SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Lotta Öhlund (MP) (ordförande)
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)
Gert Öhlin (L)
Leif Hermansson (S) ersätter Kari Räihä (V)
Calin Mc Quillan (M) ersätter Mattias Björklund
(M)

Andreas Tranderyd (MP)

09:00-12:00

Hörnet, kommunhuset Hallsberg

Övriga
Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Hadil Asaad (Planeringsingenjör) §54
Stefan Löf (Miljöchef) §57
Åsa Gunnarsson (Bygglovschef) §§49-52
Ewa-Karin Skagerlind (Handläggare) §56
Svante Actins (Byggnadsingenjör) §56
Niclas Camarstrand (Gatuingenjör) §53

Protokollet innehåller paragraferna §§48-65
Ordförande

_________________________________________________________________
Lotta Öhlund

Justerare

_________________________________________________________________
Calin Mc Quillan

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Drift-och servicenämnden
2018-04-25

Datum för överklagan

2018-05-08

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

Ärendelista
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Vrana 5:1, Bygglov nybyggnad av industribyggnad
Värsta 1:18, Bygglov och lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus med
garage
Prästebo 1:11, Nybyggnad av enbostadshus och stall
Gulberga 1:8, del av, förhandsbesked avseende enbostadshus och garage
Ansökan om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsobjekt, Länstransportplanen
Planerade åtgärder 2018 utifrån ortsbesöken, prioritering och kostnader
Riktlinjer för vinterberedskapen, revidering
Fördjupad redovisning av åtgärder med bostadsanpassningsbidrag, BAB
Ändring i DOS delegationsordning
Remiss angående bildandet av naturreservatet Stocksätterskogen, Hallsbergs kommun
Internkontrollplan 2018, revidering
Månadsrapport sjukfrånvaro
Månadsrapport ekonomi, mars
Budget
Månadsuppföljning Infracontrol
Delegationer och meddelanden
Övriga ärenden

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 48- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Anmälan om jäv
Ingen ledamot anmälde jäv
3. Val av justerare
Calin Mc Quillan (M) valdes att justera dagens protokoll
4. Tjänstgörande ersättare
Leif Hermansson (S) ersätter Kari Räihä (V)
Calin Mc Quillan (M) ersätter Mattias Björklund (M)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 49 - Vrana 5:1, Bygglov nybyggnad av industribyggnad
(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Den 19 februari 2018 inkom ansökan om bygglov avseende nybyggnad av en
industribyggnad på fastigheten Vrana 5:1. I byggande planerar Rez Power Diesel AB att
uppföra en pilotanläggning för tillverkning av syntetisk diesel. Fastigheten Vrana 5:1 är
belägen utanför detaljplanerat område ca 1 km norr om Sköllersta tätort. På fastigheten
finns flera bostadshus samt ekonombyggnader för jordbrukets behov.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att bevilja bygglov, med stöd av 9 kap § 31 plan- och
bygglagen (2010:900), i enlighet med inlämnade handlingar och med hänvisning till
tjänsteskrivelse och inkomma synpunkter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 50 - Värsta 1:18, Bygglov och lokaliseringsprövning för nybyggnad av
enbostadshus med garage
(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Den 1 mars 2018 inkom ansökan om bygglov avseende nybyggnad av enbostadshus och
garage på fastigheten Värsta 1:18. Fastigheten Värsta 1:18 är belägen utanför detaljplanerat
område ligger straxt söder om Sköllersta. På fastigheten finns det sedan tidigare ett
bostadshus och två komplementbyggnader. Det nya bostadshuset är 138 kvm och det nya
garaget är 61 kvm. Fastigheten är beläggen inom område med förhöjd radonrisk och marken
består av sandig morän. Översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige, pekar ut området
där fastigheten är belägen som ett område som särskilt bör lyftas fram för
landsbygdsutveckling. I fastighetens södra delar finns det två registrerade fornlämningar i
Fornminnesregistret. Bedömning görs att den nya byggnationen inte kommer att påverka
fornlämningarna.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att bevilja bygglov, med stöd av 9 kap § 31 plan- och
bygglagen (2010:900), i enlighet med inlämnade handlingar och med hänvisning till
tjänsteskrivelse och inkomna synpunkter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 51 - Prästebo 1:11, Nybyggnad av enbostadshus och stall
(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Den 7 februari 2018 inkom ansökan om bygglov och lokaliseringsprövning avseende
nybyggnad av enbostadshus med carport och stall på fastigheten Prästebo 1:11. Fastigheten
Prästebo 1:11 är belägen utanför detaljplanerat område och ligger straxt nordost om
Pålsboda. Det nya bostadshuset med carport är 246 kvm och det nya stallet är 181 kvm.
Fastigheten är beläggen inom område med förhöjd risk för markradon och marken består av
sandig morän och finsand. Översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige, pekar ut
området där fastigheten är belägen som ett område som särskilt bör lyftas fram för
landsbygdsutveckling. Det finns inga kända riksintressen på fastigheten. Fastigheten ligger
inte heller inom område som är utpekat som ett område med värdefull kulturmiljö. På
fastigheten finns det åkerholmar, ett dike och stenmur som är biotopskyddade. Om dessa
påverkas på något sätt måste dispens sökas hos länsstyrelsen innan fastigheten exploateras.
Det har tidigare givits ett förhandsbesked och ett bygglov på den nu sökta platsen men det
utnyttjades aldrig.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att bevilja bygglov, med stöd av 9 kap§ 31 plan- och
bygglagen (2010:900), i enlighet med inlämnade handlingar och med hänvisning till
tjänsteskrivelse och inkomna synpunkter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 52 - Gulberga 1:8, del av, förhandsbesked avseende enbostadshus
och garage
(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked inkom den 15 januari 2018 och avser förhandsbesked för
enbostadshus och garage på fastigheten Gulberga 1:8, del av. Platsen är belägen norr om
motorvägen mellan Brändåsen och Viby utanför detaljplanelagt område. En förtätning i
området överensstämmer med gällande översiktsplan om man tar hänsyn till de
riksintressen och eventuella fornlämningar som finns i området. Sökanden har uppgett att
de tänker använda befintlig in- och utfart till allmän väg samt samråda med fastighetsägaren
Viby-Stenkulla 2:1 avseende hens yttrande.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att, med stöd av 9 kap 17 § PBL och med hänvisning till
inlämnad tjänsteskrivelse, godkänna lokalisering av enbostadshus och garage på fastigheten
Gulberga 1:8, del av, i enlighet med bifogad karta och med följande villkor:
1. Bevis om utförd arkeologisk utredning och/eller undersökning ska inlämnas innan
bygglov beviljas.
2. Byggnaders utformning och placering prövas i bygglovet.
3. Tillstånd för enskilt avlopp ska finnas innan bygglov beviljas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 53 - Ansökan om statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsobjekt,
Länstransportplanen
(18/DOS/51)

