SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

09:00-11:30

Hörnet, kommunhuset Hallsberg

Lotta Öhlund (MP) (ordförande)
Conny Larsson (S) (vice ordförande)
Toni Blanksvärd (S)
Hans Palmqvist (S)
Christina Johansson (S)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Jimmy Olsson (SD)
Andreas Tranderyd (MP) ersätter Kari Räihä (V)
Calin Mc Quillan (M) ersätter Gösta Hedlund (C)
(2:e vice ordförande)

Övriga
Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Åsa Pettersson (Miljöchef) §143
Magnus Eliasson (Byggnadsinspektör) §§144-146, §152
Niklas Hasselwander (Teknisk chef) §§148-149, §152
Ferid Kovacevic (Avdelningschef Örebro) §147
Hadil Asaad (Planeringsingenjör) §150
Carita Prim (Måltidschef) §151
Daliz Kovacevic (Parkeringsövervakare) §147

Protokollet innehåller paragraferna §§142-160
Ordförande

_________________________________________________________________
Lotta Öhlund

Justerare

_________________________________________________________________
Toni Blanksvärd

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

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

Drift-och servicenämnden
2018-12-19

Datum för överklagan

2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-12-19

Ärendelista
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Åtgärdsplan utifrån Länsstyrelsens revisionsrapport om livsmedelskontrollen
Ny delegationsordning för DOS, bygglov
Förhandsbesked på del av fastigheten
Beslut om byggsanktionsavgift, fastigheten
Information om parkeringsövervakningen från Örebro kommun
Kontrollplan för broar
Lekplatser på Vingen
Hälsans Stig i Ekoparken
Redovisning matsvinn
Yttrande över revisionsrapport om upphandling och inköp
Ny Dokumenthanteringsplan för DOS
Tider för ortsbesök 2019
Månadsrapport sjukfrånvaro
Månadsrapport ekonomi, november
Månadsuppföljning Infracontrol
Delegationer och meddelanden
Övriga ärenden
Mötets avslutande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 142- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Mötets öppnande
2. Anmälan om jäv
Ingen anmälan gjordes
3. Tjänstgörande ersättare
Calin Mc Quillan (M) ersätter Gösta Hedlund (C)
Andreas Tranderyd (MP) ersätter Kari Räihä (V)
4. Val av justerare
Toni Blanksvärd (S) valdes att justera dagens protokoll

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 143 - Åtgärdsplan utifrån Länsstyrelsens revisionsrapport om
livsmedelskontrollen
(18/DOS/19)

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen genomförde den 7 september 2018 en revision av Kumla
samhällsbyggnadsförvaltnings livsmedelskontroll i Kumla och Hallsbergs kommuner. Vid
revisionen noterade Länsstyrelsen 10 avvikelser från lagstiftningen inom följande områden:
Finansiering, kontrollpersonal, kompetens, riskbaserad kontroll, kontrollrapporter,
uppföljning och beredskap.
Drift- och servicenämnden har åtagit sig att upprätta en åtgärdsplan som redogör för när och
hur de kommer att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder med hänsyn till
avvikelserna.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner åtgärdsplanen enligt bilaga

Beslut
Drift- och servicenämnden godkänner åtgärdsplanen enligt bilaga, och att den överlämnas till
Länsstyrelsen i Örebro.

Beslutsunderlag


Åtgärdsplan_livsmedel_Hallsberg

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 144 - Ny delegationsordning för DOS, bygglov
(18/DOS/17)

Ärendebeskrivning
Förutsättningarna för delegationsordning när det gäller bygglovs del har ändrats då det 201807-01 infördes nya bestämmelser i Kommunallagen och förändringar i Plan- och bygglagen
som nu gör det möjligt med avtalssamverkan mellan kommuner. Detta innebär att kommuner
kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra. I frågor om bygglov mm innebär
detta att Hallsbergs kommun kan lägga över beslutsfattandet på byggnadsinspektörerna i
Kumla kommun i stället för att förvaltningschef ska behöva skriva på alla beslut. Inom miljöoch livsmedelsområdet har beslutanderätt funnits sedan samverkansavtalet startade hösten
2015.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna delegationsordningen enligt bilaga

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna delegationsordningen enligt bilaga

Beslutsunderlag


Delegationsordning DOS Bygglov

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 6 of 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 145 - Förhandsbesked på del av fastigheten
(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett en bostadshus på del av fastigheten
Berörda grannar och sakägare har hörts i ärendet. Det har inte kommit in några synpunkter
som gör att förhandsbesked inte kan beviljas. Den planerade byggnationen strider inte mot
riktlinjerna i kommunens översiktsplan.
Drift- och serviceförvaltningen gör bedömningen att ett positivt förhandsbesked kan meddelas
på del av

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 146 - Beslut om byggsanktionsavgift, fastigheten
(18/DOS/18)

Ärendebeskrivning
Ärendet avser olovligt bygge på fastigheten
i form av ändrad användning
av en affärslokal till kontorsverksamhet vilket är en bygglovspliktig åtgärd.
Drift- och serviceförvaltningen gör bedömningen att drift och servicenämnden ska ta ut
sanktionsavgift för överträdelsen i enlighet med PBL.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar enligt bilagd tjänsteskrivelse

Reservationer
Jimmy Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 147 - Information om parkeringsövervakningen från Örebro
kommun
(18/DOS/35)

Ärendebeskrivning
Ferid Kovacevic och Daliz Kovacevic från Örebro kommun informerade om det kommande
samarbetet gällande Parkeringsövervakningen. Målsättningen med parkeringsövervakningen
är att ge så få parkeringsanmärkningar som möjligt men att så många som är nödvändigt ska
utfärdas. Parkeringsvakterna ska vara på rätt plats vid rätt tid, arbeta i förebyggande syfte och
ge en god service till de som bor och vistas i kommunen. Parkeringsövervakning skall i första
hand betraktas som en servicefunktion. Arbetet följer Hallsbergs kommuns riktlinjer och
taxor. De viktigaste anledningarna till parkeringsövervakningen är att skapa trafiksäkerhet,
framkomlighet och tillgänglighet.
Invånarna i Hallsbergs kommun kommer fortsättningsvis att hänvisas till Kontaktcenter i
Örebro vid frågor angående parkeringsövervakningen.

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 2018-12-19

§ 148 - 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 godkänna redovisningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 149 - Lekplatser på Vingen
(18/DOS/27)

Ärendebeskrivning
I beslut fattat av Drift- och Servicenämnden 2017-05-03 står det att lekplatsen på Furuvägen
skall tas bort. Lekplatsen ligger mycket fint geografiskt med bra omgivning och mycket
grönytor, se bifogade fotografier. Den är en av fyra lekplatser som ligger på Vingen, den
ligger inom gångavstånd från lekplatsen på Soldatvägen.
Lekplatsen på Soldatvägen ligger i en naturlig grässluttning som ofta används som
pulkabacke på vintern av barn i området. Soldatvägen är tänkt att behållas som i nuläget och
befintlig utrustning kommer att bytas mot likvärdig när behov uppstår. Den behöver dock
göras säkrare med t.ex. ett staket, så att pulkaåkande barn inte kan åka in i lekutrustningen
eller kollidera med andra lekande barn på lekplatsen. Kostnaden för detta beräknas rymmas
inom befintlig driftbudget.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
- Behålla båda de aktuella lekplatserna på Vingen med anledning av att utvecklingen i
området förändrats med generationsskifte i många närliggande fastigheter,
- Lekplatsen vid Soldatvägen görs säkrare för pulkaåkande barn med t.ex. ett staket.

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
- Behålla båda de aktuella lekplatserna på Vingen med anledning av att utvecklingen i
området förändrats med generationsskifte i många närliggande fastigheter,
- Lekplatsen vid Soldatvägen hålls under uppsikt för att se om den behöver säkras
för pulkaåkande barn med t.ex. ett staket.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse justering av beslut borttag lekplatser i Hallsbergs kommun
§59 DOS Utredning angående lekplatser i Hallsbergs kommun(54815) (0)_TMP...
Furuvägen2018NH
Soldatvägen2018N H
Soldatvägen2018NH

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 150 - Hälsans Stig i Ekoparken
(18/DOS/135)

Ärendebeskrivning
För att ett promenadstråk ska få kallas Hälsans Stig måste vissa kriterier vara uppfyllda. Dessa
riktlinjer ser likadana ut över hela världen och fungerar som en kvalitetsstämpel för en trygg
och promenadvänlig stig. Ekoparken med omgivning har många av de förutsättningar som
krävs för att kunna uppfylla kriterierna för en Hälsans Stig.
Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är
det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt anställd som får
kommunens uppdrag att skapa en Hälsans Stig. När kommunen har tagit beslut om att anlägga
en Hälsans Stig ska detta anmälas till Hjärt Lungsjukas Riksförbund, som äger konceptet i
Sverige.
Drift och servicenämnden beslutade 2017-05-03 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma
med besked om möjligheterna att anlägga en "Hälsans Stig" i Ekoparken.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen och att förvaltningen jobbar
vidare med ärendet för ett eventuellt införande under 2019, om finansieringen kan lösas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 151- Redovisning matsvinn
Ärendebeskrivning
Måltidsavdelningen har arbetat aktivt under året med åtgärder för att försöka minska
matsvinnet. De har satt upp mål, gjort punktmätningar där svinnet är högt, skapat effektiva
rutiner för rapportering av planerad frånvaro eller närvaro av elever och barn i skola och
förskola samt haft möten med köpande förvaltningar och lämnat underlag och information om
syfte. Arbetet har gett resultat och svinnet har minskat. Fler åtgärder planeras och mätning
och redovisning av resultat kommer att fortsätta.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag



Sammanfattning svinn omräknad total
Kopia av Svinn total mängd mat

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 152 - Yttrande över revisionsrapport om upphandling och inköp
(18/DOS/22)

Ärendebeskrivning
Revisorerna har låtit genomföra en uppföljning av en granskning gällande upphandling och
inköp som genomfördes 2014 och som följdes upp en första gång 2015.
Revisorernas revisionella bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen
samt nämndernas arbete med inköp och upphandling delvis har utvecklats ytterligare efter
genomförd granskning 2014 och uppföljning 2015. Vissa brister som den tidigare
granskningen påvisade är åtgärdade och kommunstyrelsen har delvis utvecklat arbetet inom
området. Hantering av inköp via rekvisition visar på regelefterlevnad, även om rutinerna kring
hanteringen kan förtydligas.
Revisionsrapporten översänds för yttrande, svar och vidtagande av åtgärder med anledning av
uppföljningen.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna yttrandet enligt bilaga

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna yttrandet enligt bilaga

Beslutsunderlag


Svar på revisionsrapport gällande upphandling

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 153 - Ny Dokumenthanteringsplan för DOS
(18/DOS/131)

Ärendebeskrivning
I Hallsbergs kommun har vi ännu inte något e-arkiv vilket är en förutsättning för att kunna
använda ett helt digital flöde. Ett samarbete för införande av E-arkiv pågår dock i Sydnärke
varför det kan antas vara infört inom en femårsperiod. Det är den tid som handlingarna enligt
dokumenthanteringsplanen ska förvaras i ett närarkiv, vilket under den perioden kan vara
digitalt i verksamhetssystemen Miljö- och byggreda.
Drift- och servicenämnden har i dag en dokumenthanteringsplan som beslutades om den 23
november 2016. Planen är nu i behov av revidering. Kommunarkivarien har därför föreslagit
att omarbeta dokumenthanteringsplanen till att beskriva olika processer och hanteringen av
handlingar i dessa. Uppgifter och handlingar ska i den nya planen redovisas i det sammanhang
där de förekommer nämligen i en bestämd process.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna dokumenthanteringsplanen för DOS 2019 och
att övergå från fysisk till digital originalhantering inom miljö- och bygglovsverksamheten, i
enlighet med Riksarkivets föreskrifter.

