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Föredragande

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1.
2.
3.
4.

Öppnande av sammanträdet.
Tjänstgörande ersättare.
Val av justerare. Justering föreslås äga rum senast den 14 oktober.
Fastställande av föredragningslistan.
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2 - Kommundirektörens information oktober
2021 (21/KS/1)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Kommundirektören lämnar muntlig information om kommunens verksamheter på
sammanträdet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information.
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3 - Förslag till VA-plan med delplaner 1-5

Föredragande

(19/KS/130)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun ska vara ett hållbart samhälle. VA-planen säkerställer detta mål då den
hanterar samhällets tillgång till dricksvatten- och avloppsvattenhantering samtidigt som det
påverkar människors miljö och hälsa. VA-planen består av en VA-översikt som är en
nulägesbeskrivning gällande vatten- och avloppshanteringen, en VA-policy med
målsättningar och strategier somt antogs 2020-11-12 (KF §85 2020) samt delplaner som är
handlingsplaner med åtgärder och prioriteringar. Översikten togs fram våren 2020.
Delplanerna utgår från VA-översikten och de strategiska inriktningarna i VA-policyn.

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Va-planen med delplaner.
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Riktlinjer för utbyggnad och prioritering av VA
samt att fastställa Områden för utbyggnad av kommunalt VA enligt bilagor 4 och 5.

Beslutsunderlag








VA-plan med delplaner
VA_plan Hallsbergs kommun
Bilaga 1 Kostnadsbedömning åtgärder
Bilaga 2 VA-policy, antagen 20201123_inkl översikt
Bilaga 3 Konsekvensanalys
Bilaga 4 Riktlinjer för utbyggnation och prioritering av VA
Bilaga 5 Områden för utbyggnad av allmänt VA
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4 - Remiss Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Örebro län
2022-2030 (21/KS/148)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Region Örebro län som kollektivtrafikmyndighet har tagit fram en remissversion av
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030. Enligt kollektivtrafiklagen,
lag om kollektivtrafik 2010:1065, ska myndigheten regelbundet upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet utgör den långsiktiga strategiska
planeringen för regional kollektivtrafik i Örebro län. Programmet innehåller bland annat
mål och grundläggande principer för kollektivtrafikens framtida utveckling.
Trafikförsörjningsprogrammet ligger sedan till grund när kollektivtrafikmyndigheten ska
fatta beslut om allmän trafikplikt som avgör hur den allmänna kollektivtrafiken kommer
trafikeras i Örebro län.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta yttrandet.

Beslutsunderlag




Remiss Trafikförsörjningsprogrammet
Remissverson Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030
Remissverion Nytt Regionalt Trafikförsörjningsprog gram för Örebro län Bilaga 1
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5 - Delårsrapport 2021 Kommunstyrelsen

Föredragande

(21/KS/182)

Ärendebeskrivning
I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har ekonomiavdelningen sammanställt en
delårsrapport för kommunstyrelsen per 2021-08-31.
Delårsrapporten per 2021-08-31 är upprättad enligt ekonomiavdelningens anvisningar, och
i samråd med kommundirektören samt respektive avdelningschef. Enligt den ekonomiska
prognosen bedöms kommunstyrelsens verksamhet ge ett överskott mot budget med 0,7
mnkr. För transfereringarna är prognosen ett underskott med 0,4 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna delårsrapport 2021.

Beslutsunderlag



TS Delårsrapport 2021 KS
Delårsrapport 2021 Kommunstyrelsen

Page 6 of 235

KALLELSE
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6 - Delårsrapport 2021 Hallsbergs kommun

Föredragande

(21/KS/183)

Ärendebeskrivning
I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen
sammanställt en delårsrapport per 2021-08-31. Av delårsrapporten framgår att prognosen
för årets resultat visar ett överskott på 47,2 mnkr vilket är 22,7 mnkr högre än beslutad
budget.
I samband med beslut om delår 2021 föreslås budgetmedel omfördelas för faktiska
löneöknings-kostnader. De budgetmedel som erhölls i budgetbeslut 2021 för löneökningar
har visat sig inte stämma överens mot den lönerevision som nu är klar varför förslag till
omfördelning nu tagits fram. Bildningsnämnden föreslås erhålla 500 tkr i tillskott medan
Kommunstyrelsen och Social- och arbetsmarknadsnämnden får avdrag med 100 tkr
respektive 400 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport 2021.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att i delårsrapporten ej utnyttjade
bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte
resultatförs utan redovisas som kortfristig skuld.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att omfördela budgetmedel till Bildningsnämnden om
500 tkr. Medlen omfördelas från Kommunstyrelsen med 100 tkr och Social- och
arbetsmarknadsnämnden med 400 tkr. Medlen är avsedda för kompensation av
löneökningar 2021.