Ärendebeskrivning
Trafikverket Region Öst inbjuder kommuner och kollektivtrafikmyndighet att söka statlig
medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad
trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät år 2019. Statlig medfinansiering kan sökas
årligen och beviljas med högst 50 % av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering.
Statlig medfinansiering söks för åtgärd som ska vara genomförd och slutredovisad till
Trafikverket senast 29 november 2019. Åtgärder för vilka statlig medfinansiering söks måste
därför vara tillräckligt förberedda i den kommunala planeringen.
Medel för statlig medfinansiering avsätts i de regionala transportplanerna för
transportinfrastruktur.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att ansöka om 50 % statlig medfinansiering 2019 för
följande objekt med prioritetsordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ny hiss Pylonbron Resecentrum, 550 tkr,
GC Samsala-Lingongatan-Tisarleden, Hallsberg, 1600 tkr,
Bussangöring Sköllersta,
Bussangöring Pålsboda,
Bussangöring Hjortkvarn,
GC längs Samzeligatan, (väg 529), vid Volvo i Hallsberg, 600 tkr,
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Samzeligatan 3300 tkr,
Realtidssytem resecentrum, 2900 tkr.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 54 - Planerade åtgärder 2018 utifrån ortsbesöken, prioritering och
kostnader
(18/DOS/39)

Ärendebeskrivning
I drift- och servicenämndens mål står att förvaltning och nämnd ska utveckla samarbete,
inflytande och lokalt engagemang i varje kommundel. Nämnden har därför infört att
representanter från nämnd och förvaltning besöker varje tätort en gång per år, och då
träffar lokala intressegrupper.
Det är nämnden som avgör vilka intressegrupper som ska bjudas in till varje ortsbesök.
Ett förslag till planering för 2018 finns där datum, tid och ort är inbokade.
Planeringsingenjören har gjort en strukturerad uppställning där objekt, åtgärd, ansvarig och
tidplan tydligt framgår. Även avslutade objekt finns med.
En prioriteringsplan för vilka åtgärder som ska genomföras under 2018 med
kostnadsuppskattning, presenteras.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den föreslagna prioriteringen av åtgärder i
orterna 2018

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den föreslagna prioriteringen av åtgärder i
orterna 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 55 - Riktlinjer för vinterberedskapen, revidering
(18/DOS/64)

Ärendebeskrivning
Drift- och serviceförvaltningen sköter vinterväghållningen i Hallsbergs tätort. I övriga tätorter
i kommunen sköts vinterväghållningen av entreprenörer. För att kvalitén ska bli jämn och
prioriteringarna tydliga, finns behov av riktlinjer för åtgärder vid vinterberedskapen i
Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de reviderade riktlinjerna för
vinterberedskapen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de reviderade riktlinjerna för
vinterberedskapen

Beslutsunderlag


Reviderad riktlinje vinterberedskap

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 56 - Fördjupad redovisning av åtgärder med
bostadsanpassningsbidrag, BAB
(18/DOS/65)

Ärendebeskrivning
Funktionshindrade kan få bidrag för att anpassa sin bostad. Arbetsterapeut, läkare eller
annan sakkunnig gör en bedömning av vilket behov som finns och sedan utreder
handläggare hos oss vilka åtgärder som kan bli aktuella. Hela processen styrs av Lagen om
bostadsanpassningsbidrag, PBL och Boverkets byggregler mm. De vanligaste åtgärderna är
att ta bort trösklar, sätta upp bygelhandtag och spisvakter.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 57 - Ändring i DOS delegationsordning
(18/DOS/17)

