SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

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)
Hans Palmqvist (S)
Christina Johansson (S)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Leif Hermansson (S) ersätter Toni Blanksvärd
(S)
Peter Tillman (V) 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) §132
Mikael Eriksson (Miljöinspektör) §§126-127
Susanna Höglund (Miljöinspektör) §§126-127
Mats Brengdahl (Energi- och klimatrådgivare) §133
Said Nor (Byggnadsingenjör) §130
Nermin Ceman (Byggnadsingenjör) §130

Protokollet innehåller paragraferna §§125-141
Ordförande

_________________________________________________________________
Lotta Öhlund

Justerare

_________________________________________________________________
Jimmy Olsson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

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

Drift-och servicenämnden
2018-11-21

Datum för överklagan

2018-11-29

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

Ärendelista
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Rapport
föreläggande att transportera bort fordon
Ansökan om bygglov, tillbyggnad av altan
Bygglov för digital skylt efter
i Hallsberg
Redovisning av planerat underhåll på kommunens fastigheter 2018
Kontrollplan för broar
Uppföljning projekt Ekoparken
Verksamhetsrapport energi- och klimatrådgivning
Tider för ortsbesök 2019
DOS sammanträdestider 2019
DOS Budget 2019-2021
Månadsrapport sjukfrånvaro
Månadsrapporter ekonomi, oktober
Månadsuppföljning Infracontrol
Delegationer och meddelanden
DOSBU Övriga ärenden

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 125- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Tjänstgörande ersättare
Leif Hermansson (S) ersätter Toni Blanksvärd (S), Peter Tillman (V) ersätter Kari Räihä (V) och
Calin Mc Quillan (M) ersätter Mattias Björklund (M)
3. Anmälan om jäv
Ingen ledamot anmälde jäv
4. Val av justerare
Jimmy Olsson (SD) valdes att justera dagens protokoll

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 126 - Rapport
(18/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har genom Länsstyrelsen i Örebro län beviljats medel från
Naturvårdsverket för genomförande av en förstudie av objektet ”
”. På fastigheten bedrevs från 50- talet fram till 2003 lantbruksverksamhet med odling av
spannmål och potatis.
Det finns nästan inga rester av bekämpningsmedel i marken men däremot i grundvattnet
som är en reservvattentäkt och därför har ett högt skyddsvärde.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 127 -

, föreläggande att transportera bort fordon

(18/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Drift- och serviceförvaltningen fick den 16 mars 2017 in klagomål på skrotbilar som står
uppställda norr om
, inom fastigheten
i Hallsbergs kommun. Drift- och
serviceförvaltningen besökte platsen den 24 mars 2017. På platsen fanns flertalet fordon,
totalt 14 stycken, samt diverse bildelar. Fordonen hade stått på samma plats under en längre
tid. Fastigheten
ägs av
. Fastighetsägaren har inte
gett tillstånd till att fordon och bildelar får förvaras på fastigheten.
Drift- och servicenämnden fattade den 22 november 2017 beslut om att förelägga ägaren av
skrotbilarna, att senast den 31 mars 2018 transportera bort fordon och bildelar som förvaras
vid platsen. Om beslutet inte följs förpliktas ägaren att utge vite om 20 000 kronor.
Drift- och serviceförvaltningen har vid tillsyn på platsen, konstaterat att uppstädning har
skett och att de flesta fordonen och bildelarna har tagits bort. Drift- och serviceförvaltningen
bedömer att det som återstår för att föreläggandet ska vara uppfyllt är att ett fordon –
- skrotas och att den motor som står på marken tas om hand.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bilagd tjänsteskrivelse, med den
ändringen att det som återstår för att föreläggandet ska vara uppfyllt är att ett fordon –
- och den motor som står på marken tas om hand.

Beslutsunderlag


tjänsteutlåtande DOS nov 2018 (2)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 128 - Ansökan om bygglov, tillbyggnad av altan
(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ansökan om tillbyggnad av uterum på fastigheten
inkom 2018-09-13. Åtgärden
följer inte gällande detaljplan. Sökanden vill därför få frågan prövad i drift- och
servicenämnden. Granskningen av inkommen ansökan visar att tillbyggnaden hamnar på
prickmark, mark som inte får bebyggas. Dessutom är byggrätten överskriden med 130kvm
sedan tidigare och tillbyggnaden de nu vill göra skulle innebära att byggrätten skulle
överskridas med ytterligare 20kvm. Inga remisser har skickats ut. Sökanden har beretts
möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bilagd tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag












Tjänsteskrivelse
ANSÖKAN 2018-09-13
Följebrev 2018-09-13
Ytterligare brev till följebrev,
Svar på brev 2018-M0646,
Situationsplan, 2018-09-13
Fasadritning 2018-09-13
UTDRAG FRÅN HALLSBERGSKARTAN
Planritning 2018-09-13
detaljplan sid 1
detaljplan sid 4

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 8 of 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 129 - Bygglov för digital skylt efter

i Hallsberg

(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ansökan om bildväxlande skylt inkom den 14 februari från
och avser
uppsättning av en ljusanordning i form av bildväxlande skylt. Byggnaden som man avser att
sätta upp skylten på ligger längs
Hallsberg som är en
. I slutet av april begärde
sökande att man skulle pausa handläggningen av ärendet då man fått beskedet att
fastighetsägare och trafikenheten yrkade på avslag. I juli ville man återigen uppta
handläggningen. Den planerade uppsättningen av skylten är till för att locka
uppmärksamhet.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bilagd tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag







Tjut
Bilaga 1, Sitplan
Bilaga 2, Ansökan
Bilaga 3 (2)
Bilaga 3
Bilaga 4, Karta

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 9 of 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 130 - Redovisning av planerat underhåll på kommunens fastigheter
2018
(18/DOS/82)

Ärendebeskrivning
Underhållsplanering för kommunens fastigheter redovisas, avseende kommande åtgärder
2019. Underhållsplanen är indelad i åtgärder per kvartal.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Projektplanering 2019 till nämnden

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 131 - Kontrollplan för broar
(18/DOS/61)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har ett sextiotal broar runt om i kommunen, ca 45 stycken i Hallsbergs
tätort och ett 20-tal i kransorterna. Dessa behöver kontrolleras och underhållas för att
säkerheten ska kunna upprätthållas. Broarna finns sedan något år tillbaka registrerade i
programmet BatMan, där kontroller och status också rapporteras in efter hand. En
kontrollplan kan sedan genereras ur systemet. Kontrollplanen för
kommunens broar redovisas, avseende kommande nödvändiga åtgärder.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att ärendet kan redovisas vid nästkommande nämnd

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 11 of 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 132 - Uppföljning projekt Ekoparken
(18/DOS/135)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs Ekopark började anläggas år 1997. Parken omfattar ett område centralt i
Hallsberg på ca 27 ha. Drift- och serviceförvaltningen ansvarar för driften av ekoparken.
Storån rinner genom parken och i anslutning till ån har två dammar anlagts. Dessa dammar
fungerar som dagvattendammar som fördröjer och sedimenterar vattnet. Parken har stora
kvaliteter, det är ett vackert närrekreationsområde där många funktioner samverkar för en
attraktiv stadsmiljö. inom området finns en gångväg på 1500 m med grusat underlag.
Förvaltningen har fått investeringsanslag till Ekoparken. Den framtagna utvecklingsplanen
ska fungera som en konkret handlingsplan för hur dessa resurser ska användas. Uppdraget
med planen för Ekoparken pågår, en del åtgärder är genomförda och en del är ännu inte
påbörjade.

