
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

 Drift-och servicenämnden 
Tid Plats 
08:00-11:15 Hörnet vån 2, Kommunhuset Hallsberg  

Övriga 
 

Magnus Ribbing (Förvaltningschef DOS)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Amel Hadzic (Byggnadsinspektör) §78
Åsa Gunnarsson (Bygglovschef) §§78-79
Maria Eklund (VA Konsul) §81
Suzana Madzo (VA-ingenjör) §§80-81
Niklas Hasselwander (Teknisk chef) §§80-81
Magnus Eliasson (Byggnadsinspektör) §79

Protokollet innehåller paragraferna §§77-90

Ordförande _________________________________________________________________
Ewa-Rosa Sliwinska

Justerare _________________________________________________________________
Calin Mc Quillan

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Ewa-Rosa Sliwinska (S) (ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Toni Blanksvärd (S)
Lillemor Pettersson (S)
Calin Mc Quillan (M)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Hans Palmqvist (S)  ersätter Henrik Axelsson (S)
Mariana Johansson (S)  ersätter Markus 
Eriksson Nordkvist (MP)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 77 Sammanträdets inledning
§ 78 Förhandsbesked för enbostadshus och garage/maskinhall på del av fastigheten  Äspe 

2:1
§ 79 Föreläggande att vidta rättelse på fastigheterna Tunbohässle 1:168 och Tunbohässle 

1:52
§ 80 Omfördelad ram gällande VA-investeringar för byggnation av VA-ledningar och gata på 

Lundgatan - Axgatan i Östansjö
§ 81 VA-taxa 2023
§ 82 Budget 2023
§ 83 Delårsrapport 2022
§ 84 Internkontroll uppföljning delår 2022
§ 85 Förvaltningschefen informerar
§ 86 Kvartalsrapport 2, sjukfrånvaro
§ 87 Meddelanden till nämnden
§ 88 Redovisning av delegationsbeslut
§ 89 Övriga ärenden
§ 90 Mötets avslutande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 77- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande - ordförande hälsade förtroendevalda och tjänstepersoner 
välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning - Ett beslutsärende hade tillkommit och ledamöterna 
gavs en stund att läsa in sig på ärendet, sedan beslutades det läggas till. Två övriga 
frågor anmäldes av Jimmy Olsson (SD) och Gert Öhlin (L) sedan godkändes 
dagordningen.

3. Anmälan om jäv - ingen anmälan om jäv lämnades.
4. Tjänstgörande ersättare - Hans Palmqvist (S) ersatte Henrik Axelsson (S), Mariana 

Johansson (S) ersatte Markus Eriksson Nordkvist (MP), frånvarande Birgitta 
Kumblad (S) ersattes ej.

5. Val av justerare - Calin Mc Quillan (M) valdes att jämte ordförande justera dagens 
protokoll.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78 - Förhandsbesked för enbostadshus och garage/maskinhall på del 
av fastigheten  Äspe 2:1 
(22/DOS/18)

Ärendebeskrivning 
Bedömningen görs att den redovisade platsen för enbostadshus och garage/maskinhall är 
lämplig. Det har inte framkommit något som skulle innebära annan bedömning.
 Drift- och Serviceförvaltningen bedömer att Drift-och servicenämnden ska besluta om 
positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och garage/maskinhall på del av 
fastigheten Äspe 2:1.

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

Beslut 
Drift-och servicenämnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) att 
bevilja förhandsbesked för enbostadshus och garage/maskinhall på fastigheten Äspe 2:1 i 
enlighet med bifogat beslutsunderlag och följande villkor:

1. Tillstånd från miljöenheten för enskilt avlopp ska finnas innan bygglov beviljas.
2. Trafikverkets tillstånd till ny anslutningsväg ska finnas innan bygglov beviljas.
3. Bostadshusets och garagets/maskinhallens placering, utformning och anpassningen 

till omgivningen med hänsyn till kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet. 
Avseende placering, behöver yttrande från Länsstyrelsen och Eon särskilt beaktas.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Förhandsbesked positivt Äspe 2,1
 Bilaga 1, Ansökan
 Bilaga 2, Situationsplan
 Bilaga 3, Verksamhetsbeskrivning
 Bilaga 4, Yttrande Länsstyrelsen
 Bilaga 5, Yttrande Skanova
 Bilaga 6, Yttrande Eon
 Bilaga 7, Yttrande Trafikverket
 Bilaga 8, Orienterande karta

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79 - Föreläggande att vidta rättelse på fastigheterna Tunbohässle 
1:168 och Tunbohässle 1:52 
(22/DOS/18)

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägarna har följt föreläggandet som Drift- och servicenämnden meddelade den 22 
juni 2022 inom utsatt tid. Det finns därmed inte längre skäl för nämnden att gå vidare med 
ärendet.
Oscar Lundqvist (SD) undrar över planket och hur det kommer att hanteras. 
Byggnadsinspektör meddelar att det kommer att handläggas i ett separat ärende.