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har enligt Kommunallagen 7 kapitlet, § 5, rätt att delegera
uppdrag till anställda inom kommunen. Nuvarande delegationsordning för Miljö och
Livsmedel föreslås ändras för att effektivisera handläggningen av vissa ärenden. Den
nuvarande delegationsordningen har bestämmelser som bygger på att det finns en
förvaltningschef tillgänglig för beslut. Efter omorganiseringen av Miljöenheten, där den slogs
ihop med Kumlas Miljöenhet samt flyttade till Kumla så är tillgängligheten inte lika god.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar ändra delegationsordningen enligt förslag i bilagd
tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar ändra delegationsordningen enligt förslag i bilagd
tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse om ändring i delegationsordningen DOS 2018(66585) (0)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 58 - Remiss angående bildandet av naturreservatet
Stocksätterskogen, Hallsbergs kommun
(18/DOS/22)

Ärendebeskrivning
Stocksätterskogen är med sitt centrala läge vid Hallsbergs tätort ett värdefullt och
uppskattat rekreationsområde. Området besöks ofta av boende i närområdena. Intill skogen
eller inom några hundra meters promenadavstånd ligger också tre förskolor och en 1-6
skola. En ny förskola är under upphandling och byggnation är planerat att påbörjas 2018.
Naturen utgörs till största delen av lövskog. Den börjar bitvis uppnå en ålder där ekologiskt
värdefulla strukturer såsom gamla träd och olika vedsubstrat förekommer. Lövrika skogar är
generellt en skogstyp som har minskat mycket i Sverige och äldre lövskogar är idag en
bristvara för många arter. Inte minst gäller det förekomsterna av ädellövträd. Beslutet att
bilda ett naturreservat i området går i linje med nuvarande översiktsplan för perioden 20162025, där det bl.a. förs fram förslag på att ha en naturvårdsinriktad skötsel i kommunägda
tätortsnära naturområden och på sikt även kunna inrätta naturreservat vid en del sådana
lägen. Då hela området ägs av kommunen har ingen förhandling om markåtkomst behövt
göras.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden har 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.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse naturreservat

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 59 - Internkontrollplan 2018, revidering
(17/DOS/66)

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt
bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut. Den syftar även till att kvalitetssäkra, det
vill säga skydda mot fel och oegentligheter, den ekonomiska redovisningen och
redovisningen av verksamhetsmått och nyckeltal.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna revideringen av DOS Internkontrollplan för
2018

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna revideringen av DOS Internkontrollplan för
2018

Beslutsunderlag


Internkontrollplan DOS 2018 reviderad 180425

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 60 - Månadsrapport sjukfrånvaro
(18/DOS/26)

Ärendebeskrivning
Sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen redovisas. Sjuktalen har varit höga inom städoch 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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Sjukfrånvaro DOS mars 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 61 - Månadsrapport ekonomi, mars
(18/DOS/25)

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

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag



Ekonomisk rapport mars, skatt
Ekonomisk rapport mars, VA

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 62 - Budget
(18/DOS/25)

Ärendebeskrivning
För diskussion allmänt hur läget ser ut inför beslut i maj om de ekonomiska ramarna.
Drift- och serviceförvaltningens kommande behov av investeringar och ramökningar med
anledning av driftkostnadsförändringar 2019-2021 redovisades.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 63 - Månadsuppföljning Infracontrol
(18/DOS/30)

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

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Statistik Infracontrol 180301-180331

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 64 - Delegationer och meddelanden
(18/DOS/17)

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-03-22 till 2018-04-20 redovisas
genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Meddelanden till nämnd 180425

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Drift-och servicenämnden

§ 65 - Övriga ärenden
(18/DOS/43)

Ärendebeskrivning



Nämnden gavs information om att detaljplanen för Samsala är utställd för granskning mellan
den 29 mars till den 19 april. Nämnden hade redan lämnat synpunkter under samrådsskedet.
Gösta Hedlund (C) hade ställt frågor om projektet med Kånsta kvarn, dessa besvarades
muntligt av förvaltningschefen på mötet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 48

Vrana 5:1, Bygglov nybyggnad av
industribyggnad
§ 49
18/DOS/18

Värsta 1:18, Bygglov och lokaliseringsprövning
för nybyggnad av enbostadshus med garage
§ 50
18/DOS/18

Prästebo 1:11, Nybyggnad av enbostadshus
och stall
§ 51
18/DOS/18

Gulberga 1:8, del av, förhandsbesked
avseende enbostadshus och garage
§ 52
18/DOS/18

Ansökan om statlig medfinansiering för
trafiksäkerhetsobjekt, Länstransportplanen
§ 53
18/DOS/51

Planerade åtgärder 2018 utifrån ortsbesöken,
prioritering och kostnader
§ 54
18/DOS/39

Riktlinjer för vinterberedskapen, revidering
§ 55
18/DOS/64

Hallsbergs kommun
Beslutad av -: 2018-02-16
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Ärendenummer: -

Riktlinjer vinterberedskapen
2018/2019
Riktlinjens syfte är att kommunen ska ha en god framkomlighet och en god trafiksäkerhet för alla
typer av trafikanter.

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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-
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1 Mål för snöröjningen
Är att upprätthålla god framkomlighet på kommunens gator/vägar/gcvägar, gångbanor och torg.
Gata-Parkavdelningen har att sköta ca. 125 km lokalgator, ca. 17 km
huvudgator enbart i Hallsberg samt ca. 40 km gång- och cykelvägar.
Generellt skall snöröjning påbörjas då snödjupet är 5 cm på huvudgator
och gc-vägar. Starten sker på huvudgator och gc-vägar i de centrala delarna
av tätorterna. En speciell karta finns för vilka delar som skall prioriteras
först.
På övriga gator, vägar och parkeringsplatser påbörjas plogningar vid 10 cm
snödjup. Parkeringsplatser plogas sent på kvällen eller tidigt på morgonen,
när det är som minst med parkerade bilar.
Beroende på hur väderleksförhållanden är och skall bli kan arbetsledaren
frångå ovanstående riktlinjer.