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 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 133 - Verksamhetsrapport energi- och klimatrådgivning
(18/DOS/69)

Ärendebeskrivning
Kommunerna i länet har nu ett treåriga avtal för Energi- och klimatrådgivningen. Det har
under våren förändrats något i projektupplägget för de 5 södra kommunerna på så sätt att
alla inte behöver hantera hela den administrativa delen för EKR utan samarbetsavtalet
mellan kommunerna i länet medför att Hallsbergs kommun kan sköta största delen av södra
länets administration runt EKR.
Energimyndigheten finansierar fortsatt energi- och klimatrådgivningen utifrån antalet
hushåll i respektive kommun. Det nuvarande bidraget från Energimyndigheten räcker idag
till ca en 0,9-rådgivartjänst för de 5 södra kommunerna tillsammans. Enligt avtal så köps
energi- och klimatrådgivningstjänsterna för södra länet in från Samhällsbyggnad Bergslagen,
Lindesberg.
Rådgivningen i de södra kommunerna fortsätter med rådgivning till privatpersoner,
organisationer och små samt medelstora företag. Energi- och klimatrådgivningen förmedlar
lokalt och regionalt anpassad kostnadsfri, opartisk kunskap om energieffektivisering,
energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen informerar även om förutsättningar att
förändra energianvändningen i fastigheter, lokaler och bostäder samt om transporter.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag


Delårsrapport - verksamhetssammanställning jan - juni - okt 2018, energi- och
klimatrådgivning Södra länet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 134 - Tider för ortsbesök 2019
(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 2019 redovisas, där datum, tid och ort är inbokade.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna tiderna för ortsbesök 2019

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar återremittera ärendet och uppdrar åt förvaltningen
att kommunicera ortsbesökstiderna med kontaktpersoner i orterna innan nämnden fattar
beslut. Ärendet tas upp vid nästa nämndmöte.

Beslutsunderlag


Plan för ortsbesök 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 135 - DOS sammanträdestider 2019
(18/DOS/136)

Ärendebeskrivning
Drift- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för drift- och
servicenämnden och dess utskott under 2019.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna DOS sammanträdestider för 2019

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna DOS sammanträdestider för 2019, enligt
bilaga.

Beslutsunderlag


DOS Sammanträdeskalender 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 136 - DOS Budget 2019-2021
(18/DOS/111)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat DOS budget för 20192021.
Allianspartierna Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna har lämnat
in ett gemensamt yrkande för Mål och budgetförslag 2019 Flerårsplan 2020-2021.
Förslaget till Mål och budget 2019-2021 återremitterades vid senast nämndmötet med
hänvisning till att nämnden önskade att förvaltningen delade utmaningar, aktiviteter
och prioriteringar under tekniska avdelningen, så att VA och gata/park står var för sig samt
att förvaltningen skulle korrigera och säkerställa 2018 års budgetsiffror.
Förvaltningen har nu gjort korrigeringarna i texten och säkerställt 2018 års budgetsiffror.
Allianspartierna har lämnat in ett nytt yrkande, enligt bilaga.
Conny Larsson (S) yrkar avslag till Alliansens yrkande och bifall till majoritetens förslag.
Gösta Hedlund (C) yrkar bifall till Alliansens yrkande.

Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått ordningen godkänd ställer ordföranden proposition på majoritetens förslag
mot Alliansens yrkande. Hon finner då att nämnden beslutar bifalla majoritetens förslag.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna DOS Budget för 2019-2021

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna DOS Budget för 2019-2021, enligt bilaga

Reservationer
Gösta Hedlund (C), Gert Öhlin (L) och Calin Mc Quillan (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Justerare signatur

Gemensamt yrkande allianspartierna, mål och budget -19 flerårsplan 20-21, 181121
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden


Mål och budget 2019-2021 justerad 181109

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 137 - 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 september 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 138 - Månadsrapporter ekonomi, oktober
(18/DOS/25)

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen upprättat en ekonomisk rapport för
oktober.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag



Skatt Total 201810
VA Total 201810

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 139 - 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


Hallsbergs kommun_Oktober 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 140 - Delegationer och meddelanden
(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 Driftoch servicenämnden vid närmast följande sammanträde.
Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-10-20 till 2018-11-16 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 nämnden 181121

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-11-21

Drift-och servicenämnden

§ 141 - DOSBU Övriga ärenden
(18/DOS/43)

Ärendebeskrivning



Information om regler, rutin och blankett för utköp av surfplatta och mobiltelefon för
förtroendevalda
Christina Johansson (S) berättar att det finns bävrar vid Bäcksjön i Östansjö. De vållar
problem och förvaltningschefen tar med frågan för att höra om kommunens
skyddsjägare kan göra något åt detta.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 125

Rapport
§ 126
18/DOS/19

föreläggande att transportera
bort fordon
§ 127
18/DOS/19

Ansökan om bygglov, tillbyggnad av altan
§ 128
18/DOS/18

2(3)

Kommunicering
Sökanden kommer att ges möjlighet att skriftligen yttra sig över
tjänsteskrivelsen. Eventuella synpunkter ska inlämnas till drift- och
servicenämnden senast 19 november 2018.

Lagrum
Förutsättningar för bygglov regleras i Plan och bygglagen 9 kap 30 §
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
30 a § Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av
antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från
planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska
anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan
förklaring får avse endast en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens
syfte. Lag (2014:900)
31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov
utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen,
om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt
behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag
(2014:900).

Motivering av beslut
Tillbyggnaden av uterum strider mot gällande detaljplan och kan inte ses som ett
litet avsteg. Ärendet är inte förenligt med planens bestämmelser avseende
placering på prickmark och byggrätt. Drift- och serviceförvaltningen bedömer
därför att bygglovsansökan ska avslås.
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FÖR DRIVFT- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef

Susanne Naeslund
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Asa.Gunnarsson@kumla.se
den 14 november 2018 12:41
Clas-Göran Classon; Bygglov - Hallsberg; Susanne Naeslund
2018/M0646,

Hej
Här kommer ett svar på ditt brev.
Jag skulle vilja förtydliga att vi inte säger nej till din tillbyggnad bara för att straffa er utan för att vårat jobb går
ut på att följa plan- och bygglagen och vad det i detta fall står i gällande detaljplan. Lika för alla.
Jag har inte pratat om ett Attefallshus utan om din möjlighet att gör en Attefallstillbyggnad på max 15kvm där
det inte krävs lov utan en anmälan med startbesked från byggnadsnämnden.
Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:
•

den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus

•

en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare

•

den får ha högst 15,0 m2 bruttoarea

•

den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd

•

den ska placeras minst 4,5 meter från gräns

•

den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

•

den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

•

att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

•
•

- Skillnaden är alltså att en Attefallstillbyggnad är anmälanpliktig samt att du inte får bygga mer än max
15kvm. Bygger du en Attefallstillbyggnad kan du även bortse från byggrätten och prickmarken. Du kan bygga
ihop Attefallstillbyggnaden med det befintliga uterummet likt dina ritningar men inte lika stort.