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna dokumenthanteringsplanen för DOS 2019 och
att övergå från fysisk till digital originalhantering inom miljö- och bygglovsverksamheten, i
enlighet med Riksarkivets föreskrifter.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ny dokumenthanteringsplan och övergång från fysiska till digitala
originalhandlingar
Dokumenthanteringsplan DOS 181206

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 15 of 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 154 - 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.
Drift- och servicenämnden beslutade vid senast mötet att återremittera ärendet och uppdra
åt förvaltningen att kommunicera ortsbesökstiderna med kontaktpersoner i orterna innan
nämnden fattar beslut. Ärendet tas därför upp igen.
Tiderna har nu kommunicerats och godkänts av kontaktpersoner i orterna.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna tiderna för ortsbesök enligt bilaga.

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna tiderna för ortsbesök enligt bilaga.

Beslutsunderlag


Plan för ortsbesök 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 155 - 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 friskvårdspeng infördes 2016 kommunövergripande bland annat för att försöka minska den
höga sjukfrånvaron.
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.
På framför allt städavdelningen men även på måltidsavdelningen har olika hälsoprojekt pågått
under året, grupperna har bland annat fått prova på olika motionsaktiviteter vilket har upplevts
mycket positivt.
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 rapporten

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag


Sjukfrånvaro DOS oktober 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 156 - Månadsrapport ekonomi, november
(18/DOS/25)

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

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna rapporten

Beslutsunderlag



Skatt Total 20181130
VA Total 20181130

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 157 - 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 uppföljningen

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna uppföljningen

Beslutsunderlag


Hallsbergs kommun_November 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 158 - 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 Drift- och
servicenämnden vid närmast följande sammanträde.
Delegationsbeslut och meddelanden under perioden 2018-11-17 till 2018-12-13 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 181219

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 159 - Övriga ärenden
(18/DOS/43)

Ärendebeskrivning
Inga övriga ärenden anmäldes

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-19

§ 160- Mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordförande tackade övriga ledamöter i nämnden för ett gott samarbete under mandatperioden
och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År. Mötet förklarades sedan avslutat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 142

Åtgärdsplan utifrån Länsstyrelsens
revisionsrapport om livsmedelskontrollen
§ 143
18/DOS/19

Tjänsteskrivelse
2018-11-28

Sida 1 av 5

Dnr: 18/DOS/19

Åtgärdsplan livsmedelskontroll
Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har åtagit sig att upprätta en åtgärdsplan som redogör för när och hur de
kommer att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder med hänsyn till avvikelser som framkom
vid revision av livsmedelskontrollen i kommunen. Förvaltningen föreslår att en åtgärdsplan för 25
korrigerande och förebyggande åtgärder lämnas till länsstyrelsen.

Förslag till beslut
Miljöenheten föreslår att drift- och servicenämnden beslutar att förvaltningens åtgärdsplan ska
lämnas till länsstyrelsen i Örebro.

Ärendet
Bakgrund
Länsstyrelsen genomförde den 7 september 2018 en revision av Kumla samhällsbyggnadsförvaltnings
livsmedelskontroll i Kumla och Hallsbergs kommuner. Vid revisionen noterade Länsstyrelsen 10
avvikelser från lagstiftningen inom följande områden: Finansiering, kontrollpersonal, kompetens,
riskbaserad kontroll, kontrollrapporter, uppföljning och beredskap.
Drift- och servicenämnden har åtagit sig att upprätta en åtgärdsplan som redogör för när och hur de
kommer att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder med hänsyn till avvikelserna.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen delar länsstyrelsens bedömning om att brister finns i livsmedelskontrollen.
Förvaltningen delar också länsstyrelsens bedömning att det mest allvarliga är att förvaltning och
nämnd brustit i att följa upp kontrollen, samt att det inte säkerställts att tillräckliga resurser (i
huvudsak i form av personal) finns tillgängliga för livsmedelskontroll. Inför 2019 fattas fortfarande
0,5 årsarbetskraft i Hallsbergs kommun. Resursbristen har inneburit att myndigheten inte klarat av
det statliga uppdraget att genomföra en ändamålsenlig offentlig livsmedelskontroll vilket
framkommit av revisionen. Det har också inneburit arbetsmiljöproblem på förvaltningen. Befintlig
personal på förvaltningen har haft en orimligt hög arbetsbelastning och känt stress inför att behöva
göra grova prioriteringar som inneburit att kvaliteten i kontrollen försämrats.
Förvaltningen föreslår att en plan med 25 korrigerande och förebyggande åtgärder redovisas till
länsstyrelsen. Alla åtgärder förväntas vara klara eller påbörjade senast 2019-05-31.

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Åsa Pettersson

Förvaltningschef

Miljöchef

Bilagor
Åtgärdsplan med korrigerande och förebyggande åtgärder för Kumla och Hallsbergs
livsmedelskontroll.

Tjänsteskrivelse
2018-11-28
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Åtgärdsplan med korrigerande och förebyggande åtgärder för
Kumla och Hallsbergs livsmedelskontroll.
Finansiering
Avvikelse 1
Myndigheten kunde inte visa att kontrollen fullt ut finansieras av avgifter.
Förvaltningen ser ett behov att närmare analysera livsmedelskontrollens kostnader och i högre
utsträckning separera dessa från miljöenhetens övriga kostnader i redovisningen. En ny separat
timavgift för livsmedelskontrollen kommer att beräknas och tas upp för beslut i kommunfullmäktige
under 2019.
Åtgärd 1
- En analys av kostnader för livsmedelskontrollen och beräkning av ny separat timavgift för
livsmedelskontrollen ska göras för respektive kommun.
Klart: 2019-02-18
Åtgärd 2
- Beslut om ny timavgift i drift- och servicenämnd och därefter kommunfullmäktige under
2019.
Åtgärd 3
- Utvecklad detaljbudget för livsmedelskontrollen. Påbörjas omgående.
Klart: 2019-02-28

Avvikelse 1
Det finns i nuläget ingen plan för nämndernas uppföljning.
Förvaltningen delar länsstyrelsen bedömning om att både förvaltningens och nämndens uppföljning
behöver förbättras. Förvaltningen föreslår en mer utförlig kvartalsredovisning än tidigare.
Förvaltningen kommer ta fram och jämföra nyckeltal, samt ta fram mätbara mål för kontrollen.
Åtgärd 4 (se också avvikelse 8, åtgärd 24)
- Förvaltningen inför rutin för att följa upp om alla årsavgifter som betalats verkligen fått en
motprestation genom kontrollbesök. Rutin för tidsredovisning på objekten i Miljöreda ska
upprättas och kvartalsvis redovisning av utförda kontrolltimmar kommer göras till nämnden.
Rutin klar 2019-02-28
Åtgärd 5
- Förvaltningen ska utreda möjligheten att regelbundet genomföra en intern revision av
livsmedelskontrollen och redovisa resultat till nämnderna.

Kontrollpersonal
Avvikelse 2
Myndigheterna hade inte tillgång till tillräckligt med personal för att utföra
livsmedelskontrollen
Åtgärd 6
- Förvaltningen undersöker för närvarande möjligheten att utöka med 0,25 årsarbetskraft för
livsmedelskontroll i Hallsberg för 2019 genom omfördelning av tjänster från miljöbalkstillsyn
till livsmedelskontroll.
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Förutsätter att beslut angående utökning med ytterligare en tillsvidaretjänst på miljöenheten
fattas inom förvaltningen i Kumla. Tjänsten förväntas till 65 % utgöra kompensation för
deltidsarbete och i övrigt finansieras av förväntade ökningar i intäkter genom högre timavgift
och bättre rutiner för timdebitering.
Klardatum: 2019-01-01
Åtgärd 7
- Förvaltningen redovisar behovsutredning som beslutas i drift- och servicenämnden i
Hallsberg.
Klardatum: C:a 2019-03-31 (Beroende av nämnddatum). Ska beslutas så att den kan följa
med in i kommunernas budgetprocesser. Kvarstående äskande för ytterligare 0,5
årsarbetskraft för livsmedelskontroll i Hallsbergs kommun.

Kompetens
Avvikelse 3
Myndigheterna saknade kompetensinventering och
kompetensutvecklingsplan för kontrollpersonalen.
Åtgärd 8
- Gemensam inventering/uppföljning i november enligt modell för gapanalys – Utförd och klar
2018.
Åtgärd 9
- Årlig revidering av gemensam inventering läggs in som rutin på förvaltningen.
Klardatum: 2018-01-31
Åtgärd 10
- Individuell inventering/uppföljning medarbetarsamtal Nov-Dec.
Klardatum: 2018-01-31
Åtgärd 11
- Gemensam plan för förvaltningen och enskilda planer ska upprättas.
Klardatum: 2019-01-31.
Åtgärd 12
- Gemensam plan redovisas för nämnderna.
Klardatum: C:a 2019-03-31 (Beroende av nämnddatum)

Avvikelse 4
Myndigheten hade inte tillräcklig kompetens för att utföra kontroll och att
upptäcka avvikelser framför allt inom sakområde specialkost.
Åtgärd 13
- Påbörja arbete med förvaltningens riktlinjer för kontrollmetodik och revisionsteknik.
- Ta fram skriftliga handläggarstöd.
- Göra kontroll tillsammans med inspektörer i andra kommuner med större erfarenhet och
kunskap om specialområden.
- Utreda möjlighet att köpa in kontrolltimmar inom specialområden
- Prioritera kontrollmetodik i kompetensutvecklingsplan.
Klardatum: Påbörjades omgående och pågår löpande under 2019.

Riskbaserad kontroll

Tjänsteskrivelse
2018-11-28

Sida 4 av 5

Dnr: 18/DOS/19

Avvikelse 5
Vid skuggkontrollen utfördes inte kontroll inom områden som kan innebära
risk.
Åtgärd 14
- Alla relevanta kontrollområden ska framgå för respektive anläggning i kontrollplanen.
Klardatum: 2019-12-31
Åtgärd 15
- Alla relevanta kontrollområden ska kontrolleras på varje anläggning inom en 3 års period.
Klardatum rutin kontrollplan: 2019-12-31
Åtgärd 16
- Kompetensutveckling inom riskbedömning prioriteras under 2019.

Rutiner och enhetlighet
Avvikelse 6
Myndigheten saknade ett system för att hålla dokumenterade rutiner
uppdaterade.
Åtgärd 17
- Arbete med att ta fram enhetliga rutiner för Kumla och Hallsberg är påbörjat och kommer
pågå under 2019.
Åtgärd 18
- Rutin för att alla rutiner årligen ska revideras ska införas med start 2019.
Åtgärd 19
- Rutin för tidsredovisning i Miljöreda/kontrollplan ska upprättas och börja användas 2019-0101
Åtgärd 20
- Enhetlig rutin för för registrering i Miljöreda ska upprättas för båda samarbetskommunerna.
Klardatum: 2019-03-31

Kontrollrapporter
Avvikelse 7
I rapporten från skuggkontrollen finns kontrollområden med som inte
kontrollerades.
Se åtgärd under avvikelse 5 och 6.

Uppföljning
Avvikelse 8
Myndigheten följde inte upp den planerade kontrollen regelbundet.
Handläggarna har tidigare fått ta stort eget ansvar för arbetsfördelning, prioritering, kvalitetssäkring
och prioriteringar utan att ha fått de befogenheter som krävs för detta. Ansvaret har tydliggjorts och
vilar på miljöchef, övrig förvaltningsledning och nämnd. Rutiner för internkontroll och uppföljning ska
göras tydligare och mer ändamålsenliga. Se också åtgärder under avvikelse 1.
Åtgärd 21
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Ansvar för arbetsfördelning, övergripande planering, kvalitetssäkring och prioriteringar ska
tydliggöras och lyftas från handläggare till chef och nämnd.
Åtgärd 22
Kontrollplan och redovisning av vad som inte kan prioriteras ska beslutas av myndighetsnämnd, inför
verksamhetsåret med start 2019.
Åtgärd 23
Kontrollpersonal och chef har löpande avstämningar om hur kontrollplanen följs med start
omgående. Pågår löpande.