2 Mål för halkbekämpningen
Är att halkbekämpa kommunens gator/vägar/gc-vägar, gångbanor, trappor
och torg vid alla typer av halka så att god framkomlighet och god
trafiksäkerhet råder för alla trafikanter. Gång- och cykeltrafikanter skall
prioriteras först. Sand- och saltgivan skall kontrolleras noga så att vi inte i
onödan lägger ut för stor mängd.

3 Sandning
Sandning sker i huvudsak med bergkross, flis 2-4 mm. Sandning skall ske vid
behov enligt arbetsledarens beslut.

4 Saltning
Saltning sker vid is- och frosthalka, på utsatta platser, efter arbetsledarens
beslut. Saltning utföres om väderleken så kräver.

5 Snödagboken
En speciell snödagbok finns på Hallsbergs kommuns hemsida där ansvarig
jourarbetsledare skall lägga ut speciell information rörande
vinterväghållning. Medborgarna skall där kunna läsa om gjorda insatser och
kommande planerade åtgärder.

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-02-16

-

4(7)

6 Instruktion för arbetsledaren
Kontrollera väglaget på utsatta platser i Hallsberg.

6.1 Utsatta platser
Kvarngatan (avloppsreningsverket)
Vadsbron
Tisarvägen/Sågarbacken
Långängsvägen (förskolan Kompassen)
Torgbacken
Vibytorpsvägen (från kyrkan till Idrottsvägen)
Samzeliiviadukten
Samzelligatan (från Esplanaden till Hardemovägen)
Esplanaden
Torngatan
Bäckatorpsgatan

6.2 Kontrollera vid snödrev.
Östra Storgatan (mellan Kvarngatan och Pålsbodavägen)
Tisarvägen
Vibytorpsvägen
Samzeliigatan
Hardemovägen
Ralavägen

6.3 Parkeringsplatser
COOP (Konsum)
Cityhusets parkering
Stortorget
Kommunhuset
Resecentrum
Nytorget

6.4 Trappor
Edsbacken
Kapellgatan
Stortorget
V Storgatan 33-35
Vretstorp (till tunnel)
Pålsboda ( S Storgatan-Nygatan)
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6.5 Broar/trummor över Rösättersbäcken
Kapellgatan
Hotell Stinsen
Cityhuset

6.6 Tunnel
Östansjö (Hallsbergsvägen till Laggartorpsgatan)

7 Utförare
7.1 Hallsberg
I Hallsbergs tätort plogar och sandar kommunens egna fordon och
maskiner.

7.2 Övriga tätorter
Pålsboda

Lennart Tjäderbäck, Pålsboda (plogning och sandning)

Sköllersta

Daniel Spiik, Odensbacken (plogning och sandning)

Hjortkvarn

Filip Sundevall (plogning och sandning)

Vretstorp

Maskinringen (plogning och sandning)

Östansjö

Maskinringen (plogning och sandning)

8 Information
Inför varje vintersäsong ordnas en genomgång för samtliga entreprenörer
och egen personal i beredskapsstyrkan av nytillkomna vägar och ändringar
på kartor samt ändrade regler mm.
Dessutom skall en information ske till vår egen personal om varje maskin
och dess redskap samt montering. Provkörning skall även utföras för att
berörd personal ska få uppdatera sig på maskinerna. Många i personalen
kör endast dessa maskiner under de veckor man har beredskap.

9 Egen personal
Totalt antal personal på gata- parkavdelningen är 17 st. Av dessa ingår 12 st
i beredskapsstyrkan. (4 grupper med 3 personer i varje grupp).

10
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Arbetsledning

Arbetsledaren på gata-parkavdelningen leder arbetet under ordinarie
arbetstid (07.00 – 16.00) och övrig tid av beredskapsarbetsledare enligt
schema.

11

Fordon och maskiner

Lastbilar 2 st (1 Scania, 1 Volvo)
Traktorer 3 st (Valtra, Valtra & Fendt)
Lastmaskin 1 st (BM Volvo L70)
Redskapsbärare 1 st (Lundbergare)
Kombimaskin 1 st (Hako) Lastmaskin BM Volvo L60, Finns tillgänglig under
vissa tider då vi hyr den från Sydnärkes kommunalförbund utan förare.

12

Reparationsverkstad

Fordons- och maskinreparationsverkstad finns vid gatukontoret

13

Personal

Ansvariga mekaniker ingår i beredskapsstyrkan och kan vid behov reparera
skadad utrustning.

14

Plogar

Plogar som finns att tillgå är diagonalplogar på Lastbilarna och vikplogar till
traktorer, lastmaskin, redskapsbärare och kombimaskinen.

15

Sand/saltspridare

Sandbuggy finns till en lastbil.
Spridarskopor till lastmaskinen och redskapsbäraren.
Spridaraggregat bakmonterat till 1 traktor.
Salt sprids i första hand med spridarskopan på Lastmaskinen och vid
extrem halka även med sandbuggyn på Lastbilen.

16
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Bortforsling av snö

Snöupplastning sker när snön inte får plats längre. Platser där lastning skall
ske avgörs från fall till fall.