Med vänliga hälsningar
__________________________________________________

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef i Hallsbergs och Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 Kumla
019-58 80 00
asa.gunnarsson@kumla.se
www.kumla.se
Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat större skydd för dina personuppgifter. Vi i Kumla kommun
eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos kommunen. Mer information:
www.kumla.se/gdpr.
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Från:
Skickat: den 12 november 2018 19:22
Till: Gunnarsson, Åsa <Asa.Gunnarsson@kumla.se>
Ämne: SV: Prickmark!

Bilaga om uterumet till mötet nästa vecka
Från: Asa.Gunnarsson@kumla.se <Asa.Gunnarsson@kumla.se>
Skickat: den 6 november 2018 14:22
Till:
Kopia: Johannes.Ludvigsson@kumla.se
Ämne: Prickmark!
Hej
Rörande prickmark som vi pratade om
Detta är svaret jag fått från planenheten.
När detaljplanen antogs gällde ju den gröna trädboken, ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser (1993
och 1996 års revideringar).
Där står det:
Genom att det är tillåtet att begränsa exploateringen och ange byggnaders placering är det också möjligt att visa var
man inte får bygga = ”marken får inte bebyggas”.
Förr och även nu använder vi oss av prickmark för att styra var man inte får placera byggnader, för att till
exempel hålla ett visst avstånd till gatan eller hålla en viss karaktär i ett område. Förr var det ju vanligt med
mycket mer begränsade byggrätter jämfört med idag.
Läs mer här vad som gäller https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser-forkvartersmark/bebyggandet/begransning/
Såg dock att det i planbeskrivningen finns att läsa om bullerberäkningar som gjorts på den nya sträckningen av
. Syftet med planen var ju att möjliggöra en ombyggnad av
,
vilket inte blivit av.

Har du mer frågor rörande hur detaljplaner fungerar, eller om du vill ändra detaljplanen hör av dig till
Johannes Ludvigsson som är planchef.

Med vänliga hälsningar
__________________________________________________

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef i Hallsbergs och Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kumla kommun
692 80 Kumla
019-58 80 00
asa.gunnarsson@kumla.se
www.kumla.se
Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat större skydd för dina personuppgifter. Vi i Kumla kommun
eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos kommunen. Mer information:
www.kumla.se/gdpr.
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Bygglov för

efter V Storgatan i
Hallsberg
§ 129
18/DOS/18
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2018-10-29

DNR 2018/M0098

Drift- och servicenämnden

– Uppsättning av ljusanordning, bildväxlande skylt
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att, med stöd av Plan- och bygglagen 2 kap 6 § punkt 1 och 2
och tillsammans med inlämnad tjänsteskrivelse, avslår ansökan om ljusanordning, bildväxlande
skylt på fastigheten

Upplysningar
Avgift i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun, 2475 kr.
Faktura skickas separat.

Sammanfattning
Ansökan avser uppsättning av ljusanordning i form av bildväxlande skylt på fastigheten
i Hallsberg.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Det har kommit in flera synpunkter,
som Drift- och serviceförvaltningen tar hänsyn till i sin bedömning.
Drift- och serviceförvaltningen gör bedömningen att ansökan om ljusanordning, bildväxlande skylt
på fastigheten
bör avslås.

Ärendebeskrivning
och avser uppsättning

Ansökan om bildväxlande skylt inkom den 14 februari från
av en ljusanordning i form av bildväxlande skylt.
Byggnaden som man avser att sätta upp skylten på ligger längs
Hallsberg som är en

I slutet av april begärde sökande att man skulle pausa handläggningen av ärendet då man fått
beskedet att fastighetsägare och trafikenheten yrkade på avslag. I juli ville man återigen uppta
handläggningen.
Den planerade uppsättningen av skylten är till för att locka uppmärksamhet.

Beslutsunderlag
Bilagor
Bilaga 1, Situationsplan
Bilaga 2, Ansökan
Bilaga 3, Foton på skylt
Bilaga 4, Orienterande karta

Ankomstdatum
2018-02-14
2018-02-14
2018-02-14

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E post

694 80 Hallsberg

V:a Storgatan 14

0582 68 50 00

0582 68 51 40

dos@hallsberg.se
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Synpunkter/Yttranden
Remiss har skickats till följande sakägare: Fastighetsägare
till Hallsbergs kommun trafikenhet och bygglovarkitekt Marie-Louise Svangren.

, samt internt

meddelar att den tänkta skylten går emot deras skyltpolicy då
bostadsstiftelsens mål är att inga skyltar ska sitta på takkant och inga skyltar ska gå utanför
takkant.
Trafikenheten yttrar att bildväxlingar och rörliga bilder intill en väg kan distrahera bilförare så
mycket att de riskerar att orsaka en olycka. Detta måste undvikas.
Bygglovarkitekt yttrar att skylten är skymmande. Den utskjutande placeringen av skylten passar
inte på den aktuella fastigheten och inte in i stadsbilden. Husets karaktär kommer att förvanskas
av uppsättning av aktuell skylt, och helhetsintrycket kommer att bli till det sämre.

Lagstöd
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 6§ ska man vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsätta marken på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till
1. Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av god
helhetsverkan,
2. Skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 1 § ska en byggnad:
1. Vara lämplig för sitt ändamål
2. ha en god form, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
I Plan- och byggförordningen 3 kap 3§ preciseras att kravet även gäller för skyltar och
ljusanordningar.

Motivering till beslut
Bedömningen är att skylten är olämplig då den påverkar helhetsbilden av gatan samt att den
riskerar att bli en olägenhet och fara i trafiken. Inkomna synpunkter har drift- och
serviceförvaltningen tagit hänsyn till i sin bedömning.
Drift- och servicenämnden bör därför avslå ansökan om ljusanordning, bildväxlande skylt på
fastigheten

FÖR DRIFT- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Clas-Göran Classon
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef

Redovisning av planerat underhåll på
kommunens fastigheter 2018
§ 130
18/DOS/82

Kontrollplan för broar
§ 131
18/DOS/61

Uppföljning projekt Ekoparken
§ 132
18/DOS/135

Verksamhetsrapport energi- och
klimatrådgivning
§ 133
18/DOS/69

Energi- och klimatrådgivning
Verksamhetsrapport

Energi- och klimatrådgivning
Mats Brengdahl
Verksamhetsberättelse

Kumla, Hallsberg, Askersund och Laxa kommun
Nu är det treåriga avtalet i hamn för Energi- och klimatrådgivningen för länet. Det har under
våren förändrats något i projektupplägget för de 5 södra kommunerna på så sätt att alla inte
behöver hantera hela den administrativa delen för EKR utan samarbetsavtalet mellan
kommunerna i länet medför att Hallsbergs kommun kan sköta största delen av södra länets
administration runt EKR.
Energimyndigheten finansierar fortsatt energi- och klimatrådgivningen utifrån antalet hushåll
i respektive kommun. Det nuvarande bidraget från Energimyndigheten räcker idag till ca en
0,9-rådgivartjänst för de 5 södra kommunerna tillsammans. Enligt avtal så köps energi- och
klimatrådgivningstjänsterna för södra länet in från Samhällsbyggnad Bergslagen, Lindesberg.
Rådgivningen i de södra kommunerna fortsätter med rådgivning till privatpersoner,
organisationer och små samt medelstora företag. Energi- och klimatrådgivningen förmedlar
lokalt och regionalt anpassad kostnadsfri, opartisk kunskap om energieffektivisering,
energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen informerar även om förutsättningar att
förändra energianvändningen i fastigheter, lokaler och bostäder samt om transporter.
Rådgivningen sker genom telefonrådgivning, mailkontakter, platsbesök, mässor,
föreläsningar, samt samarbete med miljöinspektörer, energikontoret på region Örebro län och
Länsstyrelsen i länet.
De flesta besök, samtal och mail under våren har varit från privatpersoner men också
organisationer samt några företag. Ett ganska stort antal besök har gjort ute hos
bostadsrättsföreningar med både besök och föreläsningar.
Många av de frågor som berörs handlar om energieffektivisering, byte av värmekälla, el från
solceller samt hur det fungerar med teknik och försäljning av egen el. Andra frågor handlar
om isolering, fönster, fuktproblem, belysning, ventilation, radon, elavtal, miljöpolicy med
mera.
Det börjar också bli vanligare med frågor som berör transporter. Frågor som smarta
motorvärmare, elbilar, laddstolpar till elbilar, batterilagring, gasbilar, andra bränslen som t.ex.
HVO.
I uppdraget Energi- och klimatrådgivningen har från Energimyndigheten ingår:
 Rådgivning till privatpersoner, organisationer och företag.
 Obligatoriskt insatsprojekt, i vårt fall ett solelprojekt.. Detta projekt har nu startat och
är riktat till alla våra kommuner.

Energi- och klimatrådgivning
Verksamhetsrapport



EPBD2-projekt, (ett energieffektiviseringsprojekt riktat till företag med
fastbränslepanna, större kylning av lokaler m.m.)

Övriga aktiviteter är t.ex. Sannamarken, Hallsbergsmässan och Nora marknad. Möjlighet att
ge stöd till miljöinspektörer i deras energitillsyn hos företag.
Under första halvåret så sattes ett insatsprojekt med tema solceller igång. Detta projekt
genomförs under 2018–2019 halvårsskiftet. Insatsprojektet är riktat mot våra tre målgrupper
och insatsprojektet ingår som tidigare nämnt i grundstödet för energi- och
klimatrådgivningen.
Fyra nätverksmöten har genomförts under denna period tillsammans med övriga energi- och
klimatrådgivare samt den regionala utvecklingsledaren från Region Örebro län. Dessa möten
har primärt syftet att samordna rådgivningen för att nå bästa effekt.
Andra punkter under första halvåret är:














25 januari Expovent energiutställning i Örebro
31 januari Energiseminarium i Örebro
Kurs ”Energilyftet”, Energimyndigheten
14-15, februari utbildnings- och nätverksdagar i Stockholm
6 mars Solelträff i Laxå
7 mars Kurs ”Upphandling av värmepumpar och FTX”
11 april Kick-off insatsprojekt solel i Eskilstuna
12 april studiebesök på Nordbygg i Stockholm
13-14 april deltagande i Hallsbergsmässan
17 april seminarium Drifttoptimering av fastigheter i Örebro
17 maj Seminarium ”Sjöängssskolans solel”
Distanskurs ”Lönsam solel”
Utöver detta har ett antal hembesök, företagsbesök och besök/ föreläsningar hos
bostadsrättsföreningar genomförts under perioden.

Andra halvårets första del:
Under första delen av den andra halvan av året har min rådgivning fortsatt med tyngd på
insatsprojektet Solel.
Aktiviteter :





25-26 augusti , Nora marknad , där innevånare från stor del av länet kommer, många
kontakter sker samt uppföljning av dessa.
3 september : Föreläsning på konferens på LOKA för HSB föreningar från Karlskoga
och Degerfors. Inriktning vi höll var energieffektivisering, Solel samt laddstolpar till
elbilar.
7 sept , Seminarium Laddinfrastruktur Örebro län, elbilar.

Energi- och klimatrådgivning
Verksamhetsrapport



21-22 september: Askersundsmässan, en mässa både för privatpersoner och för
företag som skedde i samarbete med Energikontoret, Örebro, där energikontoret i
första hand arbetade med företagskontakter medan jag arbetade med privatpersoner.
Många informationstillfällen samt därefter kontakter med privatpersoner togs.



Under hösten har också en Soleleturne´ tillsammans med energikontoret Örebro, (mitt
deltagande vid 2 tillfällen), en turne´ där olika solelinstallationer hos privatpersoner,
företag och Bostadsrättsförening presenteras på plats. Den 26 september , solturne´
Lindesbergs stugby. Den 3 oktober, Solturne´ Askersund, Örjan med solceller,
placerade som plank.
6 oktober: Solcellsmonter på Öppet hus, gatukontoret Kumla. Många familjer besöker
denna dag och många tillfällen blev det att prata möjligheter till att få
energieffektivare hus samt solel gjordes med efterföljande uppföljning.



Efter mässor har uppföljning av intresserade gjorts och även besök gjorts ute på plats.


Utöver detta har mailsvar, telefonsvar, ett antal platsbesök, m.m gjorts.

Två EKR- nätverksmöten och ett flertal andra möten har gjort hittills. Många av länets
aktiviteter kräver att vi har en flexibilitet att hjälpas åt då vi är färre än tidigare år med de nya
villkoren samt att vi dessutom under ett halvår varit 3st rådgivare. Nu är vi i länet 4 st
rådgivare sedan den 6 september. Rådgivningen kräver ett tätt samarbete mellan rådgivarna
speciellt nu för stötta vår nya kollega.
Vid pennan

Mats Brengdahl
EKR i Örebro län

Tider för ortsbesök 2019
§ 134
18/DOS/39

Datum
2018-11-08
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Drift- och serviceförvaltningen

Planering av ortsbesök 2019
Datum
Fredagar kl.9-12
12 april
26 april
17 maj
14 juni

Ort

20 september
4 oktober

Svennevad
Vretstorp

Östansjö
Sköllersta
Pålsboda
Hjortkvarn

Hemsida

E-post

Hallsbergs kommun

www.hallsberg.se

drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Organisationsnummer

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 vx

0582-68 51 65

577-3338

212000-1926

DOS sammanträdestider 2019
§ 135
18/DOS/136

Datum
2018-11-08
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Drift- och serviceförvaltningen

Sammanträdeskalender 2019
Drift- och servicenämndens beredningsutskott
Fredagar kl.13.00 *onsdag kl.13.00

Drift- och servicenämnden
Onsdagar kl.09.00

18 januari
22 februari
5 april
10 maj
5 juni *

9 januari
30 januari
6 mars
17 april
22 maj
19 juni

6 september
11 oktober
8 november
6 december

18 september
23 oktober
20 november
18 december

Hemsida

E-post

Hallsbergs kommun

www.hallsberg.se

drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Organisationsnummer

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 vx

0582-68 51 65

577-3338

212000-1926

DOS Budget 2019-2021
§ 136
18/DOS/111

Datum
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Drift- och servicenämnden 2018

1 Verksamhet och uppdrag
Antal ledamöter: 11
Ordförande: Lotta Öhlund
Förvaltningschef: Clas-Göran Classon
Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden.
Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift.
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och
uppmärksammar investeringsbehov.
Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder.
Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där
jäv annars skulle uppstå.
Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad,
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel
specialkost lagas efter ordination från läkare.
Under nämndens ansvar ligger också städverksamhet där man arbetar mycket
med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och
ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra
anläggningar.
Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av
handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter upplåtelse
av allmän platsmark samt olika dispenser.
Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande
anläggningskapital.