Revision
Avvikelse 9
Myndigheterna hade inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot samtliga avvikelser
som noterats vid tidigare revisioner.
Eftersom det saknats rutiner för revision och uppföljning av livsmedelskontrollen så har inte
förvaltningen eller nämnderna följt upp föregående avvikelser. Förvaltningen ser därför stor behov
av att införa sådana rutiner, och att det är viktigt att nämnderna informeras om hur arbetet med att
kvalitetssäkra livsmedelskontrollen fortlöper.
Åtgärd 24 (se även tidigare redovisade åtgärder)
Kompetensinventering och plan är påbörjad.
Arbete med dokumenterade rutiner är påbörjat.
Förvaltningens arbete med livsmedelskontroll kommer löpande följas upp och kvartalsvis redovisas i
MHN/DOS. En årlig revison av livsmedelskontrollen kommer genomföras internt på förvaltningen
från och med 2019.

Beredskap
Avvikelse 10
Myndigheten saknade beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten
Kommunerna har eller arbetar med övergripande beredskapsplaner för sina förvaltningar.
Miljöenheten kommer upprätta en beredskapsplan för livsmedelskontrollen som där så är lämpligt
knyter an till dessa övergripande planer.
Åtgärd 25
Förvaltningen kommer upprätta en beredskapsplan för livsmedelskontrollen.
Klardatum: 2019-05-31

Ny delegationsordning för DOS, bygglov
§ 144
18/DOS/17

Datum

Ärendenummer

2018-12-19

18/DOS/17

Innehållsförteckning
1

Förklaring till bygglovsenhetens del i delegationen från drift- och
servicenämnden ............................................................................. 3

2

Förkortningar .................................................................................. 4

3

F. Plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen ............... 5

4

H. Boverkets byggregler BFS 1993:57........................................... 16

5

I. Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227),LFS .................. 17

6

J. Äldre plan- och bygglag ............................................................. 17

Datum

Ärendenummer

2018-12-19

18/DOS/17

1 Förklaring till bygglovsenhetens del i
delegationen från drift- och servicenämnden
Den här delegationsordningen ska ses som ett komplement till DOS nu gällande
delegationsordning, men ersätta de delar som gäller bygglovsenheten.
Delegationsordningen för bygglovs del har ändrats då det 2018-07-01 infördes nya
bestämmelser i Kommunallagen och förändringar i Plan- och bygglagen som nu
gör det möjligt med avtalssamverkan mellan kommuner. Detta innebär att
kommuner kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra. I frågor om
bygglov mm innebär detta att Hallsbergs kommun kan lägga över beslutsfattandet
på byggnadsinspektörerna i Kumla kommun i stället för att förvaltningschef ska
skriva på alla beslut. Inom miljö- och livsmedelsområdet har beslutanderätt
funnits sedan samverkansavtalet startade hösten 2015.
Drift- och servicenämnden har fortfarande det övergripande ansvaret.
Den nya delegationen gör att byggnadsinspektörerna har delegation på alla
bygglov, marklov och rivningslov inom detaljplanelagt område.
Delegationen tillåter även byggnadsinspektörer att göra små avsteg från
detaljplanen.
Utanför detaljplanelagt område har byggnadsinspektörerna delegation att bevilja
lov för nybyggnad om det finns ett förhandsbesked i grunden.
Inspektörer har även delegation för att besluta om lov för tillbyggnader eller
komplementbyggnader utanför detaljplanelagt område.
Likt tidigare ska alla förhandsbesked, avslag och viten gå till Drift- och
Servicenämnden.
Skulle det vara ett ärende som ses som principiellt viktigt ska även detta lyftas till
nämnd för beslut.

Datum

Ärendenummer

2018-12-19

18/DOS/17

2 Förkortningar
Lagar/avtal
BFS
PBL
ÄPBL
PBF
BBR

Boverkets föreskrift
Plan- och bygglag
Äldre plan- och bygglag
Plan- och byggförordning
Boverkets byggregler

Beslutsorgan/delegater
VC
EC
BI
SA

Verksamhetschef Miljö- och bygg Kumla
Enhetschef för Bygglovsenheten Kumla
Byggnadsinspektör
Stadsarkitekt

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/17
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3 F. Plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen
F 1. Bygglov, rivningslov och
marklov

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

BI

EC,VC

Detaljplanelagt område

Detaljplanelagt område

PBL 9 kap
F.1.1 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30,
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden:
Nybyggnad

PBL 9 kap. 2 § punkt 1

F.1.2 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap.
30,31b-31d, 32 §§ i följande
ärenden:
Tillbyggnad
F.1.3 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30,
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden.
Ta i anspråk eller inreda byggnad
helt eller delvis för ett väsentligen
annat ändamål än det som
byggnaden senast har använts för
eller enligt senast beviljade bygglov
har anpassats till utan att den
avsedda användningen har kommit
till stånd

PBL 9 kap. 2 § punkt 2

BI

EC,VC

PBL 9 kap. 2 § 1st. punkt
3a.

BI

EC,VC

PBF 6 kap. 1 §

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/17
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F.1.4 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30,
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden,
Inredande av någon ytterligare
bostad eller någon ytterligare lokal
för handel, hantverk eller industri

PBL 9 kap. 2 § 1st.punkt
3b

BI

EC,VC

F.1.5 Bevilja bygglov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 30,
31b-31d, 32 §§ i följande ärenden
Byte av färg, fasadbeklädnad,
taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder som avsevärt påverkar
byggnadens yttre utseende, gäller
för byggnad som ligger inom
detaljplanelagt område.
F.1.6 Bevilja bygglov för nybyggnad
utanför detaljplan och
områdesbestämmelser inom ramen
för de villkor som bestämts i
bindande förhandsbesked, PBL 9
kap. 31 – 31a §§

PBL 9 kap. 2 § 1st. punkt
3c.

BI

EC,VC

Samråd ska ske med arkitektstöd.

PBL 9 kap. 2 § punkt 1.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område

F.1.7 Bevilja bygglov för ett
komplementbostadshus,
komplementbyggnad eller en
tillbyggnad utanför detaljplanelagt
område inom ramen för de
föreskrifter som anges i PBL 9 kap.
31 – 31a §§

PBL 9 kap. 2 § punkt 12.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19
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F.1.8 Ny-eller tillbyggnad av kiosk,
transformatorstation,
avloppspumpstation, mast eller
därmed jämförliga byggnader
utanför detaljplanelagt område.

PBL 9 kap. 2 § 1 st.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område

F.1.9 Bevilja bygglov för nybyggnad
av ersättningsbyggnad utanför
detaljplan och
områdesbestämmelser gällande
sedan tidigare bebyggd tomt.

PBL 9 kap. 2 § 1 st.

BI

EC,VC

Utanför detaljplanelagt område

F.1.10 Ärende om att i område av
värdefull miljö underhålla ett
byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8
kap. 13 § PBL i den utsträckning som
framgår av detaljplan eller
områdesbestämmelser

PBL 9 kap. 8 § punkt 2b

BI

EC,VC

Samråd ska ske med arkitektstöd.

F.1.11 Nybyggnad eller väsentlig
ändring av upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4)
samt murar och plank (p. 7) samt
parkeringsplatser utomhus (p.8) och
transformatorstationer (p.10)

PBL 9 kap. 8 § 1 st. och
16 kap. 7 § samt PBF6
kap. 1-2 §§

BI

EC,VC

Bedömning görs utifrån om det anses vara
betydande påverkan på omgivningen eller inte, i
varje enskilt fall.

F.1.12 Uppsättande eller väsentlig
ändring av skyltar och ljusanordningar

PBL 9 kap. 8 § 1 st. och
16 kap. 7 § samt PBF 6
kap. 3-4 §§

BI

EC,VC

F.1.13 Bevilja bygglov för åtgärd av
säsongskaraktär.

PBL 9 kap. 9 §

BI

EC,VC

Om det bedöms som betydande påverkan ska
beslutet lyftas till nämnd.

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19
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F.1.14 Beslut om rivningslov inom
PBL 9 kap. 10 §
ramen för de föreskrifter som anges i
9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning av
byggnad som ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt har större
värde eller rivning som kräver beslut
enligt annan författning

BI

EC,VC

F.1.15 Besluta om marklov inom
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 §
PBL

PBL 8 kap. 9 §

BI

EC,VC

F.1.16 Bygglov för åtgärder som inte
kräver lov

PBL 9 kap. 14 §

BI

EC,VC

F.1.17 Besluta att fastighetsägare ska PBL 8 kap. 14-18 §§
vidta åtgärder för att fastigheten ska
vara i vårdat skick.

BI

EC,VC

F.1.18 Beslut om villkorsbesked inom
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §

PBL 9 kap. 19 §

BI

EC,VC

F.1.19 Att om en ansökan om
bygglov, marklov, rivningslov eller
förhandsbesked är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa
brister i ansökan inom viss tid.

PBL 9 kap. 21-22 §§ 1 st.

BI

EC,VC

F.1.20 Att avvisa en ansökan som
trots föreläggande enligt 9 kap. 22 §
första stycket PBL är så ofullständig
att den inte kan prövas i sak

PBL 9 kap. 22§ 2 st.

BI

EC,VC

Datum
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F.1.21 Beslut om att samordning
enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej ska ske, då
särskilda skäl för det föreligger.

PBL 9 kap. 24 §

BI

EC,VC

F.1.22 Beslut om att förlänga
handläggningstiden för ärende om
lov eller förhandsbesked i högst tio
veckor utöver de ursprungliga tio
veckorna

PBL 9 kap. 27§

BI

EC,VC

F.1.23 Beslut om tidsbegränsat
bygglov inom ramen för
föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL.

PBL 9 kap. 33 §

BI

EC,VC

F.1.24 Besluta om att ett bygglov,

PBL 9kap.42a §

BI

EC,VC

rivningslov eller marklov får
verkställas tidigare än fyra veckor
efter det att beslutet
har kungjorts enligt 41 a §, om ett
väsentligt
allmänt eller enskilt intresse kräver
det. Lag (2018:674).

Ny punkt från lagändring 1 juli 2018

Datum
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F 2. Anmälan, genomförandet av
åtgärder m.m.

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

BI

EC,VC

Exempelvis vid uppförande av skylt, mur, plank
mm

F.2.2 Besluta att om en anmälan av
PBF 6 kap. 10 § andra
anmälningspliktig åtgärd enligt 6
stycket
kap. 5 § PBF är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid vid äventyr att
anmälan kan komma att avvisas eller
att avgöras i befintligt skick

BI

EC,VC

F.2.3 Besluta att avvisa anmälan om
PBF 6 kap. 10 § 2 st.
föreläggande enligt 6 kap. 10 § första
stycket inte följs och anmälan är så
ofullständig att anmälan inte kan
handläggas i sak.

BI

EC,VC

F.2.4 Beslut att utse ny
kontrollansvarig om en
kontrollansvarig har lämnat sitt
uppdrag

PBL 10 kap. 13 §

BI

EC,VC

F.2.5 Beslut om att kontrollansvarig
inte krävs.

PBF 7 kap. 5 §

BI

EC,VC

F.2.6 Beslut att det för
rivningsåtgärder inte behövs någon
kontrollplan

PBL 10 kap. 18 §

BI

EC,VC

F.2.7 Beslut att ge startbesked om
det enligt 10 kap. 14 § inte behövs
något tekniskt samråd

PBL 10 kap. 22 § 1 st.

BI

EC,VC

PBL 10 kap. samt PBF
F.2.1 Beslut om att byggnadsverk får
tas i bruk utan att slutbesked
lämnats.