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

Beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 § plan- och bygglagen (2010:900) 
att avsluta ärendet om föreläggande att vidta rättelse på fastigheterna Tunbohässle 1:168 
och Tunbohässle 1:52 då Linda Mattisson och Jonas Mattisson har följt föreläggandet i tid.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2022-09-26, DOS 2021-M1002
 Protokoll tillsynsbesök 23 sept 2022, Tunbohässle 1-168

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80 - Omfördelad ram gällande VA-investeringar för byggnation av 
VA-ledningar och gata på Lundgatan - Axgatan i Östansjö 
(22/DOS/85)

Ärendebeskrivning 
Investeringsramen behöver omfördelas så att utrymme skapas med 2,4 mkr för att bygga 
VA-nät och gata enligt dagens normer, detta med anledning av försäljningen av kvarvarande 
kommunala tomter för bostadshus i Östansjö.
Gösta Hedlund (C) undrar vad som inte blir utfört då när investeringsramen omfördelas. 
Tekniska chefen informerar om att det är flera mindre objekt som verksamheten inte 
kommer hinna genomföra i år som skjuts lite på och i stället lämnar utrymme till det här 
objektet.

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

Beslut 
Drift- och Serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden besluta att 
investeringsramen omfördelas så att utrymme skapas med 2,4 mkr i 2022 års budget, för 
byggnation av VA-ledningar och gata på Lundgatan och Axgatan i Östansjö.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse omfördela ram investering VA, Lundgatan-Axgatan Östansjö
 §74 DOSBU Omfördelad ram gällande VA-investeringar för byggnation av VA-ledningar och 

gata på Lundgatan - Axgatan i Östansjö

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81 - VA-taxa 2023 
(22/DOS/48)

Ärendebeskrivning 
Den nuvarande taxekonstruktionen för brukningsavgifter har reviderats i enlighet med den 
nya taxekonstruktionen i Svenskt Vattens normalförslag P120. Taxehöjningen baseras på 
utfallet av 2022 års budget, samt en ökning av vatteninköpskostnaderna och en generell 3 % 
höjning för att täcka ökade kostnader. Det ger en budget för brukningsavgifter 2023 på 35,8 
miljoner kronor. Därutöver behöver Drift- och servicenämnden fastställa en separat prislista 
för vissa tjänster som enligt P120 inte ska ingå i VA-taxan.

Beredningsutskotts behandling av ärendet 
Gösta Hedlund (C) undrar vad konsekvenserna blir för idrottsplatser och stora industrier med 
den nya taxekonstruktionen. VA-ingenjören lovar ta fram exempel till nämndens möte.

Drift- och servicenämndens behandling av ärendet 
VA-konsult föredrar ärendet och informerar om den nya taxekonstruktionen och de 
konsekvenser som förändringen innebär. Det blir inte så stora kostnadsökningar men i stället 
blir fördelningen rättvis. För kommunens alla fastigheter till exempel innebär det en 
kostnadsökning med knappt 200 tkr per år. När det gäller idrottsplatser i privat ägo så har de 
stora ytor utanför verksamhetsområde vilket gör att de ytorna inte påverkas. För obebyggda 
tomter som har förberetts med en förbindelsepunkt till den allmänna VA-anläggningen 
kommer det påföras en avgift för den servicen som det innebär.

