhetsplanerna uppfylls
delvis löpande

Redovisa utvalda
anmälningar och
tillhörande åtgärder
till nämnden 2
ggr/år

Stickprov

Mätning av
dricksvattendistribution
Fastighetsavdelningen

Mäta och analysera
levererad volym

Allkontroll Enhetschef/
handläggare

Planering av
fastighetsunderhåll

Redovisa uppAllkontroll Avdelnings- Redovisning av
följning av
chef
underhållsplanen till nämnden
underhållsplanen på
180530
kommunens
fastigheter till
nämnden 2 ggr/år

Ansvarig
Avdelningschef

Ytterligare
uppföljning

Höst 2018

Avdelningschef

Infracontrol
Uppföljning
anmälningar/
åtgärder

Nämndsekre En redovisning av utvalda
terare
anmälningar och tillhörande
åtgärder ska redovisas till
nämnden 180926

Förvaltnings
chef

VA
Utförs löpande

3
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Avdelningschef

Avdelningsc
hef

Område: Verksamheter
Process

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Tidplan

Ansvarig

(Rutin/system)
Måltidsavdelningen
Egenkontroll

Kontroll av antal
avvikelser kontra
åtgärder avseende
livsmedel

18 avvikelseärenden (jan-juni) i Uppföljning, 2018
Infracontrol (åtgärdat).
planering och
åtgärder under
Allkontroll Avdelnings- Två inspektionsavvikelser
året
chef
(Sköllergårdens kök och
Östansjöskolans kök) (åtgärdat).

Avdelningschef

Bygglovsverksamheten
Tillsyn

Uppföljning av
anmälningsärenden
redovisa till
nämnden 1 gång/år

Allkontroll Handläggare Uppföljning av
anmälningsärenden redovisades
för nämnden 180829

Bygglovschef

Uppföljning av
anmälningsärenden
redovisas till
nämnden 1 gång/år

Allkontroll Handläggare Uppföljning av
anmälningsärenden planeras att
redovisas för nämnden 181219

Miljöchef

Miljötillsynsverksamheten
Tillsyn

4
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Infracontrol online
Sammanställning ärenden 2018-01-01 till 2018-07-31
Antal inkomna ärenden
Fritidsanläggningar
Gata/väg
Gatubelysning
Klotter
Måltid
Park och offentliga platser
Trafik
VA drift
VA nät
Övrigt
Summa

462 st
Antal per område Andel % 25 ärenden
13
3
1
185
40
9
52
11
3
3
0,6
0
18
4
1
49
10,6
3
27
6
2
19
4,1
1
35
7,5
2
61
13,2
3
462
100
25

Antal ärenden 180830 200 st varav 27 kvitterade
antal
Gata
Gatubelysning
Klotter
Måltid
Park
Trafik
VA drift
VA nät
Övrigt

