
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

 Drift-och servicenämnden

Tid Plats
09:00-11:45 Hörnet, kommunhuset Hallsberg  

Övriga

Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Ingalill Nilsson (Ekonom) §§78-88
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Niklas Hasselwander (Teknisk chef) §§80-81
Nermin Ceman (Byggnadsingenjör) §80
Said Nor (Byggnadsingenjör) §80
Mats Svensson (Kommunalarbetare) §80
Fredrik Brenkle (Trafik- och gatuingenjör) §§82-83
Per Runfeldt (Planerare) §83
Magnus Eliasson (Bygglovsinspektör) §79
Annika Karlsson Juliussen (Folkhälsoutvecklare) §89

Protokollet innehåller paragraferna §§78-89

Ordförande _________________________________________________________________
Lotta Öhlund

Justerare _________________________________________________________________
Gert Öhlin

Sekreterare _________________________________________________________________
Susanne Naeslund

Ej tjänstgörande ersättare

Andreas Tranderyd (MP) §§78-88
Calin Mc Quillan (M)

Beslutande ledamöter

Lotta Öhlund (MP) (ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Toni Blanksvärd (S)
Hans Palmqvist (S)
Christina Johansson (S)
Ingegerd Svahn Karlsson (S) §§78-88
Mattias Björklund (M) §§78-88
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD) §§78-88
Leif Hermansson (S)  ersätter Conny Larsson (S) 
(vice ordförande)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Drift-och servicenämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-29
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Drift- och servicenämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 78 Sammanträdets inledning
§ 79  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
§ 80 Lekplatser, rapportering om tillsynsprotokoll och vad som är åtgärdat samt planerade 

åtgärder
§ 81 Förslag till ny julbelysning i träden framför stationen i Hallsberg
§ 82 Hastighetspåminnare, information
§ 83 Pålsboda torg, ombyggnad
§ 84 Val av nytt dataskyddsombud
§ 85 Månadsrapport sjukfrånvaro
§ 86 Månadsrapport ekonomi, juli
§ 87 Månadsuppföljning Infracontrol
§ 88 Delegationer och meddelanden
§ 89 Övriga ärenden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande
2. Anmälan om jäv

Ingen av ledamöterna anmälde jäv
3. Val av justerare

Gert Öhlin (L) valdes att justera dagens protokoll
4. Tjänstgörande ersättare

Leif Hermansson (S) ersätter Conny Larsson (S)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79 -  - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning

Ansökan om förhandsbesked inkom den 25 maj 2018 och avser nybyggnad av ett 
enbostadshus på del av fastigheten .
Den aktuella platsen är en flack höjd, bredvid en enskild väg, där skogen tidigare har 
avverkats. Nu växer mest blåbärs- och lingonris där. Berget går i dagen på vissa ställen och 
det finns en del större stenblock. Från platsen sluttar marken ca 2-3 m ner mot en anlagd 
damm. Mellan den aktuella platsen och dammen löper en gammal stenmur. Dammen 
omfattas av strandskyddet 100 m från strandlinjen enligt 7 kap 14 § miljöbalken. Stenmuren 
omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken och den får inte 
skadas av den planerade byggnationen.
Den planerade byggnationen strider inte mot riktlinjerna i kommunens översiktsplan (ÖP) 
men byggnader bör anpassas till byggnadstraditionen i området.
För att få bygga nära dammen kan sökanden välja tre olika alternativ. Sökande kan antingen 
välja att planera tomten minst 100 meter från strandlinjen, eller ansöka om att upphäva 
strandskyddet på dammen ( enligt MB 7 kap 18 §) hos Länsstyrelsen, eller ansöka om 
strandskyddsdispens
( enligt MB 7 kap 18 b §) hos Hallsbergs kommun.
Förutsättningar finns att enskilt vatten och avlopp kan lösas på platsen. Hur och var blir en 
fråga vid tillståndsprövning om enskilt avlopp.