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

Beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner informationen om VA-taxa 2023 och överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.
Drift- och servicenämnden beslutar fastställa separat prislista för de tjänster som VA utför 
utöver sina åtaganden enligt lagen om allmänna vattentjänster, se bilaga prislista för andra 
tjänster.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse VA-taxa 2023
 Bilaga 1 Förändringar mot nuvarande taxekonstruktion i punkter
 Bilaga 2 Förslag till VA-taxa 2023
 Bilaga 3 Prislista andra tjänster VA 2023
 Bilaga 4 AFRYs presentation om förslag till VA-taxa 2023

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 82 - Budget 2023 
(22/DOS/87)

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens styrsystem skall GPF, Gemensamma Planeringsförutsättningar upprättas 
som en grund för höstens kommande arbete med Mål och budget med flerårsplan. I GPF 
framgår planeringsförutsättningar för aktuell planeringsperiod, samt ekonomiska ramar för 
drift- och investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till GPF, 
Gemensamma Planeringsförutsättningar för perioden 2023-2025.
 I planeringsförutsättningarna har uppräkningar för priser, löner och index gjorts dessutom 
ingår volymökningar för barn, elever och det nya boendet Blomsterängen.
Kommunfullmäktige beslutade godkänna Gemensamma Planeringsförutsättningar 2023-
2025 med koalitionens tillägg den 13 juni 2022.
Förvaltningens ekonom föredrar ärendet.
Jimmy Olsson (SD) tycker det är fel att DOS har med en investeringspost på 300 tkr för 
upprustning av en toalett på Trafikverkets rastplats. Det finns dock ett skötselavtal mellan 
Trafikverket och Hallsbergs kommun. Jimmy undrar också varför det finns med budget 2023 
för åtgärder vid Ågatan i Hjortkvarn när det redan är klart. Förvaltningens ekonom förklarar 
att kostnaden för objektet har fördelats på två år för att rymmas inom budget.
Oscar Lundqvist (SD) tycker det är beklagligt att det läggs så lite medel på 
beläggningsunderhåll. Oscar undrar också över differensen i investeringsbudgeten. 
Förvaltningens ekonom förklarar att fördelningen i budgeten inte är klar och att det endast 
är den tilldelade ramen som nämnden bör besluta om idag. Förvaltningens ledningsgrupp 
kommer sedan att arbeta med fördelningen vid sin planeringsdag i oktober.

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar anta den av kommunfullmäktige beslutade, 
övergripande budgeten för DOS 2023

Beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar anta den av kommunfullmäktige beslutade, 
övergripande budgeten för DOS 2023

Upplysning 
Oscar Lundqvist (SD) och Jimmy Olsson (SD) deltog inte i beslutet.

Beslutsunderlag 
 Mal och budget 2023-2025 utkast 2

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83 - Delårsrapport 2022 
(21/DOS/88)

Ärendebeskrivning 
Förvaltningens ekonom har tillsammans med verksamheterna i förvaltningen upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2022.
Gösta Hedlund (C) tycker att kostnaden för debiteringssystemet vid bränsletankstationen är 
hög. Förvaltningschefen förklarar att det säkert är en del kringutrustning som är medräknat i 
beloppet, och lovar att återkomma med ytterligare detaljer.

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag 
 Delarsrapport 2022 ver 5

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 84 - Internkontroll uppföljning delår 2022 
(21/DOS/88)

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt 
bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut. Den syftar även till att kvalitetssäkra den 
ekonomiska redovisningen och redovisningen av verksamhetsmått och nyckeltal, det vill 
säga skydda mot fel och oegentligheter.
En delårsuppföljning har sammanställts per den 31 augusti 2022.
De flesta kontrollerna ska redovisas till årets slut.
Det finns dock två mindre avvikelser.
Oscar Lundqvist (SD) anser att den avvikelsen gällande fakturering förmodligen alltid 
kommer att finnas och därför bör formuleras om. Kanske ska kontrollen endast gälla extern 
fakturering.

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna redovisningen

Beslutsunderlag 
 Internkontrollrapport delår 2022, ver 1

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 85 - Förvaltningschefen informerar 
(22/DOS/31)

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen ger muntlig information om följande punkter:

 Förvaltningen har äskat och fått tilldelat ytterligare 4 miljoner för 
beläggningsunderhåll.

 Det finns 5500 belysningspunkter i kommunen och tekniska avdelningen arbetar 
med en belysningsplan som kommer att redovisas senare. Tyvärr finns det 
kvicksilver i viss armatur fortfarande trots att det inte längre är tillåtet. Gösta 
Hedlund (C) frågar om solcellsdriven gatubelysning kan vara en möjlig lösning och 
förvaltningschefen säger att det kanske kan vara ett alternativ vid nyprojektering.

 Ett ärende gällande bostadsanpassningsbidrag är på väg upp för beslut i KS då det 
är ett så stort belopp så att det inte ryms inom DOS budget. Status för 
förvaltningens arbete med bostadsanpassningsbidrag kommer att redovisas vid ett 
kommande nämndmöte.