PBL 10 kap. 4 §

Datum
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F.2.8 Beslut att förelägga byggherren PBL 10 kap. 22 § 1 st.
att ge in de ytterligare handlingar
som behövs för prövningen av frågan
om startbesked om det enligt 10
kap. 14 § PBL inte behövs något
tekniskt samråd.

BI

EC,VC

F.2.9 Beslut att med startbesked
godkänna att en åtgärd får påbörjas
och att i startbeskedet

BI

EC,VC

PBL 10 kap. 23-24 §§.
PBF 6 kap. 5 §

fastställa den kontrollplan som ska
gälla med uppgift om vem eller vilka
som är sakkunniga eller
kontrollansvariga
bestämma de villkor som behövs för
att få påbörja åtgärden
bestämma villkor och ungefärlig
tidpunkt för utstakning som behövs
bestämma de handlingar som ska
lämnas inför beslut om slutbesked
ge de upplysningar om krav enligt
annan lagstiftning som behövs
F.2.10 Anmärkning i anslutning till
arbetsplatsbesök inom ramen för
nämndens tillsynsarbete som
innefattar för byggherren bindande
föreskrift (föreläggande).

PBL 10 kap. 27-28 §§
och 11 kap. 8, 19-20 §§

BI

EC,VC

F.2.11 Beslut om kompletterande
villkor för bygg- eller
rivningsåtgärderna eller för
kontrollen

PBL 10 kap. 29 §

BI

EC,VC

Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd)
beslutas av nämnden

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/17
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F.2.12 Beslut om slutbesked
respektive interimistiskt slutbesked
enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-37
§§ PBL

PBL 10 kap. 34-37 §§

F 3. Tillsyn och påföljder

Lagrum

BI

EC,VC

Delegat

Ersättare

PBF 6 kap 5 §

PBL 11 kap.
F.3.1 Avge skriftligt
ingripandebesked inom ramen för
föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL

PBL 11 kap. 7 §

BI

EC,VC

F.3.2 Beslut att av polismyndigheten
begära det biträde som behövs för
tillträde enligt PBL 11 kap. 9 §

PBL 11 kap. 9 §

BI

EC,VC

F.3.3 Beslut om lovföreläggande om
en lovpliktig åtgärd har vidtagits
utan lov, om det är sannolikt att lov
kan ges för åtgärden och delegaten
har befogenhet att besluta i
lovärendet

PBL 11 kap. 17 §

BI

EC,VC

F.3.4 Förelägga ägare av
byggnadsverk att inom viss tid ge
synpunkter på övervägt uppdrag åt
sakkunnig att utreda behovet av
underhållsåtgärder och vem som ska
betala kostnaderna för uppdraget

PBL 11 kap. 18 §

BI

EC,VC

F.3.5 Beslut om förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd, även förbud som
förenas med vite

PBL 11 kap. 30-32 §§

BI

EC,VC

Kommentar

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/17
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F.3.6 Beslut om förbud mot
användning av hela eller delar av
byggnadsverk om byggnadsverket
har säkerhetsbrister, även förbud
som förenas med vite

PBL 11 kap. 33 § 1 st.

BI

EC,VC

F.3.7 Beslut om förbud mot
användning av hela eller delar av
byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge slutbesked

PBL 11 kap. 33 § 2 st.

BI

EC,VC

F.3.8 Besluta att utse annan
funktionskontrollant inom ramen för
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL

PBL 11 kap. 34 §

BI

EC,VC

F.3.9 Beslut att entlediga
kontrollansvarig inom ramen för
föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11
kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av
byggherren, besluta om en ny
kontrollansvarig

PBL 11 kap. 35 §

BI

EC,VC

F.3.10 Beslut att ansöka om
handräckning hos
kronofogdemyndigheten för tillträde
enligt 11 kap. 8 § eller när någon har
underlåtit att utföra arbete eller
vidta en åtgärd som har förelagts
honom eller henne enligt 11 kap. 1924, 21 §§ PBL

PBL 11 kap. 39 §

BI

EC,VC

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/17
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F 4. Taxa enligt PBL m m

Lagrum

Delegat

Ersättare

BI

EC,VC

Kommentar

PBL 12 kap.
F.4.1 Besluta om avgifter i enskilda
ärenden/fall med tillämpning av
kommunens bygglovtaxa

PBL 12 kap. 8 §

F5. Beslut vid överklagade av beslut

Lagrum

Delegat

Ersättare

F.5.1 Beslut om att avvisa försent
ankommet överklagande

PBL 13kap. 16 § första
och andra styckena.

BI

EC,VC

F 6. Plan- och byggförordningen
m.m.

Lagrum

Delegat

Ersättare

F.6.1 Bestämma- i kontrollplan eller
genom särskilt beslut- att krav på
omfattande ändringar av andra delar
än den direkt berörda av en byggnad
inte behöver utföras förrän vid en
viss senare tidpunkt

PBF 3 kap. 21 §

BI

EC,VC

F.6.2 Om en anmälan är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid.

PBF 6 kap. 10 §

BI

EC,VC

F.6.3 Förelägga den som äger eller
ansvarar för en motordriven
anordning installerad i ett
byggnadsverk att se till att
anordningen kontrolleras (om det
behövs för att säkerställa att den
uppfyller de krav som gäller för
anordningen enligt 8 kap. 4 § PBL)

PBF 8 kap. 6 §

BI

EC,VC

kommunens
bygglovtaxa
Kommentar

Kommentar

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att
anmälan kan komma att avvisas eller ärendet
avgörs i befintligt skick.

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/17
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F.6.4 Besluta om längre besiktningsintervall enligt BFS 2011:12 H 2 med
ändringar.

Boverkets föreskrifter
och allmänna råd (BFS
2011:12, H2 med
ändringar) om hissar
och vissa andra
motordrivna
anordningar.

BI

EC,VC

PBF 5 kap. 8-16 §§ med
till-hörande föreskrifter

BI

EC,VC

F.6.6 Beslut om särskild besiktning av PBF 8 kap. 6 § och 5
hissar och andra motordrivna
kap. 9 §
anordningar

BI

EC,VC

F.6.7 Besluta om föreläggande (utan
vite) mot ägare till byggnader som
inte fullgör sina skyldigheter ifråga
om funktionskontroll av
ventilationssystem

PBF 5 kap. 1-7 §§ med
till-hörande före-skrifter

BI

EC,VC

F.6.8 Beslut om senareläggning av
besiktningssynpunkt inom ramen för
föreskrifterna i 4 § (om det finns
särskilda skäl)

Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om
Funktionskontroll av
Ventilationssystem och
certifiering av
sakkunniga funktions-

BI

EC,VC

Besluta om anstånd med besiktning i
fall där det finns särskilda skäl enligt
BFS 2011:12 H 2 med ändringar.
F.6.5 Besluta om användningsförbud
för hissar och andra motordrivna
anordningar

PBL 11 kap. 33 § 1 st.

PBL 11 kap. 19-20 §§

kontrollanter, BFS
2011:16 OVK 1, ändrad
2012: 6, OVK 2, 4 §

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/17
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4 H. Boverkets byggregler BFS 1993:57
H 1. Boverkets byggregler BFS
1993:57

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

H.1.1 Beslut att medge mindre
avvikelse från föreskrifterna om det
finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

BBR 1 kap 21 §

EC

BI

EC avser enhetschef för bygglovsenheten.

H 2. Boverkets föreskrifter 2011:10, Lagrum
omtryck 2015:6, om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder
(eurokoder)

Delegat

Ersättare

Kommentar

H.2.1 Beslut att medge mindre
avvikelse från föreskrifterna om det
finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

BFS 2015:6, EKS 10, 3 §

EC

BI

EC avser enhetschef för Bygglovsenheten.

H 3. Strandskydd

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

H.3.1 Besluta i ärende om dispens
från strandskyddsbestämmelserna
med undantag för områden där
länsstyrelsen har beslutsrätt

MB 7 kap. 18 b §

BI

EC,VC

BI har delegation i ärenden med koppling till fråga
om bygglov. MI har delegation i samtliga ärenden.

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/17
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5 I. Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227), LFS
I. Lagen SFS (2014:227) om
färdigställandeskydd

Lagrum

Delegat

Ersättare

I.1 Prövning av behov och beslut i
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid nybyggnad av
småhus som inte ska användas för
permanent bruk

LFS 3 §

BI

EC,VC

I.2 Prövning av behov och beslut i
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid nybyggnad av
småhus.

LFS 1-2 §

BI

EC,VC

I.3 Prövning av behov och beslut i
frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid tillbyggnad
m.m.

LFS 2 §

BI

EC,VC

Kommentar

6 J. Äldre plan- och bygglag
J. ÄPBL: Bygganmälan – äldre plan
och bygglagen

Lagrum

Delegat

Ersättare

J.1 Utfärdande av slutbevis och
meddelande om användningsförbud.

9 kap. 10 § ÄPBL

BI

EC,VC

Kommentar

Förhandsbesked på del av fastigheten
§ 145
18/DOS/18

Beslut om byggsanktionsavgift, fastigheten
§ 146
18/DOS/18

Information om parkeringsövervakningen från
Örebro kommun
§ 147
18/DOS/35

Kontrollplan för broar
§ 148
18/DOS/61

Lekplatser på Vingen
§ 149
18/DOS/27

Tjänsteskrivelse
Datum:2018-11-27

Sida 1 av 1

Dnr: 18/DOS/27

Justering av tidigare beslut 17/DOS/29 Lekplatser i Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning
I beslut fattat av Drift- och Servicenämnden 2017-05-03 står det att lekplatsen på Furuvägen skall tas
bort. Lekplatsen ligger mycket fint geografiskt med bra omgivning och mycket grönytor, se bifogade
fotografier. Den är en av fyra lekplatser som ligger på Vingen, den ligger inom gångavstånd från
lekplatsen på Soldatvägen.
Lekplatsen på Soldatvägen ligger i en naturlig grässluttning som ofta används som pulkabacke på
vintern av barn i området. Soldatvägen är tänkt att behållas som i nuläget och befintlig utrustning
kommer att bytas mot likvärdig när behov uppstår. Den behöver dock göras säkrare med t.ex. ett
staket, så att pulkaåkande barn inte kan åka in i lekutrustningen eller kollidera med andra lekande
barn på lekplatsen. Kostnaden för detta beräknas rymmas inom befintlig driftbudget.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
- Behålla båda de aktuella lekplatserna på Vingen med anledning av att utvecklingen i området
förändrats med generationsskifte i många närliggande fastigheter,
- Lekplatsen vid Soldatvägen görs säkrare för pulkaåkande barn med t.ex. ett staket.

Ärendet
Ny fakta i ärendet har kommit fram varför del av beslutet behöver justeras gällande borttagande av
lekplatsen på Furuvägen samt förstärkningsåtgärd av lekplatsen på Soldatvägen. Nu föreslås båda
lekplatserna behållas och underhållas ett par år till då utvecklingen i området förändrats med
hänseende till generationsskifte i många närliggande fastigheter.

Drift- och Serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon

Niklas Hasselwander

Förvaltningschef

Teknisk Chef

Bilagor
Bilaga 1: Sammanträdesprotokoll 2017-05-03 Utredning lekplatser i Hallsbergs kommun (17/DOS/29)
Bilaga 2: Bilder på lekplatserna Soldatvägen och Furuvägen hösten 2018.