103
10
4
2
27
14
3
25
12

kvitterade
10
5
0
1
3
2
3
2
0
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Specifikation uttagen 180830
Registrerat Avslutat
Ledtid dygnÅterkopplingMeddelandeAnmälaren returnerat
ÅterkopplingFrån appFrån formulär
Inlagt med hjälp av personal
Inlagt av personal
Kommentar
Fritidsanläggningar
1140790 Östansjö Bäcksjöbadet nedskräpat 201-05-23
2018-06-04
12
X
X
X
Handhavandeproblem hos tjänstemannen, därav lång ledtid
Gata/väg
2018-07-27
34
X
Inga koordinater men det finns kontaktuppgifter, ärendeansvarig bör be om lägesbeskrivning
1211659 Hallsberg stor hål bredvid dagvattenbrunn
996094 Sköllersta, 3 cm rör sticker upp ur gc-väg2018-04-09 2018-05-02
23
tagits bort
X
Ingen beskrivning av åtgärd, förmodligen återkoppling via tele
972746 Hallsberg dålig snöröjning Bromsarg. 2018-03-13 2018-03-15
2
X
X
X
X
Kort ledtid men ingen återkoppling på retursvaret från anmälaren
968767 Pålsboda dålig snöröjning Bang.
2018-03-09 2018-03-09
0
X
X
X
Bra återkoppling och kort ledtid
1186388 Hallsberg Sättning
2018-07-03
58
X
Anonym anmälare bild men inga koordinater, bör avslutas med hänvisning till detta
1162921 Östansjö hög häck Hallsbergsv.
2018-06-12
79
X
Alla uppgifter finns i ärendet men ingen aktivitet och ingen kvittering
1007964 Hjortkvarn potthål Kyrvägen
2018-04-19
134
X
Alla uppgifter finns i ärendet men ingen aktivitet och ingen kvittering
983368 Vretstorp potthål Skäviv.
2018-03-25
159
X
Alla uppgifter finns i ärendet men ingen aktivitet och ingen kvittering
928629 Hallsberg ej återställd grävning Bryggarg.
2018-01-24 2018-05-15
111
X
X
X
Tidigare gatuingenjörens tidsbrist har gett lång ledtid, nye gatuingenjörer gett bra återkoppling
Gatubelysning
1118087 Vretstorp gatubelysning trasig Jägareg. 2018-05-03 2018-05-04
1
X
X
X
Lämnat vidare till belysningsentreprenör
963512 Sköllersta gatubelysning trasig Erstorpsv.2018-03-04 2018-03-05
1
X
X
X
Lämnat vidare till belysningsentreprenör
922986 Hallsberg gatubelysning trasig Linv.
2018-01-18 2018-01-19
1
X
X
X
Lämnat vidare till belysningsentreprenör
Klotter
Måltid
0
X
Registrering för internt bruk, statistik mm
943813 Pålsboda Taxiteam levererade fel vagn 2018-02-09 2018-02-09
Park och offentliga platser
1148035 Pålsboda mycket skräp i lekpark N Bang.2018-05-29 2018-06-01
3
X
X
X
Bra återkoppling och kort ledtid
1212357 Hallsberg träd riskerar att falla Bäckatorpsg.
2018-07-27
38
X
Bytt utförare 2018-08-24 ingen aktivitet och ingen kvittering varken före eller efter det
745643 Pålsboda manlucka saknar lås Köpmang.2017-07-11
<1 år
X
Alla uppgifter finns i ärendet men ingen aktivitet och ingen kvittering
Trafik
2018-01-19 2018-03-08
48
X
X
X
Lång ledtid, ärendet kvitterades 180308, gatuingenjör ej på heltid
923301 Hjortkvarn långtradare parkerar på rastplats
987568 Hallsberg önskar farthinder i Vikatorp 2018-03-29
154
X
Någon bugg i systemet har gjort att ärendet inte gått vidare till nye gatuingenjören
VA drift
0
X
X
X
Bra återkoppling och kort ledtid
953277 Svennevad magproblem är vattnet ok? 2018-02-20 2018-02-20
VA nät
1186430 Hallsberg trasigt galler
2018-07-03
58
X
Anonym anmälare bild men inga koordinater, bör avslutas med hänvisning till detta
969028 Pålsboda saknar vatten
2018-03-10 2018-03-12
2
X
Anonym anmälare, ingen vald återkoppling
Övrigt
1180648 Hjortkvarn fläkt som tjuter
2018-06-29 2018-07-02
3
X
X
X
Kort ledtid
987221 Hallsberg trasigt galler Thermaeniig
2018-03-29 2018-04-03
5
X
Godtagbar ledtid men ingen beskrivning av eventuell åtgärd
922984 Vretstorp sönderkört utanför skola
2018-01-18 2018-01-22
4
tagits bort
X
Överlämnat till fastighetsavdelningen, oklart om anmälaren fått återkoppling
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Månadsuppföljning Infracontrol
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Infracontrol Monthly Report