Sida
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Datum

Drift- och servicenämnden 2018

2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar
1. Här nedan redovisas några av de viktigare genomförandemålen för Drift
och serviceförvaltningen 2019-2021:
Tekniska avdelningen - Skattekollektivet
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

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.
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.
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 tas fram.
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 och en ny klimatanpassningsplan tas fram för Hallsberg och Kumla kommun.
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.

Tekniska avdelningen – VA-kollektivet
o

o
o
o
o

Flytt av Ralaledningen (huvudvattenledningen från Kumla).
Anordnande av ledningsrätt via Lantmäteriet. Byggnation av ny
ledning och avställning av nuvarande eternitledning.
Avslutande översvämningsinventering avseende Hallsbergs tätort
och berörda orter.
Planering för genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till
budget och verksamhetsförutsättningar.
VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens
VA-nät.
En plan för spolning av kommunens avloppsledningar tas fram och
implementeras i verksamheten.
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Måltidsavdelningen
o
o
o

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.
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 av administrativ tid för kökscheferna och
för vikarier finns nu och framöver inom måltidsavdelningen.
Städavdelningen
o

Införa en ny organisation med delegerat chefsansvar inom
Städavdelningen.
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o

o

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
o
o

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 tilläggsanslag 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 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.
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3 Mål
3.1 HÅLLBAR KOMMUN
Nämndmål
Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska
minska.
Förvaltningen ska arbeta för att minska vår
klimatpåverkan och även skapa förutsättningar för
invånarna att minska sin klimatpåverkan.

Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska
årligen minska.

Indikatorer
Sjukfrånvaron ska redovisas vid varje nämndmöte.
Förvaltningen ska undersöka möjligheten att införa
återkommande hälsokontroller för personalen.
Matsvinnet ska mätas två gånger per år. Detta ska
redovisas till nämnden och vid möten med
avdelningens kunder minst två gånger per år.
Frågan om hur matsvinnet ska minska med 5 %
årligen fram till 2020 ska tas upp vid dessa möten.
Frågan om hur andelen ekologiska livsmedel som
används ska öka till 50 % år 2020, ska tas upp vid
möten med avdelningens kunder minst två gånger per
år.
Antalet tjänstecyklar i förvaltningen ska öka fram
till år 2020.
Minska dricksvattenanvändning i förvaltningens
verksamheter och även informera
kommuninvånarna hur de kan minska på
dricksvatten-användningen.
Användningen av fossila bränslen ska minska med
5 % per år till och med år 2020.
Energianvändningen ska minska med 2 % per år till
och med 2020. Energianvändningen ska
normalårskorrigeras.
Antalet bräddningar inom VA ska inte vara fler än
fem stycken per år. Nederbörden ska normalårskorrigeras.
2025 ska näringsämnen från avloppsslammet
återföras i kretsloppet.
Kontinuerligt minska användandet av kemikalier,
plast och produkter som påverkar människor och
miljö, inom alla verksamheter.
Endast miljöklassade bilar (euro6) ska upphandlas i
samband med byten i fordonsflottan

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
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.

Indikatorer
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.

3.3 ALLAS INFLYTANDE
Nämndmål
Utveckla samarbete, inflytande och lokalt
engagemang i varje kommundel.
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Indikatorer
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.
Möjliggöra minst fem studiebesök per år i
förvaltningens verksamheter.

Datum

Nämndmål
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.

Indikatorer
Minst fem aktiviteter per år riktade mot invånare
och företagare i kommunen, ska genomföras
avseende energirådgivning fram till och med 2020.
Rapportera till Sveriges Ekokommuner,
Miljöbarometern årligen. Resultatet ska redovisas
för nämnden en gång per år.
För att öka tydligheten ska förvaltningens
verksamheter upprätta gränsdragningslistor i
samarbete med köpande förvaltningar och
avdelningar. Dessa ska uppdateras en gång per år.
Nöjdkundundersökning och
resultatuppföljningsmöten ska genomföras årligen
med köpande förvaltningar.

3.4 GOD SERVICE
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.
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Indikatorer
Anmälaren ska, utöver autosvar, få någon form av
återkoppling inom fem arbetsdagar.
Uppföljning av systemet för synpunkter och
felanmälan ska redovisas vid varje nämndmöte
angående felanmälningar kontra åtgärder.
Förvaltningen ska byta ut 0,5 % (1200 meter) av
kommunens dricksvattenledningar årligen.
Antalet enskilda VA-anslutningar till det
kommunala VA-nätet ska öka.
Förvaltningen ska börja upprätta en nödvattenplan
för samtliga orter. Planen ska vara färdigställd
senast 2020.

Datum

Drift- och servicenämnden 2018

4 Driftsbudget
Driftbudget
Antaganden och ramtilldelning skatt
I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för
perioden 2019-2021. Den beslutade ramtilldelningen för Drift- och
servicenämnden är:
2019: 31 250 tkr
2020: 32 002 tkr
2021: 31 615 tkr
Personalkostnader
Personalkostnader bygger på 2018 års lönenivå och är uppräknade med 2,7 %
2019-2021.
Hyror
Internhyror utgår från 2018 års nivå och räknas upp med 1 % varje år under
budgetperioden 2019-2021. Ingen hänsyn är tagen till nybyggnationer eller andra
förändringar som kan påverka.
Kapitalkostnader och driftkonsekvenser
Kapitalkostnaderna är dels hämtade ur anläggningsregistret, dels framräknade
efter beräknade investeringsanslag, samt kompletterat med troliga avskrivningar
på nu pågående projekt.
Internräntan är 2,5 %
Behov/satsningar
Genom en utökad ram genomförs en extra satsning på bostadsanpassningen med
ytterligare 1 mkr jämfört med ursprungsbudgeten för 2018. Det innebär att
utrymmet för bostadsanpassningen är 2,7 mkr 2019. Detta innebär att vi kommer
att ha bra förutsättningar för att klara den delen av verksamheten inom ram.
Föregående års övriga satsningar finns dock inte med i årets budgetram. Det
handlar om stadsnära odling, Ekoparken, utökade kostnader för nya
exploateringsområden, implementering av nytt felahanteringssystem, konsultstöd
i samband med ny gatuingenjör, brounderhåll, gatubelysning, anslagstavlor,
röjning av åar och vegetation runt trafikanordningar och belysning samt för
åtgärder föranledda av ortsbesöken.
Genom omdisponering inom investeringsbudgeten sker dock en extra satsning på
belysningsåtgärder i kommunens orter utöver Hallsbergs tätort. Det innebär att av

Sida

9(18)

Datum

Sida

10(18)

Drift- och servicenämnden 2018

de 400 tkr som anslås för ortsbesöken avsätts 200 tkr för förbättrad och mer
effektiv gatubelysning.
VA-verksamheten
VA-taxan föreslås oförändrad jämfört med 2018 på grund av överskott på
resultatutjämningsfonden. Ett beslut om att slopa indexhöjningen krävs och
beslutas i samband med budget. När det gäller kapitalkostnader är de beräknade
för samtliga föreslagna investeringar.
Internräntan är 2,5 %

Skattefinansierad verksamhet
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Budget per
avdelning.
(Belopp i tkr)
Nämnd- och
styrelseverksamhet
Förvaltningschef
Fordonsverkstad
Fordonsförvaltare
Teknisk chef
Gatuingenjör
Planeringsingenjör
Gata/Park
Fastighet
Bostadsanpassning
Städ
Måltid
Miljö
Bygglov
Totalt