Version 1.3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-05-03

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

09:00-11:30

Folkets Hus Östansjö

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Conny Larsson (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Toni Blanksvärd (S)
Hans Palmqvist (S)
Christina Johansson (S)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Mattias Björklund (M)
Jimmy Olsson (SD)
Leif Hermansson (S) ersätter Kari Räihä (V)
Andreas Tranderyd (MP) ersätter Lotta Öhlund
(MP) (ordförande)
Andreas Glad (KD) ersätter Fredrik Askhem (L)

Övriga
Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Roberth Huss (Fastighetschef)

Protokollet innehåller paragraferna §59
Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare

_________________________________________________________________
Andreas Glad

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-05-03

HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift-och servicenämnden
2017-05-03
§§
till och med
Drift- och servicenämndens förvaltningskontor
________________________

Jus e a e s g a u

U d agsbes y ka de
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-05-03

§ 59 - Utredning angående lekplatser i Hallsbergs kommun
(17/DOS/29)

Ärendebeskrivning
Under vintern har fastighetsavdelningen besiktigat många av lekplatserna runt om i kommunen.
Säkerheten och underhållet har på flera lekplatser varit bristfälligt. För att sköta underhållet av
lekplatserna på ett tillfredsställande sätt presenteras här ett förslag att minska antalet lekplatser och
istället satsa på färre, men större och mer intressanta lekplatser som är öppna för allmänheten.
I rapporten har man utvärderat lekparkerna med hänsyn till olika faktorer så som hur tätt de ligger,
antalet barn som vistas där samt trygghet och säkerhet för besökarna.
Syftet med denna rapport är att utreda vilka lekplatser som eventuellt kan tas bort alternativt
förbättras eller flyttas samt att påvisa lekplatsernas kondition och användning.
Denna rapport kan sedan ligga till grund för vidare beslut kring arbetet med kommunens lekplatser.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att ta bort lekplatserna enligt förslag.

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
återremittera ärendet om att eventuellt ta bort lekplatsen vid Nygatan 4 i Pålsboda, till
gata/parkenheten för ytterligare utredning om en säkrare väg till den alternativa lekplatsen vid Falla
äng, då det saknas övergångställe vid passage över RV 51,
plocka bort lekplatsen vid Kärrs allé i Pålsboda som har en låg nyttjandegrad och är behov av
upprustning, till förmån för Norra Bangatan 260 meter längre bort som är en riktigt bra lekplats som
bör prioriteras,
plocka bort lekplatsen vid Perstorpsvägen i Hjortkvarn, en liten lekplats, undanskymd och i dåligt
skick med låg nyttjandegrad, till förmån för lekplatsen vid skolan 700 meter bort som istället kan
förstärkas, där belysning finns och den används flitigt,
plocka bort lekplatsen vid förskolan i Hässleberg, Hallsberg, en lekplats som har låg
nyttjandegrad och ligger undanskymd och känns otrygg, till förmån för lekplatsen 250-300
meter västerut, en bättre lekplats som är i gott skick,
plocka bort lekplatsen vid Furuvägen Hallsberg och istället förstärka den vid Soldatvägen som nyttjas
mycket. Utöver dessa finns ytterligare två lekplatser i gott skick vid Vingen.

Jus e a e s g a u

U d agsbes y ka de
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Hälsans Stig i Ekoparken
§ 150
18/DOS/135

Redovisning matsvinn
§ 151

Sammanställning samtliga kök VT 2017
Tallrikssvinn
Serveringssvinn
Totalt Svinn
2017

Genomsnitt Kg/Vecka
486,66
586,06
1072,72

Genomsnitt procent/vecka
6,80%
11,48%
18,28%

Sammanställning samtliga kök HT 2017
Tallrikssvinn
Serveringssvinn
Totalt Svinn

Sammanlagda alla kök Kg/Vecka
550,70
1005,25
1555,95

Genomsnitt procent/vecka
5,82%
9,69%
15,51%

Sammanställning samtliga kök VT 2018
Sammanlagda alla kök Kg/Vecka
Tallrikssvinn
562,41
Serveringssvinn
1061,27
Totalt Svinn
1623,68

Genomsnitt procent/vecka
7,04%
10,23%
17,27

Sammanställning samtliga kök HT 2018
Sammanlagda alla kök kg/vecka
Tallrikssvinn
473,2
Serveringssvinn
440,7
Totalt Svinn
913,9

Genomsnitt procent/vecka
6,2%
5,7%
11,9%

Sammanställning matsvinn HT-18
Serverad mängd
mat(kg)

Svinn (kg)

Knuten
Åsen
Esslatorp
Fredriksberg
Kullängen
Sköllergården
Transten
Stocksätter
Långängskolan

V.41
206,3
129,0
145,0
248,5
310,0
100,6
939,0
894,0
475,0

V.42
247,5
151,0
140,3
245,0
360,0
108,0
761,0
770,0
1 126,0

V.41
22,5
9,1
11,9
13,9
12,5
16,6
91
133
86

V.42
23
10
8,7
15,1
12
19
79
126
115,1

Sköllersta skola

321,5

283,2

Allé
Östansjö skola
Folkasboskolan

2 984,0
234,0
669,8

2 670,0
235,9
561,5

87,9
304
43,8
95,45

78,4
283
50,4
80,1

Snitt per kök och
vecka

Servering totalt kg

7 656,7

7 659,4

589,1

Tallrikssvinn (kg)

487,9

459,3

36,4

Serveringsvinn (kg)

439,8

440,5

33,9

Tallrikssvinn %

6,4

6,0

6,2

Serveringsvinn %

5,7

5,8

5,7
70,3

Totalt svinn Kg
Totalt svinn %

12,1

11,7

11,9

Yttrande över revisionsrapport om
upphandling och inköp
§ 152
18/DOS/22

Susanne Naeslund
VB: Svar på revisionsrapport gällande upphandling

Ämne:

Från: Clas-Göran Classon
Skickat: den 5 december 2018 09:16
Till: Christina Torpman
Kopia: Drift- och Servicefrvaltningen - Hallsberg; Ingalill Nilsson
Ämne: VB: Svar på revisionsrapport gällande upphandling
Hej Christina!
Här kommer några synpunkter från Drift- och serviceförvaltningen:
-

-

-

I stort så är revisorernas synpunkter välgrundade och kloka.
När det gäller förslaget om inköpssamordnare på förvaltningarna så behövs i så fall flera inom Drift- och
service, förslagsvis en per verksamhetsområde. Viktigt är dock att alla större upphandlingar sker i samarbete
med kommunens upphandlare. Den funktionen har fungerat väl kvalitetsmässigt även om resurserna tidvis
varit begränsade.
Förslaget om att höja dokumentationsplikten är bra. Frågan är dock om det inte skulle räcka med att
kommunen följer LOUs krav som gäller upphandlingar över 100 tkr?
Förslaget om återkoppling när det gäller ramavtalstrohet känns också riktig. Dessa skulle kunna ges till
förvaltningarna i anslutning till och innan tertial-, delårs och årsbokslut så att resultaten skulle kunna
kommenteras i skrivningarna.
Bra att rekvisitionsblocken får finnas kvar då de verkar fungera. Drift- och serviceförvaltningens tekniska
avdelning får dock i uppdrag att ta fram en skriftlig rutin. En skriftlig rutin för mottagning av gods och varor
inom tekniska avdelningen behöver också tas fram.

Bästa hälsningar
Clas-Göran Classon
Förvaltningschef
Drift- och serviceförvaltningen

Direkt: 0582-68 51 77
Växel: 0582-68 50 00
Mobil: 073-08 49 225

Adress:
Hallsbergs kommun
694 80 Hallsberg
Besöksadress:
Västra Storgatan 14

clas-goran.classon@hallsberg.se
www.hallsberg.se
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Ny Dokumenthanteringsplan för DOS
§ 153
18/DOS/131

Tjänsteskrivelse
Datum: 2018-12-06
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Dnr: 18/DOS/131

Ny dokumenthanteringsplan DOS 2019, och digital
originalhantering
Ärendebeskrivning
I Hallsbergs kommun har vi ännu inte något e-arkiv vilket är en förutsättning för att kunna använda
ett helt digital flöde. Ett samarbete för införande av E-arkiv pågår dock i Sydnärke varför det kan
antas vara infört inom en femårsperiod. Det är den tid som handlingarna enligt dokumenthanteringsplanen ska förvaras i ett närarkiv, vilket under den perioden kan vara digitalt i verksamhetssystemen
Miljö- och byggreda.
Drift- och servicenämnden har i dag en dokumenthanteringsplan som beslutade om den
23 november 2016. Planen är nu i behov av revidering. Kommunarkivarien har därför föreslagit att
omarbeta dokumenthanteringsplanen till att beskriva olika processer och hanteringen av handlingar i
dessa. Uppgifter och handlingar ska i den nya planen redovisas i det sammanhang där de
förekommer nämligen i en bestämd process.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna dokumenthanteringsplanen för DOS 2019 och att
övergå från fysisk till digital originalhantering inom miljö- och bygglovsverksamheten, i enlighet med
Riksarkivets föreskrifter.

Bakgrund
Kommunens dokumenthanteringsplaner bör uppdateras kontinuerligt för att fungera som ett
hjälpmedel i administrationen och för att åskådliggöra kommunens arbetsuppgifter/processer samt
att beskriva hur dessa hanteras.
Inom Hallsbergs kommun finns en intention att hantera rutiner på ett likartat sätt oavsett om den
sker inom kommunstyrelsen eller andra myndigheter. Processer och redovisandet av de uppgifter
som uppstår i processen är därför ofta identiska från myndighet till myndighet. Med hänsyn till detta
finns det anledning att redovisa dessa processer i en kommungemensam dokumenthanteringsplan
istället för att varje myndighet redovisar processerna i sina respektive planer. Beslut rörande gallring
eller bevarande av de gemensamma processerna kommer att ske i kommunstyrelsen.
De myndighetsspecifika processerna ska däremot beslutas i respektive nämnd.
Inför 2019 planeras för ett utökat samarbete inom områdena miljö och bygglov så att även
administrationen ska förläggas i Kumla. Samarbetet är sedan tidigare reglerat i ett samverkansavtal
och inför utökningen håller ett tilläggsavtal på att tecknas.
Kumla kommun har ett långtgående arbete för digitalisering av ärendehantering och inrättande av
webbtjänster.
Bygg- och miljöverksamheten kommer att ställa om till digitala flöden och övergången kommer
innebära ändring av arbetssätt. Som en följd av detta är digital originalhantering nödvändig.
Digital originalhantering innebär att handlingar som kommer in på papper kommer att
ersättningskannas, gallras och den digitala handlingen kommer att betraktas som original.
Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon

Susanne Naeslund

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Version 1.3
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1 Inledning
Kommunens dokumenthanteringsplaner bör uppdateras kontinuerligt
för att fungera som ett hjälpmedel i administrationen och för att
åskådliggöra kommunens arbetsuppgifter/processer samt att
beskriva hur dessa hanteras. Uppgifter och handlingar ska redovisas i
det sammanhang där de förekommer nämligen i en bestämd process.
Det som redovisas i dokumenthanteringsplanen är därför de olika
uppgifter/information som ingår i en process. För att göra
uppgifterna begripliga redovisas de i ett sammanhang och beskrivs
ibland som dokument.

2 Kommungemensam dokumenthanteringsplan
En stor del av de kommunala processerna sker idag i
verksamhetssystem som används över myndighetsgränserna. Exempel
på detta är behandling av personuppgifter, registrering av handlingar,
mötesadministration, kommunikation- och information,
personaladministration eller ekonomi. I vissa verksamhetssystem sker
arbetet inom en gemensam yta. I andra delar man system men har
separata lagringsytor. Inom Hallsbergs kommun finns en intention att
hantera rutiner på ett likartat sätt oavsett om den sker inom
kommunstyrelsen eller andra myndigheter. Processer och redovisandet
av de uppgifter som uppstår i processen är därför ofta identiska från
myndighet till myndighet. Med hänsyn till detta finns det anledning att
redovisa dessa processer i en kommungemensam
dokumenthanteringsplan istället för att varje myndighet redovisar
processerna i sina respektive planer. Beslut rörande gallring eller
bevarande av de gemensamma processerna ska ske i kommunstyrelsen.
De myndighetsspecifika processerna ska beslutas i respektive nämnd.