17

Snötippar

Snötippar finns i Hallsberg på följande platser
Hässleberg (gräsytan söder om dagvattendammen)
Reningsverket (Ej permanent, test)
Blomvägen (gräsyta norr om bäcken mot Slåttervägen), Skall endast
användas i nödfall!

17.1
Övriga tätorter
Pålsboda

Lennart Tjäderbäck, Pålsboda (plogning och sandning)

Sköllersta

Daniel Spiik, Odensbacken (plogning och sandning)

Hjortkvarn

Filip Sundevall (plogning och sandning)

Vretstorp

Maskinringen (plogning och sandning)

Östansjö

Maskinringen (plogning och sandning)

Entreprenörerna bedömer själva när de skall ploga/sanda enligt dessa
direktiv. Entreprenören ska rapportera in när åtgärder utförs enligt bifogad
instruktion via SMS till beredskapstelefonen. Beredskapsarbetsledare skall
notera detta i dagbok.
En gång per år inför kommande vintersäsong samlas alla
beredskapsarbetsledare tillsammans med entreprenörerna till en
gemensam utvärdering och genomgång av förändringar som gjorts det
senaste året inom varje tätort. Teknisk chef kallar till mötet.

18

Övriga entreprenörer

Vid svåra väderförhållanden kan andra entreprenörer med andra maskiner
inhyras.

Ö

Fördjupad redovisning av åtgärder med
bostadsanpassningsbidrag, BAB
§ 56
18/DOS/65

Ändring i DOS delegationsordning
§ 57
18/DOS/17

Tjänsteskrivelse
2018-04-12

Sida 1 av 2

Dnr: 18/DOS/17

Ändring i DOS delegationsordning
Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har enligt Kommunallagen 7 kapitlet, § 5, rätt att delegera uppdrag till
anställda inom kommunen. Nuvarande delegationsordning för Miljö och Livsmedel föreslås ändras
för att effektivisera handläggningen av vissa ärenden. Den nuvarande delegationsordningen har
bestämmelser som bygger på att det finns en förvaltningschef tillgänglig för beslut. Efter
omorganiseringen av Miljöenheten, där den slogs ihop med Kumlas Miljöenhet samt flyttade till
Kumla så är tillgängligheten inte lika god.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden föreslås ändra följande bestämmelser i delegationsordningen för Miljö
och Livsmedel:
1. Under avsnittet om Övergripande bestämmelser:
1. Besluta att meddela föreläggande och förbud - 26 kap. 9 § MB -delegat Förvaltningschef
Nämnden föreslås ändra delegat till Miljöinspektör
2. Under avsnittet om Livsmedelstillsyn:
14. I brådskande fall besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det
berörda företaget under en lämplig tidsperiod - EG-förordning 882/2204, Art 54.2 e delegat Förvaltningschef
Nämnden föreslås ändra delegat till Miljöinspektör.

Ärendet
Med delegeringen till Miljöinspektörer av ovanstående ärenden så kan handläggningen utföras
snabbare. Den första förändringen innebär att delegationen blir överensstämmande med
många andra miljömyndigheters delegationsordningar. Som exempel används delegationen i
mängdärenden såsom för enskilda avlopp. Den andra förändringen handlar om att ge
inspektör möjlighet att snabbt ingripa vid akut händelse. Som exempel kan det behöva göras
när det är fara för människors hälsa.
De föreslagna ändringarna är alltjämt underställda bestämmelserna i Kommunallagens sjätte
kapitel, § 38, där det står att följande inte får delegeras:
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras
Nämnden har också möjlighet att ge delegation till enhetschef vilket är en titel som inte
använts tidigare i delegationsordningen. Som enhetschef menas främst miljöchef. Det öppnar
dock upp för annan enhetschef om miljöchef inte skulle vara på plats.

Tjänsteskrivelse
2018-04-12

Sida 2 av 2

Dnr: 18/DOS/17

Övrigt
Delegationsordningen Miljö och Livsmedel behöver revideras med anledning av ändrade
författningar för att vara uppdaterad. Det bör också finnas en ambition om att harmonisera
delegationsordningarna för Drift- och servicenämnden samt Myndighetsnämnden, Kumla.
Harmonisering ska innebära att de har samma struktur och så långt möjligt samma delegation,
utan att för den skull gå emot de olika nämndernas viljor exempelvis vad gäller vilka ärenden
som ska beslutas av nämnd.
För att tydliggöra aktuell version av delegationsordningen så föreslås att datum för nämndens
beslut om delegationsordningen skrivs på dess första sida.

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Stefan Löf

Förvaltningschef

Miljöchef

Remiss angående bildandet av
naturreservatet Stocksätterskogen, Hallsbergs
kommun
§ 58
18/DOS/22

Tjänsteskrivelse
Datum: 2018-04-12

Sida 1 av 1

Dnr: 18/DOS/22

Yttrande över remiss för Bildande av naturreservatet
Stocksätterskogen i Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning
Ett starkt lokalt engagemang för området visade sig i början av 2000-talet efter att kommunen
föreslagit en detaljplan där delar av skogen öster om Kårstahultsgatan var avsatt för villatomter.
Många boende i närheten framförde då sitt ogillande över förslaget. Bland annat bildades en
aktionsgrupp för att bevara området. Önskemål framfördes även om att området borde ges ett
långsiktigt skydd från exploatering.
Beslutet att bilda ett naturreservat i området går i linje med nuvarande översiktsplan för perioden
2016-2025, där det bl.a. förs fram förslag på att ha en naturvårdsinriktad skötsel i kommunägda
tätortsnära naturområden och på sikt även kunna inrätta naturreservat vid en del sådana lägen. Då
hela området ägs av kommunen har ingen förhandling om markåtkomst behövt göras.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden har 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.