Budget 2018
150 798
-184 790
-63 961
-26 417
-32 637
-61 775
-33 992

Budget 2019
148 530
-179 780
-65 480
-24 691
-31 729
-57 880
-31 250

Budget 2018

Budget 2019

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

-271
-2 185
-137
0
-2 373
-7 486
0
-12 636
-935
-2 714
0
0
-2 170
-343
-31 250

Flerårsplan 2020
149 933
-181 935
-67 040
-24 673
-32 047
-58 175
-32 002

Flerårsplan 2021
152 083
-183 698
-68 804
-24 673
-32 367
-57 854
-31 615

Budget 2020

Budget 2021

-277
-2 245
-152
0
-2 421
-7 894
0
-12 797
-935
-2 736
0
0
-2 193
-352
-32 002

-284
-2 309
-174
0
-2 479
-8 113
0
-13 010
-935
-1 730
0
0
-2 218
-363
-31 615

Flerårsplan 2020

Flerårsplan 2021

34 557
-34 557
-7 154
-7 479
-4 930
-14 994
0

34 855
-34 855
-7 347
-7 384
-4 979
-15 145
0

Avgiftsfinansierad VA-verksamhet
Belopp i
tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

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

Budget 2019
34 263
-34 263
-6 966
-7 570
-4 881
-14 846
0

Datum
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Budget per
avdelning
Belopp i tkr
Inventering VArörnät
VA-rörnät
VA-avg, hushåll och
industri
Vattenförsörjning,
anskaffning
Avloppsreningsverk,
pumpstationer m.m
Teknisk chef VA
Totalt

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

-263
-8 746

-266
-9 453

-268
-9 420

-271
-9 401

31 583

32 851

33 146

33 443

-7 548

-7 717

-7 836

-7 941

-13 134
-1 892
0

-13 472
-1 943
0

-13 627
-1 995
0

-13 782
-2 048
0

Nedan är driftbudget per avdelning på verksamhetsnivå fördelad på två olika
avsnitt, skattefinansierad verksamhet och avgiftsfinansierad VA-verksamhet.

4.1 Skattefinasierad
Skattefinansierad
budget per avdelning
på verksamhetsnivå.
Belopp i tkr
Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav verksamhet:
Nämnd- och
styrelseverksamhet

Ansvar/
Verksamhet

Budget
2018

Budget 2019

Fleråsplan
2020

Fleråsplan
2021

300000
0
-266
-266

0
-271
-271

0
-277
-277

0
-284
-284

-266

-271

-277

-284

830
-3 464
-2 634

839
-3 024
-2 185

847
-3 092
-2 245

855
-3 164
-2 309

21500
22501
87000

-476
0
307

-487
0
311

-498
0
314

-511
0
317

92000

-2 465

-2 009

-2 061

-2 115

1 520
-1 643
-123

1 535
-1 672
-137

1 551
-1 703
-152

1 566
-1 740
-174

92023

-87

-101

-116

-137

92024

-36

-36

-36

-37

3 378
-3 378

3 420
-3 420

3 464
-3 464

3 511
-3 511

10000

Förvaltningschef
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav verksamhet:
Teknisk planering
Energirådgivning
Avfallshantering
gemensamt
Gemensamma
verksamheter

300001

Fordonsverkstad
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav verksamhet:
Gatukontorets
reparationsverkstad
Förbrukningslager

301000

Fordonsförvaltare
Intäkter
Kostnader

301500

Datum
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Skattefinansierad
budget per avdelning
på verksamhetsnivå.
Belopp i tkr
Personal
Maskiner

Ansvar/
Verksamhet
92021
92022

Budget
2018
2 207
732

Budget 2019

Fleråsplan
2020

Fleråsplan
2021

2 148
746

2 087
761

1 990
775

67 895
-68 830
-935

67 928
-68 863
-935

68 585
-69 520
-935

-27
-80
-363
-50

-28
-83
-365
-50

-28
-83
-366
-50

-159
-3 217
1 717
7 003

-160
-2 676
1 664
6 836

-162
-2 674
1 743
6 992

-1 053

-1 077

-1 079

2 386
47
-1 175
-4 239
-1 540
-1 017
374
588
-130

2 374
27
-1 204
-4 352
-1 580
-1 042
374
588
-181

2 400
28
-1 235
-4 467
-1 622
-1 068
376
593
-233

0
-2 193
-2 193

0
-2 714
-2 714

0
-2 736
-2 736

0
-1 730
-1 730

-2 193

-2 714

-2 736

-1 730

20 436
-20 436
0

20 865
-20 865
0

21 305
-21 305
0

21 846
-21 846
0

91010
91020
91030

-92
199
1 494

-104
194
1 423

-115
189
1 349

-131
181
1 238

91040

989

988

985

978

91050
91060
91080
91090

-333
-86
-3 130
959

-344
-148
-2 927
918

-355
-155
-2 771
873

-371
-165
-2 536
806

Måltidsverksamhet
1123*
Intäkter (hänsyn till saknade
intäkter från BIF)

36 999

37 676

38 368

39 076

Fastighet
112100 - 112150
Intäkter
70 764
Kostnader
-71 699
Nettobudget, exkl Bolaget fr 1/4
-935
2018
Varav Verksamhet:
Allmän markreserv
21505
-28
Fastighetsreglering
21506
-79
Bostads- och affärshus
21507
-411
Natur- och
25005
-49
kulturreservat
Gemensamma lokaler
91000
-158
Förvaltningslokaler
91010
-4 234
Fritidslokaler
91020
1 638
Skol- och
91030
6 822
förskolelokaler
Vård- och
91040
522
omsorgslokaler
Övriga lokaler internt
91050
1 983
Övriga lokaler externt
91060
46
Fastighetsförvaltning
91070
-1 146
Vaktmästeri
91071
-4 129
Teknikgrupp
91072
-1 501
Snickare
91073
-992
Hjälpmedelscentralen
91074
371
Övrigt städ externt
91090
582
Gemensamma
92000
-171
verksamheter
Bostadsanpassning
112190
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav Verksamhet:
Bostadsanpassning*
51001
*Tillägg 500 tkr 2018, 500 tkr 2019,
1 mkr 2020
Städverksamhet
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav Verksamhet:
Förvaltningslokaler
Fritidslokaler
Skol- och
förskolelokaler
Vård- och
omsorgslokaler
Övriga lokaler internt
Övriga lokaler externt
Städverksamhet
Övrig städ externt

1122*

Datum
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Avgiftsfinansierad
budget per avdelning
på verksamhetsnivå
(VA). Belopp i tkr
Varav verksamhet:
VA-nät gemensamt

Ansvar/
Verksamhet
86508

Budget 2019

Fleråsplan
2020

Fleråsplan
2021

-3 062

-3 093

-3 124

-3 124

32 333
-21 432
10 901

32 711
-21 679
11 032

33 097
-21 930
11 167

33 097
-21 930
11 167

86500

-3 559

-3 610

-3 663

-3 663

86501
86502
86504
86505
86506
86507
86508
86509
86510
86511
86516
86517
86518

26 103
5 483
0
-3 158
-803
-30
-8
-858
-10 840
-112
-309
-616
-392

26 478
5 483
0
-3 189
-812
-30
-8
-865
-10 969
-113
-312
-626
-395

26 864
5 483
0
-3 221
-822
-31
-8
-872
-11 099
-114
-315
-636
-399

26 864
5 483
0
-3 221
-822
-31
-8
-872
-11 099
-114
-315
-636
-399

0
-1 893
-1 893

0
-1 942
-1 942

0
-1 995
-1 995

0
-1 995
-1 995

86500

-1 239

-1 273

-1 307

-1 307

86504
86508

-629
-25

-646
-23

-663
-25

-663
-25

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Enhetschef VAavdelning
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav verksamhet:
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
Slamhantering VA
Vattenmätning
Maskiner VA