3 Klassificering
Klassificering är ett sätt att göra det lättare att förstå hur olika rutiner och
verksamheter hänger samman. En myndighets verksamhet kartläggs och
från en huvudnivå bryts rutinerna/processerna ner till undernivåer i ett
eller flera steg beroende på hur komplexa processerna är. Klassificeringen
speglar verksamheten och beskriver var olika processer hanteras.
Den klassificeringsstruktur som används av Sydarkivera (18 kommuner i
arkivsamarbete) har legat till grund även för Hallsbergs kommuns
klassificering av verksamheter.
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4 Dokumenthanteringsplanen
Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna
klassificeringsstrukturen (se ovan). Den är processinriktad och
redovisningen av handlingar och uppgifter är inordnad i den process där
de förekommer. Inom processen förekommer handlingar eller uppgifter.
Dokumenthanteringsplanen anger huruvida uppgifter ska bevaras eller
gallras. Vid gallring anges även gallringsfrist, det vill säga vid vilken
tidpunkt uppgiften kan gallras. I planen anges även var uppgifterna
förekommer. När det gäller digitala uppgifter anges namn på
verksamhetssystem eller plats i datanätet.
Pappershandlingar förekommer i allmänhet i mappsystem eller i
pärmar och förutsätts befinna sig i närarkiv eller vid arbetsplats.
Dokumenthanteringsplanen är i sin helhet inte kopplad till en enskild
myndighet. Myndigheten fattar däremot beslut om bevarande eller
gallring inom de specifika verksamheter som myndigheten ansvarar för.
Om verksamheten övergår till annan myndighet ska nytt beslut tas i
denna. Beslut rörande kommungemensamma verksamheter tas i
kommunstyrelsen.

5 Läsanvisning
Dokumenthanteringsplanen är indelad i två huvudsakliga delar. Den
övre innehåller klassificeringen och den nedre den egentliga
dokumenthanteringsplanen. Denna beskriver enskilda processer och de
handlingar/uppgifter som förekommer inom processen. Här anges först
namn på handlingen, därefter anvisning om bevarande eller gallring. I
kolumnen databärare anges till exempel; papper, CD etcetera. I
kolumnen Förvaring/sökväg anges var eller på vilket sätt handlingen
förvaras.
I allmänhet anges ett verksamhetssystem eller en sökväg i datanätet.
Begreppet systematisk förvaring innebär alltid att uppgifterna är
bundna till papper och förvaras i mapp eller pärm. I
anmärkningskolumnen förekommer information som förtydligar vilken
typ av uppgift som avses eller hur den ska hanteras.
Uttrycket bevaras innebär att uppgiften ska förvaras i all framtid.
Handlingarna överförs från närarkiv till centralarkiv efter fem år. När en
uppgift ska gallras anges också en gallringsfrist, det vill säga den
tidpunkt då uppgiften kan/ska gallras.
G i a = Gallras vid inaktualitet, det vill säga då uppgiften inte längre
behövs i verksamheten.
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G 2 år = Gallras två år efter kalenderårets slut. En uppgift som
uppkommer 2010 kan gallras först i januari 2013.
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6 Upplåtelser och ledningsansökan
Dokumenthanteringsplan – Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och servicenämnd
Beskrivning
Processgrupp
2.1 Hantera fastigheter
Upplåtelse av fastighet
Huvudprocess
2.1.1 Nyttjanderätt för fastighet
Aktivitet
Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Ansökan om ledningsåtgärd

Bevaras

Digitalt

Markupplåtelse av offentlig
plats

Bevaras

Digitalt

Verksamhetssystem – Utdrag 1 ggr/år för registrering i Platina
Geomatikk, Platina
under samlingsdiarium
Platina

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer
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7 Bostadsanpassning
Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och servicenämnd
Processgrupp
2.2 Bostadsanpassning
Huvudprocess
2.2.1 Ansökan om
bostadsanpassningsbidag
Aktivitet

Beskrivning
Bostadsanpassning

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Ansökan

Bevaras

Digitalt,
papper

Byggreda,
närarkiv,
handläggare

Intyg

Bevaras

Digitalt,
papper

Byggreda,
närarkiv,
handläggare

Beslut

Bevaras

Digitalt,
papper

Byggreda,
närarkiv,
handläggare

Beställning av anpassning

Bevaras

Digitalt,
papper

Byggreda, närarkiv,
handläggare

Sekretess enligt 26 kapitlet 12 §
offentlighet- och sekretesslag
(2009:400). Sekretess gäller i högst
sjuttio år.
Sekretess enligt 26 kapitlet 12 §
offentlighet- och sekretesslag
(2009:400). Sekretess gäller i högst
sjuttio år.
Sekretess enligt 26 kapitlet 12 §
offentlighet- och sekretesslag
(2009:400). Sekretess gäller i högst
sjuttio år.

Ärendeförteckning, statistik

Bevaras

Digitalt

Byggreda, närarkiv,
handläggare

Signum
/klass
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8 Bygglov
Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och servicenämnd
Processgrupp
2.3 Lovgivning
och dispenser
Huvudprocess
2.3.1 Förhandsbesked om
byggnation
Aktivitet

Beskrivning
Handläggning av förhandsbesked

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Ansökan

Bevaras

Digitalt

Byggreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Kartor/situationsplan/ritningar Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Begäran om yttrande/sändlista

Bevaras

Digitalt

Byggreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Kommunicerande
tjänsteutlåtande till sökande

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Bilder

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Tjänsteanteckning

Gia

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer
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Dokumenthanteringsplan – Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
servicenämnd
Processgrupp
2.3. Lovgivning
och dispenser
Huvudprocess
2.3.2 Bygglov
Aktivitet

Beskrivning
Bygg-, mark-, och rivningslov

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Ansökan

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Beställning av nybyggnadskarta

Gia

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Kartor/nybyggnadskarta
Mark/fasad/sektion/planritning/
situationsplan

Bevaras
Bevaras

Digitalt
Digitalt

Byggreda - närarkiv
Byggreda - närarkiv

Beställning av husutsättning

Gia

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Kontrollplan

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Färdigställandeskydd

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Anmälan kontrollansvarig

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Teknisk beskrivning

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Signum
/klass

Datum
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Protokoll från sotare eller annan
godkänd kontrollör

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Protokoll OVK

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Begäran om yttrande/sändlista

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Yttrande från berörda/sakägare

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Delegationsbeslut

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Protokoll tekniskt samråd

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Startbesked

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Slutbesked

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Tjänsteanteckning

Gia

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Förfrågan om upplysning

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Skriftlig upplysning om
bygglovspliktig åtgärd, med mera

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och servicenämnd
Processgrupp
2.3 Lovgivning och dispenser
Huvudprocess
2.3.3 Anmälan ej
bygglovspliktig åtgärd
Aktivitet

Beskrivning
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd för Attefall, eldstäder, ändring av
bärande konstruktion med mera

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Anmälan

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv

Startbesked

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv

Teknisk beskrivning

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv

Ritningar/kartor

Gia

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i
närarkiv

Signu
m
/klass

Datum

Ärendenummer
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Kontrollplan

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Besiktningsprotokoll

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Brandskyddsdokumentation

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv

Grundundersökning/
geoteknisk undersökning

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv

Tjänsteanteckning

Gia

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Statistik

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv

Datum
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
servicenämnd
Processgrupp
2.3 Lovgivning
och dispenser
Huvudprocess
2.3.4 Tillsyn och
föreläggande rörande
fastigheter
Aktivitet
Handlingstyp

Bev/G

Beskrivning
Tillsyn av enkelt avhjälpta hinder, olovligt byggande/olovlig åtgärd, bristande underhåll,
lekplatser

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv

Anmälan

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Besiktningsprotokoll

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Kännedomsbrev

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Bedömningsbrev

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Signu
m
/klass

Datum

Ärendenummer
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Foton

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Begäran om yttrande

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Yttrande

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Tillsynsrapport

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Beslut om användningsförbud

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Tjänsteanteckning

Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
servicenämnd
Processgrupp
2.4 Byggnader och
anläggningar
Huvudprocess
2.4.1 Drift och skötsel
Aktivitet
Handlingstyp

Bev/G

Beskrivning
Tillsyn av OVK, hissar och andra motordrivna anordningar

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv

Anmälan

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Besiktningsprotokoll

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Kännedomsbrev

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Bedömningsbrev

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Foton

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Signu
m
/klass

Datum
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Begäran om yttrande

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Yttrande

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Tillsynsrapport

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Beslut om användningsförbud

Bevaras

Digitalt

Byggreda - närarkiv

Tjänsteanteckning

Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv
Original i
närarkiv till
bevarande i
Centralarkiv

Datum
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9 Miljö
Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde 2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
Handläggning av dispens för avfallshantering
2.3 Lovgivning
och dispenser
Huvudprocess
2.3.5 Dispenser
Aktivitet
Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Ansökan

Bevaras Digitalt

Delegationsbeslut

Bevaras Digitalt

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Miljöreda närarkiv
Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv
Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde 2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
Handläggning av anmälan om värmepump
2.5 Tillstånd/
anmälan/registrering
Huvudprocess
2.5.1 Miljöfarlig
hantering
eller anläggning
Aktivitet
Handlingstyp

Bev/G

Anmälan, inklusive
bilagor
Delegationsbeslut

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Bevaras Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Bevaras Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde 2 Drift- och servicenämnd
2.6 Tillsyn och kontroll av
Processgrupp
verksamhet och lokaler
Huvudprocess
2.6.1 Kontrollera livsmedel
Aktivitet

Beskrivning
Handläggning och tillsyn av livsmedel

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Årsrapport av
vattenprover

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Analysrapport,
vattenprovtagning,
miljöövervakning
Fastställande av
faroanalys
dricksvatten
Anmälan om
registrering av
livsmedelsverksamhet
Registrering av
livsmedelsverksamhet,
Skrivelse om
registrering av
livsmedelsverksamhet,
beslut om fast årlig
kontrollavgift,
kontrollrapport.
Anmälan om ändring
av
livsmedelsverksamhet

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer
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Anmälan om enskilda
brunnar

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Analysprotokoll
enskilda brunnar

G 3 år

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Analysprotokoll och
följesedlar
livsmedelsprov
Inspektionsrapport
livsmedel

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

G 5 år

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Beslut om
riskklassificering av
livsmedelsanläggning
och beräkning av fast
årlig kontrollavgift
Rapport uppföljande
kontroll

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Misstanke om
matförgiftning

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Klagomål

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Livsmedelsverkets
meddelanden
skrivelser

Gia

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
Beskrivning
2 Drift- och
servicenämnd
Processgrupp
Handläggning av ansökan om vattenskyddsområde
2.5 Tillstånd/
anmälan/registrering
Huvudprocess
2.5.2 Miljötillstånd
enligt lokala föreskrifter
Aktivitet
Handlingstyp

Bev/G

Ansökan/anmälan om
undantag från
vattenskyddsföreskrifter
Delegationsbeslut

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Bevaras Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Bevaras Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och servicenämnd
Processgrupp
2.6 Tillsyn och kontroll
av verksamheter och
lokaler
Huvudprocess
2.6.2 Kontroll av periodisk
rapport från miljöfarlig
verksamhet
Aktivitet

Beskrivning
Miljötillsyn

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Anmälan av miljöfarlig
verksamhet

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Anmälningar användning av
bekämpningsmedel

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

G 3 år
Anmälan om utförsel av avfall.
Anmälningar från
Naturvårdsverket
Analysrapporter/labbrapporter G 3 år
(företag där länsstyrelsen har
tillsynsansvar)
Delegationsbeslut
Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Freon: anmälningar,
årsrapporter

G 3 år

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131

23(42)

Inspektionsrapport inklusive
checklista miljötillsyn

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Klagomål

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Miljörapporter (även
miljörapporter där
Länsstyrelsen har haft tillsyn)

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Miljötekniska undersökningar

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Redovisning av bensinstationer
där kontroll av
gasåterföringssystem utförts