Hallsbergs kommun
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App-nedladdningar
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Åtgärder
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Delegationer och meddelanden
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KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-09-26

20 – Meddelanden 180926

Föredragande

Anmälningar
• 18/DOS/19-36 Svar på frågor från DoS-nämndens andre vice ordförande
angående Fortum Waste Solution och branden 15 juni 2018
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Fortum Waste Solution (FWS) Brand 15 juni
Svar på frågor från DoS-nämndens andre vice ordförande angående branden på FWS.
Frågorna var:
Om och i så fall hur blev Hallsbergs kommun informerad om tillbudet?
Var krisledningsgruppen samlad?
Vilka åtgärder har kommunens säkerhetssamordnare vidtagit?
Räddningstjänsten informerade dåvarande tf kommundirektör. Första information till
säkerhetssamordnare i Hallsberg kom från Beredskapssamordnare i Kumla kommun som meddelar
att det brinner i FWS (räddningstjänsten larmades 15.59). Räddningstjänst och Fortums egen
räddningsstyrka är på plats. Det blåser mot sköllerstahållet och röken från branden kan vara giftig.
Kumla får inte tag på någon av Kumla kommuns tre kommunikatörer och ställer frågan till Hallsberg
om vi ska gå ut med info på hemsidan och i så fall kan vi skriva samma sak i meddelandet.
Det finns en detaljerad beskrivning av händelseförlopp från kommunens sida, vi var aktiva och i
beredskapsläge från 15 juni kl 17.10--17 juni kl 08.38 (som kan erhållas vid behov)
Krisledningen i Hallsberg var inte samlad på en ledningsplats. Det upprättades samband personer i
krisledningen och kommunikatör via telefonsamtal, mail och sms. Vi var uppkopplade på WIS för att
följa länsstyrelsens aktiviteter och vi hade telefonsamtal med Kumla kommuns säkerhetssamordnare.
Vi följde händelseutvecklingen (gifitg rök mot sköllerstahållet) och lade ut VMA på kommunens
hemsida.
På måndagen efter branden var säkerhetssamordnaren i Hallsbergs kommun och Polisen på besök i
Sköllersta. Besöket i Sköllersta var inplanerat sedan tidigare i syfte att samla in underlag till
kommande medborgarlöfte om brottsförebyggande arbete. En del av samtalen om
brottsförebyggande kom att kretsa kring fredagens brand och den oro som invånare i Hallsbergs
kommun känner kring verksamhet och säkerhet i FWS.
Vi har utvecklat ny checklista i ny krispärm för att hantera en ledning och information denna typ av
händelse. Detta skedde veckan efter händelsen.
Under hösten kommer Hallsbergs kommun att åter besöka Sköllersta som ett led i den
medborgardialog som kommunen och polisen arbetar med. Vid det mötet kommer en risk- och
sårbarhetsanalys för just händelser som vid FWS att gås igenom. FWS verksamhet har lite av samma
problematik för invånarna som kommunerna i anslutning till Forsmark.
Säkerhetssamordnare i Hallsbergs kommun har haft kontakter med beredskapssamordnaren i Kumla
kommun i syfte att följa upp efterdyningarna av branden och arbetet för kommande säkerhet.
Länsstyrelsen har haft tillsynskontroll av FWS. En ny säkerhetssamordnare/motsvarande titel
kommer att börja på FWS tidigt under hösten 2018. Den personen är känd av oss
säkerhetssamordnare (hon kommer senast från tjänst som säkerhetssamordnare i Askersunds
kommun och är tillika deltidsbrandkvinna). I och med detta kommer kompetensen i säkerhetsfrågor
och i synnerhet brandsäkerhetsfrågor hos FWS att öka.
Rapport skriven 17 september 2018
Birgitta Rydén
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Säkerhetssamordnare i Hallsbergs kommun
072-218 58 02
birgitta.ryden@hallsberg.se
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