350000

Teknisk chef VA
Intäkter
Kostnader
Nettobudget
Varav verksamhet:
VA-försörjning
gemensamt
Inventering VA-nät
VA-nät gemensamt

350001

Summa Budget VA på
verksamhetsnivå
Beslutad budgetram
Avvikelse

Budget
2018

Datum

Sida
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5 Investeringsbudget
Investeringsbudget är lagd utefter principerna med en beslutad budgetram för
reinvesteringar och de investeringar som inte klassas som strategiska. Strategiska
investeringar beslutas som tidigare av kommunfullmäktige.
Nedan är investeringsbudget fördelad på två olika avsnitt, skattefinansierad
verksamhet och avgiftsfinansierad VA-verksamhet.

5.1 Skattefinansierad
Reinvestering (tkr)
Investeringsprojekt
Övergripande:
EKO-parken
Ortsbesök
Förnyelse av digitala
verktyg
Fastighet:
Brandskydd och larm
skolor
Källsortering
Asfaltering ytor inkl
belysning och
servisledningar
Förbättringsåtgärd för
intern hyresgäst
Skolgårdar lekutrustning
Folkasboskolan, byte
fasad och fönster
Måltidsavdelningen:
Maskiner kök
Städavdelningen:
Maskiner
Gata/Park:
Inköp Maskiner och
fordon
Upprustning gator och
vägar
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Lekplatser, upprustning
och tillgänglighet
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Inventarier Stenen
Poolcyklar
Trafiksäkerhetsprojekt:
Totalt DOS Skatt
Beslutad budgetram
Avvikelse

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

-100
-400

-100
-200

-100
-200

-50

-50

-50

-500
-250

-500
-250

-500
-250

0

-1 500

-1 300

-200
-200

-200
-300

-200
-350

-400

-1 000

-400

-800

-900

-900

-150

-150

-150

-1 700

-1 000

-1 800

-200
-50
-700

-200
-50
-500

-200
-50
-500

-200
-150
-50
-100
0
-1 000
-7 200
-7 200
0

-200
0
-50
0
-50
-1 000
-8 200
-8 200
0

-200
0
-50
0
0
-1 000
-8 200
-8 200
0

Datum

Sida

17(18)

Drift- och servicenämnden 2018

5.2 Avgiftsfinansierad
Reinvestringar VA (tkr)
Investeringsprojekt
Maskin- och
fordonsanskaffning
Sanering VA-nät
VA-avdelningens
investeringar
Tisarens
sjövattenledning
Ny huvudvattenledning
Blacksta-Hallsbergs
tätort
Totalt DOS
avgiftsfinansierat
Beslutad budgetram
Avvikelse

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

0
-4 000

0
-4 000

-800
-4 000

-4 100

-6 400

-4 800

-6 000

0

0

-10 400
-15 100
4 700

-9 600
-11 600
2 000

-2 000
-16 100
-16 100
0

Datum

Sida
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6 Personalplan
I nuläget har förvaltningen 156 anställda varav 94 kvinnor och 56 män.
Beräknade pensionsavgångar under åren 2019 - 2021:
ÅR

Fastighetsavdening
Måltidsavdelning
Städavdelning
Teknisk avdelning gata/park
Teknisk avdelning VA
Summa

2019

2020

2021

3
1
2
1
4

1
2
1
4

2
5

Månadsrapport sjukfrånvaro
§ 137
18/DOS/26

Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen
Perioden 2018-01-01 till 2018-09-30
Totalt hela förvaltningen: 5,22 % långtid 1,87 %
(2017 samma period 6,70 % långtid 2,70 %)
DOS förvaltningsstab
Totalt: 2,18 % långtid 0,00 % (2017 samma period ingen mätning)
Måltid:
Totalt: 4,78 % långtid 0,70 % (2017 samma period 4,87 % långtid 0,40 %)
Städ:
Totalt: 8,24 % långtid 5,10 % (2017 samma period 13,90 % långtid 8,10 %)
Fastighet:
Totalt: 2,00 % långtid 0,00 % (2017 samma period 7,03 % långtid 3,29 %)
Tekniska:
Totalt: 4,26 % långtid 0,89 % (2017 samma period 1,90 % långtid 0,00 % )

Perioden 2018-09-01 till 2018-09-30
Totalt hela förvaltningen: 7,09 % långtid 2,53 %
(2017 samma period 6,93 % långtid 2,06 %)
DOS förvaltningsstab
Totalt: 2,52 % långtid 0,00 % (2017 samma period ingen mätning)
Måltid:
Totalt: 8,19 % långtid 1,86 % (2017 samma period 4,18 % långtid 0,00 %)
Städ:
Totalt: 9,21 % långtid 4,43 % (2017 samma period 15,00 % långtid 7,69 %)
Fastighet:
Totalt: 5,77 % långtid 0,00 % (2017 samma period 7,42 % långtid 0,00 %)
Tekniska:
Totalt: 7,23 % långtid 3,07 % (2017 samma period 0,59 % långtid 0,00 %)

Månadsrapporter ekonomi, oktober
§ 138
18/DOS/25

HALLSBERGS KOMMUN
Drift- och serviceavdelningen
Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2018-10-31
Budget helår Prognos 1231
Avvikelse
Drift
34 592
34 592
Investering tilldelad ram inkl exploateringar och strategiska
27 083
29 241
2 158
Driftram ändrad då tillägg på 370 tkr tillkommit på grund av höjd PO-avgift och 500 tkr till bostadsanpassning.

Avvikelse %
0%
8%

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.
Ramtilldelning tillkommit till måltidsavdelning på 600 tkr för ökade livsmedelkostnader i senaste upphandlingen.
Drift
(tkr)
Ansvarig

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Avvikelse %

Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000

-

266

-

266

-

0% -

256

Förvaltningschef, Ansvar 300001

-

2 634

-

2 634

-

0% -

2 162

Fordonsverkstad, Ansvar 301000

-

123

-

123

-

0% -

94

-

-

250

Teknisk chef, Ansvar 302000

-

2 327

-

2 327

-

Gatuingenjör, Ansvar 302300, (minskad avvikelse från maj)

-

6 224

-

5 574

650

Planeringsingenjör, Ansvar 302500 ortsbesök

-

300

-

300

-

0% -

18

Gata/Park Ansvar 330000

-

16 510

-

16 510

-

0% -

13 149

Fastighet, Ansvar 112100-112150

-

935

-

735

200

21%

1 102

Bostadsanpassning 112190, (tillägg budget med 500 tkr)