G 3 år

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Underlag miljösanktionsavgift

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Inspektionsrapport

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Rapport och åtgärd för
miljöincident

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde 2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
2.6 Tillsyn och kontroll Handläggning av enskilda avlopp och tillsyn av vatten för bassängbad och strandbad
Processgrupp
av verksamheter och
lokaler
Huvudprocess
2.6.3 Miljötillsyn för
verksamheter
Aktivitet

Handlingstyp

Bev/G

Ansökan om enskilt
avlopp

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Bevaras Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Delegationsbeslut för
enskilt avlopp

Bevaras Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Ansökan och anmälan
av minireningsverk

Bevaras Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Protokoll från kontroll G 5 år
av minireningsverk

Digitalt

Miljöreda närarkiv

G 5 år

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Gia

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Dokumentation från
inköp av
flockningsmedel
Analysrapport
badvatten

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde 2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
2.6 Tillsyn och kontroll Handläggning av radonmätning
av verksamheter och
lokaler
Huvudprocess
2.6.4 Miljötillsyn,
radon
Aktivitet
Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Mätprotokoll

Bevaras Digitalt

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde 2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
2.6 Tillsyn och kontroll Handläggning av smittskydd
av verksamheter och
lokaler
Huvudprocess
2.6.5 Smittskyddstillsyn
Aktivitet
Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Anmälan om
smittskydd

Bevaras Digitalt

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde 2 Drift- och servicenämnd
Processgrupp
2.7 Naturvård
Huvudprocess
2.7.1 Planering och
inventering i
naturvårdsfrågor
Aktivitet

Beskrivning
Naturvård

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Förfrågan om åtgärd i
Naturreservat

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

Beslut om
godkännande eller
avslag på förfrågan
om åtgärd i
Naturreservat
Beslut om
föreläggande vid
nedskräpning
Skötselplan
Naturreservat

Bevaras

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Original i närarkiv till
bevarande i Centralarkiv

10 år

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Gia

Digitalt

Miljöreda närarkiv

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan – Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde 2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
Handläggning av parkeringstillstånd, lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd
2.8 Trafik och
och anmälan om fordonsflytt
kommunikationer
Huvudprocess
2.8.1 Trafikföreskrifter
och tillstånd
Aktivitet
Handlingstyp
Lokal trafikföreskrift

Bev/G
Databärare
Bevaras Digitalt

Förvaring/sökväg
Platina

Tillfällig lokal
trafikföreskrift eller
skyltning
Ansökan om dispens
från lokal
trafikföreskrift
Transporttillstånd om
undantag från
bestämmelser om
största tillåtna vikt
och bredd
Anmälan om
fordonsflytt

Bevaras Digitalt

Platina

Bevaras Digitalt, papper

Verksamhetssystem –
Trafikwin, Platina

Bevaras Digitalt

Platina

Bevaras Digitalt

Platina

Synpunkt från
medborgare om
fordon
Ansökan om
parkeringstillstånd

Bevaras Digitalt

Verksamhetssystem –
Infracontrol, Platina

Bevaras Digitalt, papper

Verksamhetssystem –
Trafikwin, Platina

Anmärkning
Handlingarna förvaras även hos
Transportstyrelsen (RDT)

Sekretess enligt 26 kapitlet 1 § offentlighet- och
sekretesslag (2009:400). Sekretess gäller i högst
sjuttio år.

Signum/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Läkarintyg för
parkeringstillstånd

10 år

Papper

Pärm hos handläggare

Beslut om
parkeringstillstånd

Bevaras Digitalt

Verksamhetssystem –
Trafikwin, Platina

Utfärdat
parkeringstillstånd

Bevaras Digitalt

Verksamhetssystem –
Trafikwin, Platina

Sekretess enligt 26 kapitlet 1 § offentlighet- och
sekretesslag (2009:400). Sekretess gäller i högst
sjuttio år.
Sekretess enligt 26 kapitlet 1 § offentlighet- och
sekretesslag (2009:400). Sekretess gäller i högst
sjuttio år.
Sekretess enligt 26 kapitlet 1 § offentlighet- och
sekretesslag (2009:400). Sekretess gäller i högst
sjuttio år.

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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10 Måltid
Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
2.9 Tillagnings- och
Planering och tillhandahållande av måltider
mottagningskök
Huvudprocess
2.9.1 Planera och
förbereda måltider
Aktivitet

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Egenkontroll måltid

Gia

Papper, digitalt

Portionsstatistik

G 10 år

Digitalt

Verksamhetssystem –
Infracontrol, Platina
Verksamhetssystem –
Mashie, Platina
Platina

Bevaras Papper, digitalt
Ansökan, beslut och
återrapport för EU-bidrag
för mjölk och ost
Läkarintyg för specialkost G i a
Papper

Kökschef

Anmärkning

Sekretess enligt 21 kapitlet 1 § Offentlighet- och
sekretesslag (2009:400). Sekretess gäller i högst
70 år.

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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11 Fastighet
Dokumenthanteringsplan – Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
2.4 Byggnader och
Lokalförsörjning
anläggningar
Huvudprocess
2.4.2 Lokalbehov
och förslag
Aktivitet

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Interna hyreskontrakt för
lokal
Interna hyreskontrakt för
bostad

Bevaras Digitalt

Platina

G 2 år

Papper,
digitalt

Platina

Externa hyreskontrakt för
inhyrning av lokal

Bevaras Papper,
digitalt

Platina

Externa hyreskontrakt för
uthyrning av lokal

Bevaras Papper,
digitalt

Platina

Externa hyreskontrakt för
inhyrning av bostad

G 2 år

Papper, digitalt Administratör, Platina

Externa hyreskontrakt för
uthyrning av bostad

G 2 år

Papper,
digitalt

Administratör, Platina

Anmärkning

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Hyresavtal för
bilparkering

Gia

Papper,
digitalt

Administratör, Platina

Besiktningsprotokoll vid
flyttbesiktning

Gia

Papper,
digitalt

Administratör, Platina

Nyckel- och nuddkvittenser G i a

Papper

Administratör

Projektpärmar

Bevaras Papper,
digitalt

Administratör, Platina

Protokoll byggmöte

G 5 år

Papper,
digitalt

Administratör, Platina

Bygglovshandlingar

Bevaras Papper,
digitalt
Gia
Papper,
digitalt

Administratör, Platina

Beställning av ID-kort, ID06
Fotografier till ID-kort, ID06
Yttrande från
Hallsbergs kommuns
miljöenhet
Ritningsregister

Gia

ID-06, handläggare

Ritningar fastigheter

Besiktningsprotokoll stora
entreprenader

Gia

Digitalt,
papper
Digitalt

Administratör, Platina

ID-06, handläggare

Bevaras Papper,
digitalt

Administratör, Platina

Bevaras Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Bevaras Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Hyresavtal för bilparkering

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
servicenämnd
Processgrupp
2.4 Byggnader och
anläggningar
Huvudprocess
2.4.3 Underhåll
Aktivitet

Beskrivning
Underhåll, drift och service av kommunens lokaler

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Kontakt- och
behörighetslistor för
inbrottslarm
Väktarrapporter

Gia

Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Integra, Platina

G 2 år

Papper

Verksamhetssystem –
Integra, Platina

Polisanmälningar

Bevaras Papper,
digitalt

Administratör, Platina

Skaderapporter

Gia

Digitalt

Administratör, Platina

Skadeutredning

Bevaras Papper,
digitalt

Administratör, Platina

Felanmälan

Gia

Energideklaration

Bevaras Digitalt

Statistik, media

G 10 år

Verksamhetssystem –
Insit
Verksamhetssystem –
Ibinder
Verksamhetssystem –
Ibinder

Digitalt

Digitalt

Anmärkning

Rapporter förvaras även hos kommunens
försäkringsbolag

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131

34(42)

Köldmediastatistik

Bevaras Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

PCB-inventering

Bevaras Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Besiktningsprotokoll
obligatorisk
ventilationskontroll (OVK)
Injusteringsprotokoll
ventilation

Gia

Papper,
digitalt

Gia

Papper,
digitalt

Administratör,
Verksamhetssystem –
Ibinder
Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Protokoll radonmätning

Bevaras Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Planerat underhåll

Bevaras Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Offerter och prisjämförelser

G 2 år

Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Säkerhetsbesiktning
gymnastiksalar,
lekutrustning (ute),
vattenrutschkanor
Elsäkerhetsbesiktning
Besiktningsprotokoll
sprinkleranläggning
Tryck- och lyftbesiktning

Bevaras Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Gia
Digitalt
Bevaras Digitalt
Papper,
digitalt

Ibinder
Verksamhetssystem –
Insit, Platina
Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Drift- och skötselavtal

Bevaras Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

G 5 år

Drift- och
skötselinstruktioner

Gia

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Ibinder, Platina

Brandskyddsdokumentation Bevaras Digitalt

Verksamhetssystem –
Ibinder
Verksamhetssystem –
Ibinder
Verksamhetssystem –
Insit, Platina
Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Brandskyddsritningar

Bevaras Digitalt

Anläggarintyg brandlarm

Gia

Beredskapslistor

Gia

Papper,
digitalt
Papper,
digitalt

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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12 Städ
Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
servicenämnd
Processgrupp
2.4 Byggnader och
anläggningar
Huvudprocess
2.4.4 Lokalvård
Aktivitet
Databärare

Beskrivning
Lokalvård

Handlingstyp

Bev/G

Förvaring/sökväg

Lokalvårdsavtal

Bevaras Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Städrutiner och
instruktioner

Gia

Papper,
digitalt

Verksamhetssystem –
Insit, Platina

Anmärkning

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131

37(42)

13 Tekniska
Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
servicenämnd
Processgrupp
2.10 Gator, vägar och
torg
Huvudprocess
2.10.1 Planera gator
och vägar
Aktivitet

Databärare

Beskrivning
Trafikplanering

Handlingstyp

Bev/G

Förvaring/sökväg

Ansökan bidrag för enskild
utfartsväg
Beslut om bidrag för enskild
utfartsväg
Ansökan bidrag för
vägsamfällighet/vägförening
Beslut om bidrag för
vägsamfällighet/vägförening
Ansökan, beslut och
återrapportering av
statsbidrag för
trafiksäkerhetshöjande
åtgärder
Vägunderhåll

Bevaras Papper,
digitalt
Bevaras Papper,
digitalt
Bevaras Papper,
digitalt
Bevaras Papper,
digitalt
Bevaras Digitalt

Administratör,
Platina
Administratör,
Platina
Administratör, Platina

Bevaras Digitalt

Brounderhåll

Bevaras Digitalt

Verksamhetssystem Rosy
Verksamhetssystem BatMan

Administratör,
Platina
Administratör, Platina

Anmärkning

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde 2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
2.10 Gator, vägar och
Nybyggnad, drift och underhåll av gatunätet
torg
Huvudprocess
2.10.2 Anlägga
gator och vägar
Aktivitet

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Projektdokumentation Bevaras Digitalt

Platina

Dokumentation avseende bland annat underlag,
beställning, offert, slutrapport

Deklaration farligt
gods
Dagrapport
vinterberedskap
Spolkartor
Beredskapspärm

Gia

Papper

Närarkiv gatuenheten

Gia

Papper

Närarkiv gatuenheten

Gia
Gia

Papper
Papper, digitalt

Beställning
trafikmålning
Beställning av asfalt
Öppningsanmälan
asfalt
Polisanmälningar
Felanmälningar

Gia

Papper

Närarkiv gatuenheten
Närarkiv gatuenheten,
K:
Närarkiv gatuenheten

Gia
Papper
Bevaras Papper
Bevaras Digitalt
Bevaras Digitalt,
papper

Närarkiv gatuenheten
Verksamhetssystem
Geomatikk, Platina
Platina
Verksamhetssystem
Infracontrol, Platina

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
servicenämnd
Processgrupp
2.8 Trafik och
kommunikationer
Huvudprocess
2.8.1 Trafikföreskrifter
och tillstånd
Aktivitet
2.8.1.1
Parkeringsövervakning
Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Beslut om avgift för
felparkering, gatumark

Beslut om avgift för
felparkering,
kvartersmark

Bevaras

Digitalt

Beskrivning
Parkeringsövervakning

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Avarn, Örebro
kommun,
Transportstyrelsen

Handlingar och uppgifter om avgift för
felparkering hanteras i system hos av
kommunen anlitad entreprenör för
parkeringsövervakning. Transportstyrelsen är
prövande myndighet i frågan.