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 ett enbostadshus på del av fastigheten 

 i enlighet med bifogad karta och med följande villkor:

1. Byggnaders utformning, placering och färgsättning prövas i bygglovet
2. Anmälan om enskilt avlopp och eventuell värmepump ska finnas innan bygglov beviljas
3. För att bygglov ska beviljas nära dammen krävs antingen

a. Att bostadshusets tomtgräns tydligt markeras minst 100 meter från strandlinjen, 
eller
b. Att byggherren lämnar bevis om att strandskyddet har upphävts av Länsstyrelsen 
enligt miljöbalken 7 kap 18 §, eller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

c. Att Hallsbergs kommun beviljar strandskyddsdispens
enligt miljöbalken 7 kap 18 b §.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80 - Lekplatser, rapportering om tillsynsprotokoll och vad som är 
åtgärdat samt planerade åtgärder 
(18/DOS/27)

Ärendebeskrivning

Kommunen som fastighetsägare har ett långtgående ansvar när det gäller den lekutrustning 
som finns på kommunal mark. Kommunen har ett uppdrag att tillse att det finns tillgänglig, 
stimulerande och väl fungerande utrustning för medborgare och brukare. Kommunen som 
fastighetsägare har utöver detta också ett ansvar för att arbeta systematiskt med underhåll 
och funktionsprovning av utrustningen så att skaderisken minimeras.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

En av de brister som upptäcktes vid besiktningen var att varje lekplats behöver en skylt med 
namn och koordinater, så att den enkelt kan lokaliseras vid en eventuell olycka. Det 
klargjordes vid mötet att ansvaret för att ta fram dessa skyltar ligger på Tekniske chefen.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81 - Förslag till ny julbelysning i träden framför stationen i Hallsberg 
(18/DOS/116)

Ärendebeskrivning

Julbelysningen som varit i träden framför stationen i Hallsberg har varit mycket uppskattad. 
Belysningen har dock börjat gå sönder eftersom träden växer och spränger sönder slingorna. 
Offerter för olika typer av ny belysning har hämtats in och ett förslag kommer att redovisas.

Gösta Hedlund (C), har lämnat in ett yrkande enligt bilaga.

Jimmy Olsson (SD) yrkar bifall till Gösta Hedlunds yrkande. 

Gert Öhlin (L) yrkar bifall till Gösta Hedlunds yrkande. 

Christina Johansson (S) och Ingegerd Svahn Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning och beslut

Efter att ha fått ordningen godkänd ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag 
mot Gösta Hedlund yrkande. Hon finner då att nämnden beslutar bifalla förvaltningens 
förslag.

Ordförande ställer sedan proposition på de olika förslagen och finner då att nämnden 
beslutar anta förvaltningens förslag nummer tre.

Jimmy Olsson (SD) avstår från att delta i röstningen.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag nummer tre, men med 
tillägget att kostnaden för nedmonteringen av befintlig belysning ska belasta årets 
driftbudget.

Reservationer

Gösta Hedlund (C), Gert Öhlin (L), Mattias Björklund (M) och Jimmy Olsson (SD) reserverar 
sig mot beslutet.
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Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Trädbelysning i Hallsberg
 Yrkande från Centerpartiet angående Trädbelysning i parken framför järnvägsstationen i 

Hallsberg

Paragrafen är justerad
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Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 82 - Hastighetspåminnare, information 
(18/DOS/51)

Ärendebeskrivning

Två stycken hastighetsdisplayer har köpts in i Hallsbergs kommun. Hastighetsdisplayen är 
utformad för enkelt och flexibelt användande på platser där hastigheten behöver sänkas 
samtidigt som all statistik kring antalet fordon samt dess hastighet samlas in.

Nu inför skolstart kommer displayerna monteras på gator vid skolor. Annars kommer de att 
flyttas runt i kommunen efter behov.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-08-29

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83 - Pålsboda torg, ombyggnad 
(18/DOS/39)

Ärendebeskrivning

Önskemål fanns om att färdigställa och förbättra torgytan i Pålsboda. Ett förslag utarbetades 
på hur det skulle gå att göra torget mer användarvänligt och attraktivt. Torget har nu 
färdigställts enligt förslaget och arbetet redovisas.

En besiktning har gjorts efter att arbetet var slutfört och en del brister upptäcktes. 
Entreprenören kommer dock att  bygga om för att rätta till felen.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-08-29

Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 84 - Val av nytt dataskyddsombud 
(18/DOS/56)

Ärendebeskrivning

Dataskyddsförordningen började gälla som lag i Sverige den 25 maj 2018 och ersatte 
personuppgiftslagen. Förordningen innehåller många stora förändringar och vissa helt nya 
bestämmelser. Den ställer bland annat högre krav på hur vi hanterar och dokumenterar 
personuppgiftsbehandlingar. Förordningen ställer också krav på att alla offentliga 
myndigheter utser ett dataskyddombud. Rollen som dataskyddsombudet har är att vägleda 
kommunens verksamheter i arbetet med att följa den nya dataskyddsförordningen. 
Nämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att utse dataskyddsombudet.