 Internräntan vid KTH är 1 %.
 När det gäller parkeringsövervakning i egen regi finns det förslag men det är inte 

enbart fördelar med en sådan lösning. Jimmy Olsson (SD) undrar om samråd har 
sökts med Hallbo och förvaltningschefen berättar att försök till samarbete med 
Hallbo har inletts men inte kommit till någon lösning än.

 Ett bygglovsärende gällande nybyggnation i Rala, där byggnation inletts innan 
startbesked, har stoppats i avvaktan på beslut om sanktionsavgift.  

 Ett bygglov är inlämnat för ändrad användning av kyrkan på norr, till förskola. Det 
strider dock mot gällande detaljplan så förvaltningen kommer att föreslå avslag.

 Rekrytering av ny teknisk chef pågår efter Niklas Hasselwander som slutar sin tjänst 
den 20 oktober. Enhetschefen för gata/park har slutat sin tjänst och där har 
avdelningen täckt upp med en tf lösning.

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner informationen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 86 - Kvartalsrapport 2, sjukfrånvaro 
(22/DOS/24)

Ärendebeskrivning 
Det finns ett övergripande uppdrag för förvaltningarna att fortsätta jobba med att försöka få 
ner sjukfrånvaron.
 Nämnden följer sjukfrånvaron i drift- och serviceförvaltningen genom att den 
redovisas kvartalsvis.
Hans Palmqvist (S) tycker att det är svårt att följa siffrorna när föregående års siffror inom 
parentes hamnar under årets siffror i en del kolumner.

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen

Beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen

Beslutsunderlag 
 Sjukfrånvaro DOS april 2022
 Sjukfrånvaro DOS maj 2022
 Sjukfrånvaro DOS juni 2022

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87- Meddelanden till nämnden 

Ärendebeskrivning
Redovisning av ett urval inkomna respektive upprättade handlingar och statistik
Förslag till beslut
Drift- och servicenämndens beredningsutskott godkänner redovisningen
Beslut
Drift- och servicenämndens beredningsutskott godkänner redovisningen
Anmälningar

 Statistik elbilsladdning juni 2022
 Beslut i strandskyddsärende
 Hjälmarens vattenvårdsförbund - årsmötesprotokollet samt signerad årsredovisning
 Hjälmarens vattenvårdsförbund - årsmötesprotokollet samt signerad årsredovisning
 Statistik elbilsladdning maj 2022
 Beslut Strandskyddsdispens – Svennevads Prästgård 1_48, 220627
 Sommarhälsning från Hjälmarens Vattenvårdsförbund
 Statistik bygglov antal samtal telefontid juni
 Statistik elbilsladdning juli 2022.
 Brev från Förvaltningsrätten i Karlstad i 5818-21
 Yttrande Östansjö Bilskrot
 Statistik bygglov telefontid augusti
 Volymmått bygglov Hallsberg tom augusti 2022.pdf
 För kännedom i ärende 505-6274-2022
 Statistik elbilsladdning aug 2022

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 88 - Redovisning av delegationsbeslut 
(22/DOS/17)

Ärendebeskrivning 
Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar 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 under perioden 2022-05-28 – 2022-09-07 redovisas genom att listor 
delges nämnden.

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen

Beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen

Beslutsunderlag 
 Redovisning av delegationsbeslut 220528-220907

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 89 - Övriga ärenden 
(22/DOS/31)

Ärendebeskrivning 

 Jimmy Olsson (SD) har frågor om parkeringsböter som utfärdats vid rastplatsen i 
Hjortkvarn och har även begärt ut nyttjanderättsavtalet som kommunen tecknat 
med markägaren. Den marken där parkeringsböter utdelats ingår dock inte i 
kommunens avtal.

 Gert Öhlin (L) har synpunkter på att förvaltningen tagit ut avgift för upplåtelse av 
allmän platsmark i Pålsboda, när handlarna där arrangerat Pålsbodadagen och 
ställt upp en hoppborg. Det är en tillställning för allmänheten som är kostnadsfri. 
Nämndsekreteraren lovar att undersöka hur det ligger till.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 90- Mötets avslutande

Ärendebeskrivning
Ordförande tackade förtroendevalda och tjänstepersoner för bra information och givande 
diskussioner. Sedan förklarades mötet avslutat.

Paragrafen är justerad
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