Ärendet
Stocksätterskogen är med sitt centrala läge vid Hallsbergs tätort ett värdefullt och uppskattat
rekreationsområde. Området besöks ofta av boende i närområdena. Intill skogen eller inom några
hundra meters promenadavstånd ligger också tre förskolor och en 1-6 skola. En ny förskola är under
upphandling och byggnation är planerat att påbörjas 2018.
Naturen utgörs till största delen av lövskog. Den börjar bitvis uppnå en ålder där ekologiskt värdefulla
strukturer såsom gamla träd och olika vedsubstrat förekommer. Lövrika skogar är generellt en
skogstyp som har minskat mycket i Sverige och äldre lövskogar är idag en bristvara för många arter.
Inte minst gäller det förekomsterna av ädellövträd.
Genom att bilda ett naturreservat ges området ett långsiktigt skydd samtidigt som förutsättningarna
att utveckla områdets kvalitéer som rekreations- och naturområde är goda.

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Version 1.3

Internkontrollplan 2018, revidering
§ 59
17/DOS/66

Hallsbergs kommun
Drift- och serviceförvaltningen

Intern kontrollplan för år 2018
Område: Gemensam administration
Process
(Rutin/system)
Registrering av
allmänna
handlingar
Dokumenthantering/
Arkivering
Delegationsordning

Årsredovisning 2018-12-31

Moment

Metod

Utförd av

Att registrering
sker enligt lag

Stickprov
månadsvis

Assistent/
handläggare

Förvaltnings
chef

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

Stickprov

Assistent/
handläggare

Förvaltnings
chef

Stickprov

Assistent/
handläggare

Förvaltnings
chef

Planeringsingenjör

Förvaltnings
chef

Avdelningschef

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

Resultat

Delårsrapportering 2018-08-31

1

Åtgärd

Tidplan Ansvarig

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

Årsvis
samt vid
behov

Ekonom

Resultat

Åtgärd

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.

Förvaltningschef

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

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Avdelningschef

Avdelningschef

2

Område: Verksamheter
Process

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Tidplan

Ansvarig

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

Allkontroll Avdelningsc
hef

Avdelningschef

Uppföljning mot
verksamhetsplan

Allkontroll Avdelningschef

Avdelningschef

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

Stickprov

Nämndsekre
terare

Förvaltnings
chef

Mätning av
dricksvattendistribution
Fastighetsavdelningen

Mäta och analysera
levererad volym

Allkontroll Enhetschef/
handläggare

Avdelningschef

Planering av
fastighetsunderhåll

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

Avdelningsc
hef

Infracontrol
Uppföljning
anmälningar/
åtgärder
VA

3

Område: Verksamheter
Process

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Tidplan

Ansvarig

Kontroll av antal
avvikelser kontra
åtgärder avseende
livsmedel

Allkontroll Avdelningschef

Avdelningschef

Uppföljning av
anmälningsärenden
redovisa till
nämnden 1 gång/år

Allkontroll Handläggare

Bygglovschef

Uppföljning av
anmälningsärenden
redovisas till
nämnden 1 gång/år

Allkontroll Handläggare

Miljöchef

(Rutin/system)
Måltidsavdelningen
Egenkontroll

Bygglovsverksamheten
Tillsyn

Miljötillsynsverksamheten
Tillsyn

4

Månadsrapport sjukfrånvaro
§ 60
18/DOS/26

Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen
Perioden 2018-01-01 till 2018-03-31
Totalt hela förvaltningen: 5,15 %
DOS förvaltningsstab
Totalt: 3,39 %
Måltid:
Totalt: 4,22 %
Städ:
Totalt: 10,44 %
Fastighet:
Totalt: 1,97 %
Tekniska:
Totalt: 3,05 %

Perioden 2018-03-01 till 2018-03-31
Totalt hela förvaltningen: 4,71 %
DOS förvaltningsstab
Totalt: 1,13 %
Måltid:
Totalt: 2,88 %
Städ:
Totalt: 11,18 %
Fastighet:
Totalt: 1,50 %
Tekniska:
Totalt: 3,44 %

Månadsrapport ekonomi, mars
§ 61
18/DOS/25

HALLSBERGS KOMMUN
Drift- och serviceavdelningen
Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2018-03-31
Budget helår Prognos 1231
Drift
33 492
33 492
Investering tilldelad ram inkl exploateringar och strategiska
16 278
16 278
Driftram ändrad då tillägg på 370 tkr tillkommit på grund av höjd PO-avgift
Tillägg på investeringsram på grund av överföring av budget från 2017 med 5 528 tkr