Hallsbergs kommuns nuvarande dataskyddsombud slutar sin anställning i kommunen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de nämnder och bolag där Ellinor Halldan är 
dataskyddsombud, beslutar att entlediga Ellinor från sitt uppdrag, och istället utnämner 
kommunens säkerhetssamordnare till dataskyddsombud.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar entlediga Ellinor Halldan från uppdraget som Drift- och 
servicenämndens dataskyddsombud, och utnämner istället säkerhetssamordnare Birgitta 
Rydén till Drift- och servicenämndens dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag
 Förslag entledigande och utnämnande av DOS Dataskyddsombud

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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.

Nämnden framför önskemål om att särredovisa långtidssjukskrivningarna till nästa gång.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro DOS maj 2018
 Sjukfrånvaro DOS juni 2018

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 86 - Månadsrapport ekonomi, juli 
(18/DOS/25)

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen sammanställt en ekonomisk 
månadsrapport för juli 2018.

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 1 158 tkr per sista juli men vår prognos visar 
ett minusresultat på 600 tkr till årets slut.

Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att senast den 21 september återkomma med en 
redovisning på hur nämndens budget ska komma inom ram till årets slut.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag
 Skatt total 1807
 VA total 201807

Paragrafen är justerad
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Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87 - 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 rapporten

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag
 Månadsrapport Infracontrol, juli 2018

Paragrafen är justerad
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§ 88 - Delegationer och meddelanden 
(18/DOS/17)

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-05-25 till 2018-08-23 redovisas 
genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad
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Drift-och servicenämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 89 - Övriga ärenden 
(18/DOS/43)

Ärendebeskrivning

 Annika Karlsson Juliussen informerar om arbetet med den nya kostpolicyn och den remiss 
som är ute nu.

Paragrafen är justerad
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§ 80
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Förslag till ny julbelysning i träden framför 
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§ 81

18/DOS/116
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§ 82
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Pålsboda torg, ombyggnad

§ 83

18/DOS/39
   



Val av nytt dataskyddsombud

§ 84

18/DOS/56
   



 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

       2018-08-15 Dnr:  18/DOS/56 

 

 
 

Förslag till utnämning av dataskyddsombud   

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommuns nuvarande dataskyddsombud slutar sin anställning i kommunen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de nämnder och bolag där Ellinor Halldan är 
dataskyddsombud, beslutar att entlediga Ellinor från sitt uppdrag, och istället utnämner kommunens 
säkerhetssamordnare till dataskyddsombud. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar entlediga Ellinor Halldan från uppdraget som Drift- och 
servicenämndens dataskyddsombud, och utnämner istället säkerhetssamordnare Birgitta Rydén till 
Drift- och servicenämndens dataskyddsombud. 

Ärendet 
Enligt den nya dataskyddsförordning som trädde i kraft 25 maj 2018 ska samtliga 
personuppgiftsansvariga inom offentlig verksamhet utnämna ett dataskyddsombud. 

Enligt beslut § 101, fattat av kommunstyrelsen 2017-10-10 ska Hallsbergs kommun ha ett 
gemensamt dataskyddsombud.  

Dataskyddsombudets roll är att säkerställa att dataskyddsförordningen följs inom kommunen, och 
detta genom att agera rådgivande och stöttande mot nämnderna och dess anställda. Ombudet har 
dock inget eget ansvar för att nämnderna följer dataskyddsförordningen, utan ansvaret ligger alltid 
ytterst hos den personuppgiftsansvariga eller hos dess personuppgiftsbiträde. 