Platina

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
2.11 Vatten och avlopp Tillhandahållande av dricksvatten
Huvudprocess
2.11.1 Producera
dricksvatten
Aktivitet

Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Beredskapslista
Liggare över kemikalier
och likvärdiga preparat
Vattenanalyser

Gia
G 5 år

Digitalt
Digitalt

K:
K:

Bevaras Papper

Platina

Ersättning till fallägare,
reglering Tisaren
Avläsning vattenmätare
Byte av vattenmätare
Uppsättning av
vattenmätare
Årsrapport vattenverk

Bevaras Digitalt

Platina

Gia
Gia
Gia

EDP Future
EDP Future
EDP Future

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras Digitalt

Platina

Anmärkning

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131
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Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde 2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
2.11 Vatten och avlopp Nybyggnad, drift och underhåll av vatten- och avloppsnätet
Huvudprocess
2.11.2 Förvalta
ledningsnät
Aktivitet
Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Projektdokumentation Bevaras Digitalt
Inventering av
dagvattenbrunn
Anslutningsavgift för
vatten och avlopp

Gia

Förvaring/sökväg

Anmärkning

Platina

Dokumentation avseende bland annat underlag,
beställning, offert, slutrapport

Papper, digitalt

VABAS, Platina

Bevaras Papper, digitalt

VABAS, Platina

Servitutsavtal

Bevaras Papper, digitalt

VABAS, Platina

Originalritningar
Ritningar
Ledningsrapport

Bevaras Papper
Bevaras Digitalt (DVGfiler)
Bevaras Papper, digitalt

Ledningsregister
Beredskapspärm

Bevaras Papper, digitalt
Gia
Papper, digitalt

VABAS
VABAS, Platina

För val av va- och renhållningsabonnemang, se
process för renhållning

Signum
/klass

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-19

18/DOS/131

42(42)

Dokumenthanteringsplan –Hallsbergs kommun
Verksamhetsområde
2 Drift- och
Beskrivning
servicenämnd
Processgrupp
2.11 Vatten och avlopp Tillhandahållande av rening av avloppsvatten
Huvudprocess
2.11.3 Rena
avloppsvatten
Aktivitet
Handlingstyp

Bev/G

Databärare

Förvaring/sökväg

Beredskapslista
Liggare över kemikalier
och likvärdiga preparat
Vattenanalyser

Gia
G 5 år

Digitalt
Digitalt

K:
K:

Bevaras Papper

Bevaras Digitalt
Kvartalsrapport
reningsverk
Digitalt
Register för va-abonnenter G i a
Årsrapport reningsverk
Årsrapport biogas

Bevaras Digitalt
Bevaras Digitalt

Närarkiv, vatten- och
reningsverk
Platina
EDP Future
Platina
Platina

Anmärkning

Signum
/klass

Tider för ortsbesök 2019
§ 154
18/DOS/39

Datum
2018-11-08

1 (1)

Drift- och serviceförvaltningen

Planering av ortsbesök 2019
Datum
Fredagar kl.9-12
26 april
10 maj
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

Månadsrapport sjukfrånvaro
§ 155
18/DOS/26

Sjukfrånvaro Drift- och serviceförvaltningen
Perioden 2018-01-01 till 2018-10-31
Totalt hela förvaltningen: 5,33 % långtid 1,92 %
(2017 samma period 6,63 % långtid 2,56 %)
DOS förvaltningsstab
Totalt: 2,30 % långtid 0,00 % (2017 samma period ingen mätning)
Måltid:
Totalt: 5,23 % långtid 0,73 % (2017 samma period 4,56 % långtid 0,36 %)
Städ:
Totalt: 8,07 % långtid 5,00 % (2017 samma period 13,63 % långtid 7,72 %)
Fastighet:
Totalt: 2,26 % långtid 0,00 % (2017 samma period 7,26 % långtid 3,08 %)
Tekniska:
Totalt: 4,40 % långtid 1,13 % (2017 samma period 2,03 % långtid 0,00 % )

Perioden 2018-10-01 till 2018-10-31
Totalt hela förvaltningen: 6,23 % långtid 2,30 %
(2017 samma period 5,72 % långtid 1,02 %)
DOS förvaltningsstab
Totalt: 3,10 % långtid 0,00 % (2017 samma period 13,17 % långtid 0,00 % )
Måltid:
Totalt: 9,22 % långtid 0,97 % (2017 samma period 1,96 % långtid 0,00 % )
Städ:
Totalt: 6,80 % långtid 4,33 % (2017 samma period 9,48 % långtid 3,06 % )
Fastighet:
Totalt: 4,41 % långtid 0,00 % (2017 samma period 7,51 % långtid 1,00 % )
Tekniska:
Totalt: 5,66 % långtid 3,36 % (2017 samma period 3,99 % långtid 0,00 % )

Månadsrapport ekonomi, november
§ 156
18/DOS/25

HALLSBERGS KOMMUN
Drift- och serviceavdelningen
Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Helårsprognos per 2018-11-30
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% -

207

Förvaltningschef, Ansvar 300001

-

2 634

-

2 634

-

0% -

2 310

Fordonsverkstad, Ansvar 301000

-

123

-

123

-

0% -

12

-

-

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% -

16 319

Fastighet, Ansvar 112100-112150

-

935

-

735

200

21%

Bostadsanpassning 112190, (tillägg budget med 500 tkr)

-

2 193

-

2 693

-

500

-23% -

2 489

-

-

100

-

100

100% -

266

Måltid, Ansvar 1123*

-

600

-

600

0% -

76

Miljö, Ansvar 210000

-

2 146

-

2 446

300

-14% -

2 356

Bygglov, Ansvar 220000

-

334

-

34

300

90% -

183

Totalt DOS Skatt

-

34 592

-

34 592

0% -

29 191

Fordonsförvaltare, Ansvar 301500

Städ, Ansvar 1122*

Orsaker till avvikelse:
Totalt visar Drift- och service ett överskott på 2 415 tkr den 30 november 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. Samt att Bilpoolen kostar mer än beräknat. 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. Städavdelningen visar ett
underskott på 100 tkr på grund av oplanerade ökade personalkostnader som tillkommit under året.
För att komma inom ram beräknar vi därför minska på kostnaderna för beläggningsunderhåll med
650 tkr. Fastighetsavdelning beräknar också få ett överskott på 200 tkr till årets slut. 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. Efter att ha visat
ett underskott på måltidsavdelningen på 600 tkr kan nu förvaltningen visa en prognos i balans till
årets slut efter att ha fått en tilläggsram på motsvarande. Miljö har idag en avvikelse på minus 389
tkr efter att hänsyn tagits till ej utfakturerade fakturor som vi beräknar få in på 648 tkr. Bygglov visar
en avvikelse på plus 123 tkr per sista november och dessa två versamheter tillsammans beräknar vi
ska landa på ett resultat inom ram till årets slut.

-

250

-

-

-100% -

277

0% -

1 928

-10% -

3 430

680

Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2018-11-30
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 181130

-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%

-262
-5
-568
-142
-323
-44
-20
-2000
-1416
-79
0
-503
-2355
0
-73
0
-196
-258
-83
-232
0

0%
4%

-10457

-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
-317
-467
-424

-148

0%

-1081
-376
-276
-1871
-4
-1872
-317
-280
-813
0
-125
-2262
-898

9%

-20632

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. Delvis arbete intern.
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.
Vibytorp besiktat och slutavräkning på gång med fördelning VA och gata.

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 201811
Verksamhet
10000
-206
21500
-1397
21501
-183
21505
-16
21506
41
21507
-527
22501
0
24900
-4229
24901
-2387
24902
-2675
24903
-1022
24904
-187
24905
-714
24906
-2770
24907
-958
24908
-365
24911
-791
24912
-17
24913
-55
24914
-2
25000
-834
25001
-1102
25002
-1163
25003
-977
25004
-592
25005
-56
26100
-1798
26101
-558
51001
-2489
87000
319
87005
0
91000
-181
91010
-1483
91020
2074
91030
7014
91040
3283
91050
1727
91060
-945
91070
-928
91071
-4381
91072
-900
91073
-1014
91074
223
91080
-4169
91090
2266

Budget
Budget helår
201811
2018
-243
-266
-1745
-1905
-306
-334
-24
-31
-63
-222
-400
2917
0
0
-5380
-5869
-4909
-4909
-2660
-3529
-733
-800
-310
-310
-472
-515
-3245
-3540
-1013
-1116
-448
-488
-820
-820
-38
-41
-263
-287
81
88
-486
-530
-1071
-1169
-1302
-1310
-1028
-1122
-555
-606
-46
-66
-1588
-1732
-380
-414
-1952
-2193
281
308
0
0
-147
-976
-3739
-1286
1650
1439
7542
1022
1494
5815
1446
2815
-157
-342
-1053
-495
-3863
-3660
-1325
-1391
-863
-1473
329
336
-2870
-3131
1462
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

-2526
-163
1248
826
0
-12
-113
921
-2
-4246
-29191

-2423
0
2023
671
-80
-33
0
-550
-2
0
-31606

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

Reinvestering, Avgiftsfinansierad VA-verksamhet DOS /
(tkr) Helårsprognos per 2018-11-30
Projekt
Maskin- och fordonsanskaffning,
projekt 30001

Budget helår

Prognos

Avvikelse

Utfall

-450

-450

0

-377

Sanering VA-nät projekt 35002

-4 000

-6 000

-2 000

-4 248

VA-avdelningens investeringar

-2 200

-2 289

-89

-2 762

-600

0

600

0

-7 200

-7 200

0

0

-14 450

-15 939

-1 489

-7 387

0

-2

-2

-2

-1 828

-3 848

-2 020

-3 873

-2 800

-3 201

-401

-3 793

0

0

0

-23

-19 078

-22 990

-3 912

-15 078

Nödvattenrum
Sjöledning Tisaren , projekt 35013

Totalt DOS Avgift
Nybyggnation Lien, Strategisk förskola
norr
Exploatering Sköllersta, projekt 35501
Stratigisk

Exploatering Vibytorp II D, projekt 35503
Stratigisk

Rala III, projket 30019 strategisk

Totalt DOS Avgift
Orsaker till avvikelse:

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)
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 1811
-6701
23916
5031
-1022
-2606
-448
-32
-4729
-547
-9984
-104
-3713
-177
-443
-29
-412
-826
-328
-5
-3159

Budget 1811 Budget helår
-4397
-4797
23925
26100
5026
5483
-818
-892
-2894
-3158
-736
-803
-27
-29
-3983
-4345
-786
-857
-9937
-10840
-102
-112
-3103
-3385
-477
-520
-414
-452
-25
-27
-283
-309
-565
-616
-404
-441
0
0
0
0

Månadsuppföljning Infracontrol
§ 157
18/DOS/30

Delegationer och meddelanden
§ 158
18/DOS/17

KALLELSE
Sammanträdesdatum 018-12-19

20 Meddelanden ill ämnden 81219

Föredragande

Anmälningar
• Till kommunerna om PFAS
• PM-Dränerar utan sanering och miljöbedömning
• 18/DOS/20-35 Information om skogliga åtgärder vid Utkällevägen 2019
• 18/DOS/20-36 Information om skogliga åtgärder vid Utkällevägen 2019
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Övriga ärenden
§ 159
18/DOS/43

Mötets avslutande
§ 160