Avvikelse
-

Avvikelse %
0%
0%

Drift
(tkr)
Ansvarig

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Avvikelse %

Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000

-

266

-

266

Förvaltningschef, Ansvar 300001

-

2 634

-

2 634

Fordonsverkstad, Ansvar 301000

-

123

-

Teknisk chef, Ansvar 302000

-

2 327

-

Gatuingenjör, Ansvar 302300

-

6 224

-

5 224

1 000

Planeringsingenjör, Ansvar 302500 ortsbesök

-

300

-

300

-

0% -

34

Gata/Park Ansvar 330000

-

16 510

-

16 510

-

0% -

4 344

Fastighet, Ansvar 112100-112150

-

935

-

935

Bostadsanpassning 112190

-

1 693

-

2 693

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500

-

-

0% -

46

-

756

123

-

0% -

121

-

-

0% -

43

2 327

-

0% -

571

-16% -

603

-

-

0% -

1 709

1 000

59% -

559

Städ, Ansvar 1122*

-

-

-

0%

Måltid, Ansvar 1123*

-

-

-

0% -

111

68

Miljö, Ansvar 210000

-

2 146

-

2 146

-

0% -

781

Bygglov, Ansvar 220000

-

334

-

334

-

0% -

207

Totalt DOS Skatt

-

33 492

-

33 492

0% -

9 817

Orsaker till avvikelse:
Totalt visar Drift- och service ett underskott på 1 444 tkr sista mars men prognosen till årets slut ett
resultat i balans.
De senaste fem årens snitt visar att bostadsanpassningen även i år troligen kommer visa ett
minusresultat på minst 1 mkr vilket blir vår prognos till slutet av året för bostadsanpassningen. För att
komma inom ram beräknar vi därför minska på kostnaderna för beläggningsunderhåll med 1 mkr.
Måltidsintäkter från Bildningsförvaltningen är inte debiterade i skrivande stund men hänsyn tagen
med budget som grund. Hänsyn även tagen till transportkostnader som vi inte fått faktura på och
intäkter som inte är fakturerat för Miljö och Bygglovshantering. Räntekostnader som ska debiteras
bolaget har räknats med i utfallet. I skrivande stund ligger budget fördelad på 12-delar men kommer
framöver delvis periodiseras där verksamheterna är väldigt säsongsbundna.

-

Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2018-03-31
Projekt
Övergripande:
EKO-parken/naturreservat
Ortsbesök
Pålsboda torg
Pylonbron
Fastighetsinvesteringar:
Brandskydd och larm skolor
Källsortering, miljörum 2 st
Asfaltering, ytor inkl belysning
Förbättringsåtgärder intern hyresgäst
Folkasboskolan, byte fasad och fönster
Måltidsavdelningen
Städavdelningen:
Gata /Park:
Inköp Maskiner och fordon
Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Stängsel i anslutning till Puttlabäcken
Utökning parkering
Lekplatser, upprustning
Vinterljus centralstationen
Oljeavskiljare
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Trafiksäkerhetsprojekt:

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Avvikelse %

Utfall 180331

-300
-300
-300
-400

-300
-300
-300
-400

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

-1
-14
0
-193

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

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

-400
-1 011
-266
-908
-100
0
-369
-200
-200
-200
-100

-400
-1 011
-266
-908
-100
0
-369
-200
-200
-200
-100

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

-83
0
0
0
0
-515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-89
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-950

-950

0

0%

56

Totalt DOS Skatt

-9404

-9404

0

0%

-839

Fönsterbyte Transtenskolan, Strategisk projekt 10070
Boendesprinkler Sköllergården, Strategisk projekt 30037
Rala III, projekt 30019, extern reglering
Ventilation och Styr, projekt 10051 Förskola Månen
Tingsgården Sköllersta, Strategisk projekt 10089
Vibytorp etapp II D, exploatering projekt 30017
Reception kommunhus Strategisk, projekt 10006

-1 315
-2 000
0
0
-570
-2 000
-989

-1 315
-2 000
0
0
-570
-2 000
-989

0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
-94
-217
-181
0
-2792

-16278

-16278

0

0

-4123

Totalt DOS strategiska, externa Skatt
Orsaker till avvikelse:

Beräknad prognos inom ram till årets slut.

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

Summa DOS på verksamhetsnivå

Belopp i tkr
Ansvar/
Utfall 201803
Budget
Budget helår
Verksamhet
201803
2018
10000
-45
-66
-266
21500
-426
-476
-1905
21501
-206
-84
-334
21502
0
0
0
21505
-2
-8
-31
21506
20
-55
-222
21507
232
729
2917
22501
0
0
0
24900
-628
-1467
-5869
24901
-405
-1227
-4909
24902
-1243
-882
-3529
24903
-84
-200
-800
24904
-11
-78
-310
24905
-162
-129
-515
24906
-771
-885
-3540
24907
-200
-279
-1116
24908
-10
-122
-488
24911
-786
-205
-820
24912
-17
-10
-41
24913
0
-72
-287
24914
2
22
88
25000
-105
-133
-530
25001
-777
-292
-1169
25002
25
-327
-1310
25003
-104
-280
-1122
25004
-77
-151
-606
25005
-25
-17
-66
26100
-523
-433
-1732
26101
-258
-104
-414
51001
-559
-423
-1693
87000
-12
77
308
87005
-13
0
0
91000
-47
-244
-976
91010
-714
-322
-1286
91020
224
360
1439
91030
2297
255
1022
91040
1624
1454
5815
91050
171
704
2815
91060
-781
-85
-342
91070
-325
-124
-495
91071
-1095
-915
-3660
91072
-217
-348
-1391
91073
-248
-368
-1473
91074
59
84
336
91080
-1040
-783
-3131
91090
696
240
960
92000
-1499
-1408
-5631
92016
-47
0
0
92021
138
552
2207
92022
214
183
732
92023
-103
-22
-87
92024
-16
-9
-35
92025
0
0
0
92030
146
0
0
92099
-1
0
0
xxxxx
-2083
0
0
-9817
-8373
-33492