Ellinor Halldan är Hallsbergs kommuns dataskyddsombud och i samband med att Ellinor slutar sin 
anställning i kommunen behöver en ersättare utses. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunens nämnder och bolag utnämner 
säkerhetssamordnare Birgitta Rydén till dataskyddsombud och därmed entledigar Ellinor från sitt 
uppdrag. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Lena Fagerlund  Evelyn Boström 

Förvaltningschef  T.f. administrativ chef 

 



Månadsrapport sjukfrånvaro

§ 85

18/DOS/26
   



Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen 

Perioden 2018-01-01 till 2018-05-31 
 

Totalt hela förvaltningen: 5,12 % (6,83 %) 

DOS förvaltningsstab 

Totalt: 3,65 % 

Måltid:  

Totalt: 4,93 % 

Städ: 

Totalt: 9,39 % 

Fastighet:  

Totalt: 1,87 % 

Tekniska: 

Totalt: 2,92 % 

Perioden 2018-05-01 till 2018-05-31 
 

Totalt hela förvaltningen: 4,32 % (6,27 %) 

DOS förvaltningsstab 

Totalt: 2,26 % 

Måltid:  

Totalt: 6,67 % 

Städ: 

Totalt: 6,13 % 

Fastighet:  

Totalt: 1,05 %  

Tekniska: 

Totalt: 2,30 % 



Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen 

Perioden 2018-01-01 till 2018-06-30 
 

Totalt hela förvaltningen: 4,87 % (6,44 %) 

DOS förvaltningsstab 

Totalt: 3,04 % 

Måltid:  

Totalt: 4,65 % 

Städ: 

Totalt: 8,76 % 

Fastighet:  

Totalt: 1,83 % 

Tekniska: 

Totalt: 2,86 % 

Perioden 2018-06-01 till 2018-06-30 
 

Totalt hela förvaltningen: 3,79 % (4,50 %) 

DOS förvaltningsstab 

Totalt: 1,17 % 

Måltid:  

Totalt: 3,29 % 

Städ: 

Totalt: 6,07 % 

Fastighet:  

Totalt: 1,63 %  

Tekniska: 

Totalt: 2,63 % 



Månadsrapport ekonomi, juli

§ 86

18/DOS/25
   



                                        HALLSBERGS KOMMUN

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Skattefinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2018-07-31 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse Avvikelse %

Drift 33 992 -        34 592 -            600 -          2%

Investering tilldelad ram inkl exploateringar och strategiska 24 013 -        24 013 -            -             0%

Drift

(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000 266 -             266 -                 -             0% 120 -                 

Förvaltningschef, Ansvar 300001 2 634 -          2 634 -              1 490 -              

Fordonsverkstad, Ansvar 301000 123 -             123 -                 -             0% 72 -                   

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500 -                -                    -             0% 238 -                 

Teknisk chef, Ansvar 302000 2 327 -          2 327 -              -             0% 1 295 -              

Gatuingenjör, Ansvar 302300, (minskad avvikelse från maj)  6 224 -          5 724 -              500           -8% 3 128 -              

Planeringsingenjör, Ansvar 302500 ortsbesök 300 -             300 -                 -             0% 12 -                   

Gata/Park Ansvar 330000 16 510 -        16 510 -            -             0% 9 876 -              

Fastighet, Ansvar 112100-112150 935 -             935 -                 -             0% 1 034 -              

Bostadsanpassning 112190,  (tillägg budget med 500 tkr) 2 193 -          2 693 -              500 -          23% 1 262 -              

Städ, Ansvar 1122* -                -                    -             0% 234                  

Måltid, Ansvar 1123* -                600 -                 600 -          0% 942                  

Miljö, Ansvar 210000 2 146 -          2 146 -              -             0% 1 813 -              

Bygglov, Ansvar 220000 334 -             334 -                 -             0% 554 -                 

Totalt DOS Skatt 33 992 -     34 592 -         600 -        2% 19 718 -         

Orsaker till avvikelse:

Tillägg på investeringsram på grund av överföring av budget från 2017 med 5 528 tkr, nytt beslut sprinkler Sköllergården 2 000 tkr, 

nytt beslut Ridhus Lindhult 1 255 tkr och installation ventilation kommunhuset 2 000 tkr.

Driftram ändrad då tillägg på 370 tkr tillkommit på grund av höjd PO-avgift och 500 tkr till bostadsanpassning.

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 1 158 tkr per sista juli men vår prognos visar ett 

minusresultat på 600 tkr till årets slut.

De senaste fem årens snitt visar att bostadsanpassningen även i år troligen kommer visa ett 

minusresultat på minst 500 tkr vilket blir vår prognos till slutet av året för verksamheten. För att 

komma inom ram beräknar vi därför minska på kostnaderna för beläggningsunderhåll med 500 tkr. 