-

2 193

-

2 693

-

500

-23% -

2 360

-

-

100

-

100

100% -

225

Måltid, Ansvar 1123*

-

600

-

600

0%

893

Miljö, Ansvar 210000

-

2 146

-

2 446

Bygglov, Ansvar 220000

-

334

-

34

Totalt DOS Skatt

-

34 592

-

34 592

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500

Städ, Ansvar 1122*

Orsaker till avvikelse:
Totalt visar Drift- och service ett överskott på 4 887 tkr per sista oktober men vår prognos visar ett
resultat inom ram till årets slut.
Fordonsförvaltaren ser ut att få ett underskott till årets slut på 250 tkr beroende på för låga intäkter
mot köpande förvaltningar. Högre försäkringskostnader och för låg uppräkning av administrativa
kostnader mot föregående år ser ut att vara orsaken. 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 650 tkr. Fastighetsavdelning beräknar ett överskott på
200 tkr till årets slut. Städavdelningen visar ett underskott på 100 tkr på grund av oplanerade ökade
personalkostnader som tillkommit under året. Måltidsintäkter från Bildningsförvaltningen är inte helt
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 har visat ett underskott på
måltidsavdelningen på 600 tkr som förvaltningen nu fått en tilläggsram på och kan nu visa ett resultat
i balans till årets slut. Miljö har idag en avvikelse på minus 303 tkr och Bygglov en avvikelse på plus
270 tkr och dessa två versamheter beräknar vi tillsammans ska landa på ett resultat inom ram till
årets slut.

-

250

-

-100% -

254

0% -

1 745

-10% -

3 225

300

-14% -

2 091

300

90% -

9

0% -

23 593

-

Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2018-10-31
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
Angöring Folkasbo
Ridhuset Lindhult, projekt 10094
Ventilation kommunhuset från stratigsika medel
Måltidsavdelningen
Städavdelningen:
Gata /Park:
Inköp Maskiner och fordon
Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning
Stängsel i anslutning till Puttlabäcken
Lekplatser, upprustning
Vinterljus centralstationen
Oljeavskiljare
Manskapsbodar i orterna
Anslagstavlor
Trafiksäkerhetsprojekt: Cykel-pumpar/parkeringar

Totalt DOS Skatt
Fönsterbyte Transtenskolan, Strategisk projekt 10070
Kånsta kvarn, Stratigsik projket 10090
Nybyggnation Lien, Strategisk projekt 10087 Ny förskola norr
Sköllersta skola mottagningskök, Strategisk
Nybyggnation centrum, Strategisk projekt 10088
Boendesprinkler Sköllergården, Strategisk projekt 30037
Rala III, projekt 30019, extern reglering
Ventilation och Styr, projekt 10051 Förskola Östansjö
Tingsgården Sköllersta, Strategisk projekt 10089
Vibytorp etapp II D, exploatering projekt 30017
Exploatering Sköllersta, projekt 35501
Reception kommunhus Strategisk, projekt 10006
Belysning idrottshallar

Totalt DOS inkl strategiska, externa Skatt
Orsaker till avvikelse:

Beräknad prognos inom ram till årets slut.

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Avvikelse %

Utfall 181031

-300
-300
-300
-400

-542
-300
-300
-424

-242
0
0
-24

81%

-500
-500
-700
-300
-500
0
-1 255
-2 000
-800
-100

-500
-500
-700
-300
-500
-25
-1 255
-2 000
-800
-100

0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%

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

-503
-1 011
-266
-908
-100
-369
-258
-200
-246
-100

-103
0
0
0
0
0
-58
0
-46
0

26%
0%
0%
0%
0%
0%
29%
0%
23%
0%

-257
0
-442
0
-323
-25
-20
-2000
-791
-100
0
-503
-10
0
-73
0
-195
-258
-83
-246
0

0%
4%

-6741

-950

-950

0

-12659

-13157

-498

-1 315
-380
0
-2 100
0
-4 000
0
0
-570
-4 800
0
-989
-270

-1 315
-404
-121
-2 173
-4
-4 000
0
-280
-570
-4 800
-124
-2198
-270

0
-24
-121
-73
-4
0
0
-280
0
0
-124
-1209
0

-27083

-29416

-2333

0%
0%
6%

0%
6%
100%
3%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
100%

-542
-197
-35
-424

-217

0%

-1081
-404
-276
-1871
-4
-920
-296
-280
-284
0
-124
-2198
-561

9%

-15040

133%

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, arbetet har gått igång.
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 påbörjat.
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.
Vinterljus centralstationen är klart.
Oljeavskiljare installerad.
Manskapsbodar är levererade.
Anslagstavlor beställda.

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

Belopp i tkr
Ansvar/
Utfall 201810
Verksamhet
10000
-175
21500
-1275
21501
-8
21505
-16
21506
45
21507
-357
22501
0
24900
-3811
24901
-2313
24902
-2620
24903
-837
24904
-187
24905
-655
24906
-2432
24907
-868
24908
-303
24911
-791
24912
-17
24913
-54
24914
9
25000
-788
25001
-942
25002
-1084
25003
-904
25004
-549
25005
-54
26100
-1603
26101
-488
51001
-2360
87000
301
87005
0
91000
-167
91010
-1313
91020
1627
91030
6324
91040
3119
91050
1624
91060
-835
91070
-858
91071
-4030
91072
-793
91073
-892
91074
203
91080
-3832
91090
1998

Budget
Budget helår
201810
2018
-221
-266
-1586
-1905
-279
-334
-20
-31
-46
-222
-388
2917
0
0
-4891
-5869
-4909
-4909
-1813
-3529
-667
-800
-310
-310
-429
-515
-2950
-3540
-910
-1116
-407
-488
-786
-820
-34
-41
-239
-287
74
88
-442
-530
-974
-1169
-1118
-1310
-935
-1122
-505
-606
-44
-66
-1443
-1732
-345
-414
-1711
-2193
256
308
0
0
-137
-976
-3151
-1286
1463
1439
6769
1022
1476
5815
1241
2815
-274
-342
-959
-495
-3597
-3660
-1149
-1391
-785
-1473
288
336
-2609
-3131
1382
960

Gemensamma verksamheter
Fordonsförvaltare
Personal intern försäljning
Maskiner intern försäljning
Gatukontorets reparationsverkstad
Förbrukningslager reparationsverkstan
Bilpoolens leasingbilar
Måltidsverksamhet
Vidarefakturering
Ej attesterade fakturor

Summa DOS på verksamhetsnivå

92000
92016
92021
92022
92023
92024
92025
92030
92099
xxxxx

-2330
-154
1018
882
-75
-13
-84
1045
-2
-919
-23593

-2210
0
1839
610
-73
-30
0
-500
-2
0
-28480

-5631
0
2207
732
-87
-35
0
-600
0
0
-34592

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 1810
-6284
21882
4377
-893
-2369
-382
-19
-2882
-461
-8890
-83
-3247
-161
-366
-29
-326
-760
-305
-1723
-2921

Budget 1810 Budget helår
-3997
-4797
21750
26100
4569
5483
-743
-892
-2631
-3158
-669
-803
-25
-29
-3621
-4345
-715
-857
-9034
-10840
-93
-112
-2821
-3385
-433
-520
-377
-452
-22
-27
-258
-309
-513
-616
-367
-441
0
0
0
0

Månadsuppföljning Infracontrol
§ 139
18/DOS/30

Delegationer och meddelanden
§ 140
18/DOS/17

KALLELSE
Sammanträdesdatum 018-11-21

18 Meddelanden

Föredragande

Anmälningar
• 18/DOS/19-39 Revisionsrapport, Rapport om länsstyrelsens revision av
livsmedelskontrollen
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DOSBU Övriga ärenden
§ 141
18/DOS/43