HALLSBERGS KOMMUN
Drift- och serviceavdelningen
Avgiftsfinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2018-03-31
Budget helår Prognos 1231
Avvikelse
Drift
Reinvestering tilldelad ram inkl
19 078
19 078
exploateringar
Investeringsram utökad med överföring av ej nyttjad ram från 2017 med 1 828 tkr

Drift VA
(tkr)
Ansvarig
Budget helår
Inventering VA-rörnät Ansvar 302400
vht 86504
263
VA-rörnät Ansvar 330100, 330200 vht
86508, 86512-15 samt 86518
8 746
VA-avg. hushåll och industri Ansvar
350000 vht 86501 och 86502
31 583
Vattenförs.anskaffn.prod.distr. Ansvar
350000 vht 86500, 86505-07
ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät
Ansvar 350000 vht 86509-86518
Teknisk chef VA
350001

Totalt DOS Avgift

Prognos

Avvikelse

Utfall

263

-

-

56

8 746

-

-

1 457

31 583

-

7 495

7 548

-

7 548

-

-

2 003

13 134

-

13 134

-

-

3 331

1 892

-

1 892

-

-

619

Ansvar
-

-

-

-

29

Orsaker till avvikelse:

Totalt för VA så ligger prognosen till slutet av året på ett noll-resultat. Utfall per 31 mars visar
ett överskott på 29 tkr. Hänsyn är tagen till saknade kostnader för inköp vatten, ej attesterade
fakturor och ej inkomna intäkter VA-avgifter.

Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2018-03-31
Projekt
Maskin- och fordonsanskaffning,
projekt 30001

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Utfall

-450

-450

0

-6

Sanering VA-nät projekt 35002

-4 000

-4 000

0

-1 572

VA-avdelningens investeringar

-2 200

-2 200

0

-14

-600

-600

0

0

-7 200

-7 200

0

0

-14 450

-14 450

0

-1 592

-1 828

-1 828

0

-439

-2 800

-2 800

0

-1 155

0

0

0

-22

-19 078

-19 078

0

-3 208

Nödvattenrum
Sjöledning Tisaren , projekt 35013

Totalt DOS Avgift
Exploatering Sköllersta, projekt 35501
Stratigisk

Exploatering Vibytorp II D, projekt 35503
Stratigisk

Rala III, projket 30019 strategisk

Totalt DOS Avgift
Orsaker till avvikelse:

I dagsläget vet vi inte hur långt vi kommer hinna med Tisaren i år och visar därför en prognos
utan avvikelse till årets slut.
Budget/utfall på verksamhetsnivå
Verksamhet(T)
VA-försörjning gemensamt
VA-avgifter hushåll
VA-avgifter industri
Inventering VA-nät
Anskaffning vatten
Produktion vatten
Distribution vatten
VA-nät gemensamt
Avloppspumpstationer
Reningsverk
Reserv vattentäkter
Leverans vatten
Spillvattenavledning
Dagvattenavledning
Dagvattenhantering
Slamhantering VA
Vattenmätning
Maskiner VA
Ej attesterade fakturor
Totalt

Verksamhet
86500
86501
86502
86504
86505
86506
86507
86508
86509
86510
86511
86512
86513
86514
86515
86516
86517
86518

Utfall 1803
-1206
6230
1266
-195
-523
-76
-17
-696
-111
-2770
-19
-476
-21
-136
-1
-76
-272
-84
-788
29

Budget 1803 Budget helår
-1199
-4797
6524
26100
1371
5483
-223
-892
-790
-3158
-201
-803
-7
-29
-1086
-4345
-214
-857
-2710
-10840
-28
-112
-846
-3385
-130
-520
-113
-452
-7
-27
-77
-309
-154
-616
-110
-441
0
0
0
0

Budget
§ 62
18/DOS/25

Månadsuppföljning Infracontrol
§ 63
18/DOS/30

Ärenden i Infracontrol period 180301- 180331
Antal pågående ärenden i början av perioden 76 st
Antal pågående ärenden i slutet av perioden 60 st varav 4 st vilande
Antal inkomna ärenden under perioden 54 st
Antal avslutade ärenden under perioden 70 st

Antal inkomna/avslutade ärenden per ärendetyp
FRITIDSANLÄGGNINGAR

0
1
1

KLOTTER

0

3
3
2
MÅLTID

6
6

0
VA-DRIFT

11
8
2

VA-NÄT

9
10
11

PARK OCH OFFENTLIGA PLATSER

4
3
2

TRAFIK

6
1
10

ÖVRIGT

4
4
5

GATUBELYSNING

3
3
25

GATA

26
18
0

5

10
Pågående utgång

15
Avslutade

20

25

30

Inkomna

Medel handläggningstid i dygn för avslutade ärenden under perioden
ÖVRIGT

34,82

KLOTTER

0

VA-NÄT

1,8

VA-DRIFT

15,9

TRAFIK

97,6

PARK OCH OFFENTLIGA PLATSER

6,1

MÅLTID

8,7

GATUBELYSNING

0,8

GATA

30,46

FRITIDSANLÄGGNINGAR

16,54
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60

80
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Delegationer och meddelanden
§ 64
18/DOS/17

KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-04-25

19 – Meddelanden till nämnd 180425

Föredragande

Anmälningar
• 18/DOS/18-19 Dom meddelad i Nacka tingsrätt, angående anmälningar om
ovårdade tomter på fastigheterna Vingen 1:2 och Sämskskäraren 1 i Hallsbergs
kommun
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Övriga ärenden
§ 65
18/DOS/43