Måltidsintäkter från Bildningsförvaltningen är inte reglerade i skrivande stund men hänsyn är tagen 

med budget som grund. Hänsyn är även tagen till transportkostnader som vi inte fått faktura på. Ett 

nytt avtal på livsmedelsinköp som mest är baserat på ekologiska livsmedel fördyrar våra inköp och 

vår prognos till årets slut visar ett underskott på måltidsavdelningen på 600 tkr. Hänsyn är tagen till ej 

attesterade fakturor som tillhör juli. Hänsyn är även tagen till kostnader och intäkter som ska regleras 

mot nya Bostadsbolaget.



Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS / 
(tkr)  Helårsprognos per 2018-07-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Avvikelse % Utfall 180731

Övergripande:

EKO-parken/naturreservat -300 -378 -78 26% -378

Ortsbesök -300 -300 0 0% -96

Pålsboda torg -300 -300 0 0% 0

Pylonbron -400 -424 -24 6% -424

Fastighetsinvesteringar:  

Brandskydd och larm skolor -500 -500 0 0% -257

Källsortering, miljörum   2 st -500 -500 0 0% 0

Asfaltering, ytor inkl belysning -700 -700 0 0% 0

Förbättringsåtgärder intern hyresgäst -300 -300 0 0% 0

Folkasboskolan, byte fasad och fönster -500 -500 0 0% -424

Angöring Folkasbo 0 -13 -13 100% -13

Ridhuset Lindhult, projekt 10094 -1 255 -1 255 0 0% 0

Ventilation kommunhuset från stratigsika medel -2 000 -2 000 0 0% 0

Måltidsavdelningen -800 -800 0 0% -681

Städavdelningen: -100 -100 0 0% 0

Gata /Park: 0

Inköp Maskiner och fordon -400 -503 -103 26% -503

Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår -1 011 -1 011 0 0% -83

Tillgänglighetsanpassning -266 -266 0 0% 0

Gatubelysning -908 -908 0 0% -73

Stängsel i anslutning till Puttlabäcken -100 -100 0 0% 0

Lekplatser, upprustning -369 -369 0 0% 0

Vinterljus centralstationen -200 -200 0 0% 0

Oljeavskiljare -200 -200 0 0% 0

Manskapsbodar i orterna -200 -200 0 0% 0

Anslagstavlor -100 -100 0 0% 0

Trafiksäkerhetsprojekt:  Cykel-pumpar/parkeringar -950 -950 0 0% -74

Totalt DOS Skatt  -12659 -12877 -218 2% -3006
Fönsterbyte Transtenskolan, Strategisk projekt 10070 -1 315 -1 315 0 0% -1081

Kånsta kvarn, Stratigsik projket 10090 -380 -380 0 0% -372

Nybyggnation Lien, Strategisk projekt 10087 Ny förskola norr 0 0 0 0% -122

Sköllersta skola mottagningskök, Strategisk -2 100 -2 100 0 0% -516

Nybyggnation centrum, Strategisk projekt 10088 0 -2 -2 0% -4

Boendesprinkler Sköllergården, Strategisk  projekt 30037 -4 000 -4 000 0 0% -77

Rala III, projekt 30019, extern reglering 0 0 0 0% -284

Ventilation och Styr, projekt 10051 Förskola Östansjö 0 -280 -280 0% -280

Tingsgården Sköllersta, Strategisk  projekt 10089 -570 -570 0 0% -181

Vibytorp etapp II D, exploatering projekt 30017 -2 000 -2 000 0 0% 0

Exploatering Sköllersta, projekt 35501 0 -124 -124 100% -124

Reception kommunhus Strategisk, projekt 10006 -989 -4184 -3195 58% -4184

Totalt DOS strategiska, externa Skatt  -24013 -27832 -3819 16% -10231
Orsaker till avvikelse:

Beräknad prognos inom ram till årets slut.

Ortsbesök har några åtgärder i varje ort som ska utföras under året enligt en plan.

Pålsboda torg är klart.

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 personalutrymmen till Esslatorp äldreboende har byggts och tagits i bruk. 

Folkasbo fönster och panel. Arbetet klart.

Ridhuset Lindhult, uppstartsmöte mitten av maj, arbetet har gått igång under början av augusti.

Fönsterbyte Transtenskolan är färdigt för denna etapp. Återstår innergårdar samt matsalsdelen kommande år. Alla fakturor har inte kommit. 

Kånsta kvarn 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.

Boendesprinkeler sköllergården är under detaljprojektering. Upphandlingen blev klar under sommaren och arbetet startar omgående.

Ventilation Östansjö är färdigställd. 

Tingsgården har under sommaren målats utvändigt, fönstren har renoverats och kittats samt en hel del rötskadat fasadvirke har bytts ut. 

Ventilation kommunhuset. Är färdigställd. Kostnaderna ligger på investeringen för reception kommunhuset vilken också är färdig, dock har inte alla 

kostnader för ventilationen hunnit komma ännu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vi har fått tre olika offerter på Vinterljus centralstationen och beräknas klart under hösten.                                                                                                                                                                                                                   

Oljeavskiljare installerad men faktura har ej kommit.                                                                                                                                                                 

Manskapsbodar är beställda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anslagstavlor beställda.                                                                                                                                                                                                                                       



Drift Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Budget/Utfall på verksamhetsnivå.
Ansvar/     

Verksamhet

Utfall 201807 Budget 

201807

Budget helår 

2018

Nämnd- och styrelseverksamhet 10000 -120 -155 -266

Teknisk planering 21500 -942 -1110 -1905

Bygglovsverksamhet 21501 -554 -195 -334

Allmän markreserv 21505 -8 -5 -31

Fastighetsreglering 21506 31 35 -222

Bostads- och affärshus 21507 -1318 -43 2917

Energirådgivning 22501 0 0 0

Gator och vägar gemensamt 24900 -2391 -3424 -5869

Beläggning underhåll 24901 -2426 -2965 -4909

Vinterväghållning 24902 -2452 -1731 -3529

Barmarksrenhållning 24903 -466 -467 -800

Gröna ytor 24904 -114 -182 -310

Trafikanordning 24905 -526 -301 -515

Gatubelysning 24906 -1835 -2065 -3540

Broar/stödmurar 24907 -694 -595 -1116

Dagvattenavledning 24908 -205 -285 -488

Bidrag till vägsamfällighet 24911 -791 -786 -820

Enskilda utfartsvägar 24912 -17 -24 -41

Trafikreglering 24913 -26 -168 -287

Parkeringsövervakning 24914 18 51 88

Parker m.m. 25000 -443 -309 -530

Skogs- och naturparker 25001 -801 -682 -1169

Gräsytor 25002 -555 -699 -1310

Planteringsytor, utsmyckning 25003 -628 -654 -1122

Lekplatser 25004 -372 -353 -606

Natur- och kulturreservat 25005 -41 -15 -66

Miljöbalken 26100 -1336 -1010 -1732

Livsmedelslagen 26101 -477 -242 -414

Bostadsanpassning 51001 -1262 -1280 -2193

Avfallshantering gemensamt 87000 188 179 308

Lakvattenrening 87005 0 0 0

Gemensamma lokaler 91000 -107 -55 -976

Förvaltningslokaler 91010 -2075 -1012 -1286

Fritidslokaler 91020 908 901 1439

Skol- och förskolelokaler 91030 4999 5096 1022

Vård- och omsorgslokaler 91040 3783 1423 5815

Övriga lokaler internt 91050 1182 1285 2815

Övriga lokaler externt 91060 -383 -465 -342

Fastighetsförvaltning 91070 -639 -656 -495

Vaktmästeri 91071 -2901 -2798 -3660

Teknikgrupp 91072 -533 -620 -1391

Snickare 91073 -548 -545 -1473

Hjälpmedelscentral 91074 141 163 336

Städverksamhet 91080 -2244 -1827 -3131

Övrig städ externt 91090 1209 -1142 960

Gemensamma verksamheter 92000 -2707 -2785 -5631

Fordonsförvaltare 92016 -184 0 0

Personal intern försäljning 92021 435 1288 2207

Maskiner intern försäljning 92022 673 427 732

Gatukontorets reparationsverkstad 92023 -65 -51 -87

Förbrukningslager reparationsverkstan 92024 -6 -21 -35

Bilpoolens leasingbilar 92025 -49 0 0

Måltidsverksamhet 92030 1101 0 0

Vidarefakturering 92099 -2 -2 0

Ej attesterade fakturor xxxxx -1143 0 0

Summa DOS på verksamhetsnivå -19718 -20876 -33992



                                        HALLSBERGS KOMMUN

                                        Drift- och serviceavdelningen

                              Avgiftsfinansierad verksamhet
(tkr)

Helårsprognos per 2018-07-31 Budget helår Prognos 1231 Avvikelse 

-                -                 -                   

Reinvestering tilldelad ram inkl 

exploateringar 19 078 -        20 478 -        1 400 -             

Investeringsram utökad med överföring av ej nyttjad ram från 2017 med 1 828 tkr 

Drift VA
(tkr)

Ansvarig Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

 Inventering VA-rörnät Ansvar  302400 

vht  86504 263 -             263 -              -                   302 -             

 VA-rörnät Ansvar 330100, 330200 vht 

86508, 86512-15 samt 86518 8 746 -          8 746 -           -                   3 954 -         

 VA-avg. hushåll och industri Ansvar 

350000 vht 86501 och 86502 31 583         31 583         -                   18 330        

 Vattenförs.anskaffn.prod.distr. Ansvar 

350000 vht 86500, 86505-07 
7 548 -          7 548 -           -                   5 495 -         

 ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät 

Ansvar 350000 vht 86509-86518 13 134 -        13 134 -        -                   7 633 -         

 Teknisk chef VA                             Ansvar 

350001 1 892 -          1 892 -           -                   1 772 -         

Totalt DOS Avgift -              -              -                826 -          

Orsaker till avvikelse:

Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS / 

(tkr)  Helårsprognos per 2018-07-31

Projekt Budget helår Prognos Avvikelse Utfall 

Maskin- och fordonsanskaffning, 

projekt 30001 -450 -450 0 -377

Sanering VA-nät projekt 35002 -4 000 -6 000 -2 000 -2 472

VA-avdelningens investeringar -2 200 -2 200 0 -1 611

Nödvattenrum -600 0 600 0

Sjöledning Tisaren , projekt 35013 -7 200 -7 200 0 0

Totalt DOS Avgift -14 450 -15 850 -1 400 -4 460
Nybyggnation Lien, Strategisk förskola 

norr 0 0 0 -2

Exploatering Sköllersta, projekt 35501 

Stratigisk -1 828 -3 619 -1 791 -3 619

Exploatering  Vibytorp II D, projekt 35503 

Stratigisk -2 800 -2 800 0 -3 175

Rala III, projket 30019 strategisk

0 0 0 -22

Totalt DOS Avgift -19 078 -22 269 -3 191 -11 278
Orsaker till avvikelse:

Totalt för VA så ligger prognosen till slutet av året på ett noll-resultat. Utfall per 31 juli visar ett 

underskott på 826 tkr. Hänsyn är tagen till saknade kostnader för inköp vatten och ej inkomna 

intäkter på VA-avgifter.           

Kostnaderna för sanering va-nät beräknas till årtes slut ligga på 6 mkr, 2 mkr över budget.

Nödvattenrum kommer flyttas till 2019 på grund av flytt av verksamhet.

I dagsläget har vi ingen prognos till årets slut på arbetet med sjöledningen vid Tisaren och låter 

prognosen vara samma som budget på 7,2 mkr.

Projektet Rala III inväntar resultat på en geoundersökning innan arbetet kan påbörjas och totalt 

ska Train Alliance bistå med 4 mkr till projektet.



Budget/utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet(T) Verksamhet Utfall 1807 Budget 1807 Budget helår

VA-försörjning gemensamt 86500 -4966 -2798 -4797

VA-avgifter hushåll 86501 14919 15225 26100

VA-avgifter industri 86502 3412 3198 5483

Inventering VA-nät 86504 -637 -521 -892

Anskaffning vatten 86505 -1693 -1842 -3158

Produktion vatten 86506 -263 -468 -803

Distribution vatten 86507 3 -17 -29

VA-nät gemensamt 86508 -1977 -2534 -4345

Avloppspumpstationer 86509 -322 -500 -857

Reningsverk 86510 -6285 -6324 -10840

Reserv vattentäkter 86511 -57 -65 -112

Leverans vatten 86512 -1702 -1975 -3385

Spillvattenavledning 86513 -102 -303 -520

Dagvattenavledning 86514 -161 -264 -452

Dagvattenhantering 86515 -24 -16 -27

Slamhantering VA 86516 -251 -180 -309

Vattenmätning 86517 -502 -359 -616

Maskiner VA 86518 -218 -257 -441

Ej attesterade fakturor 0 0 0

Totalt -826 0 0
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