Beslutsunderlag



TS Delårsrapport 2021 Hallsberg
Delårsrapport 2021 Hallsbergs kommun

Page 7 of 235

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-10-12

7 - Kommunalt partistöd 2022 (21/KS/165)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistöd i december för
kommande år (2021) Utbetalning sker i januari månad. Av reglerna för partistöd framgår att
partierna årligen ska lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin.
Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet avser (prisbasbelopp
för 2022 enligt SCB utgör 48 300 kr). Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som
fördelas i lika delar mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning
för partistöd föregående år (2020) enligt regler för partistöd.
Partistödet betalas ut under januari månad 2022.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala enligt nedan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 359 835 kr
Centerpartiet 108 675 kr
Kristdemokraterna 50 715 kr
Liberalerna 31 395 kr
Miljöpartiet 31 395 kr
Moderaterna 147 315 kr
Sverigedemokraterna 166 635 kr
Vänsterpartiet 70 035 kr

Beslutsunderlag











TS Kommunalt partistöd 2022
Kommunalt partistöd 2022
Partistöd 2020 Centerpartiet
Partistöd 2020 Miljöpartiet
Partistöd 2020 Vänsterpartiet
Partistöd 2020 Sverigedemokraterna
Partistöd 2020 Moderaterna
Partistöd 2020 Kristdemokraterna
Partistöd 2020 Socialdemokraterna
Partistöd 2020 Liberalerna
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Sammanträdesdatum 2021-10-12

8 – Redovisning av delegationsbeslut

Föredragande

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2021-09-10 - 2021-10-07.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Delegeringsbeslut












/KS/2117878 21/KS/21-25
/KS/2118151 21/KS/21-27
/KS/2119058 21/KS/21-39
/KS/2119057 21/KS/21-40
/KS/2119056 21/KS/21-41
/KS/2119055 21/KS/21-42
/KS/2119064 21/KS/21-43
/KS/2119139 21/KS/21-44
/KS/2119147 21/KS/21-45
/KS/2119303 21/KS/21-46
/KS/2119312 21/KS/91-12
Kvarteret Berg

Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
Delegationsbeslut, anställning av lärare
Delegationsbeslut, anställning av biträdande rektor
Delegationsbeslut, anställning av lärare åk 7-9
Delegationsbeslut, anställning av lärare åk 7-9
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
Delegationsbeslut, anställning av lärare
Delegationsbeslut, anställning av lärare
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
§111 KSAU Tilldelning av markanvisning för
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9 – Meddelanden

Föredragande

Ärendet i korthet
Meddelanden till kommunstyrelsen som inkommit under perioden 2021-09-10 - 2021-1007.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna.

Anmälningar
 /KS/2119000 21/KS/6-3 Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård 202108-26
 /KS/2118996 21/KS/16-12 Protokoll Vätternvatten AB 2021-05-28
 /KS/2119062 21/KS/7-1 Protokollsutdrag angående delårsrapport 2021 Nerikes
brandkår
 /KS/2119063 21/KS/7-2 Delårsrapport per 2021-07-31 Nerikes brandkår
 /KS/2119084 21/KS/9-2 Protokoll specifika samverkansrådet kultur 2021-09-10
 /KS/2119249 21/KS/15-9 Protokoll Regionala samverkansrådet 2021-09-24
 /KS/2119254 21/KS/15-10 Bilaga 1 Beslutade mötestider 2022
 /KS/2119293 21/KS/11-5 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2021-09-17
 /KS/2119295 21/KS/5-3 Protokoll Sydnärkes lönenämnd 2021-09-15
 /KS/2119296 21/KS/5-4 Delårsrapport jan- aug 2021 med helårsprognos för
Sydnärkes lönenämnd
 /KS/2119308 21/KS/13-3 Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden 2021-09-30
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Föredragande

10 – Övrigt
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Föredragande

11 – Sammanträdets avslutning
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Förslag till VA-plan med delplaner 1-5
3
19/KS/130
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:19/KS/130

Förslag till VA-plan med delplaner 1-5
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun ska vara ett hållbart samhälle. VA-planen säkerställer detta mål då den hanterar
samhällets tillgång till dricksvatten- och avloppsvattenhantering samtidigt som det påverkar
människors miljö och hälsa. VA-planen består av en VA-översikt som är en nulägesbeskrivning
gällande vatten- och avloppshanteringen, en VA-policy med målsättningar och strategier somt antogs
2020-11-12 (KF §85 2020) samt delplaner som är handlingsplaner med åtgärder och prioriteringar.
Översikten togs fram våren 2020. Delplanerna utgår från VA-översikten och de strategiska
inriktningarna i VA-policyn.

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Va-planen med delplaner.
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Riktlinjer för utbyggnad och prioritering av VA samt att
fastställa Områden för utbyggnad av kommunalt VA enligt bilagor 4 och 5.

Ärendet

Va-översikten är en nulägesöversikt av dricksvatten- och avloppsvattensituationen i kommunen.
Hallsbergs kommun har 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten.
Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten, spill- och dagvatten.
De två sista kallas även avloppsvatten.
Va-policyn fastlägger de strategiska målsättningarna och inriktningarna med dricksvattenförsörjning
och avloppshantering både kommunala och enskilda anläggningar och dagvattenhantering inte minst
ur ett klimatperspektiv. Va-policyn antogs av kommunfullmäktige 2020-11-23.
Delplanerna ska ses som handlingsplaner med åtgärder och kostnadsbedömningar men även var
ansvaret för genomförandet i olika delar ligger inom kommunen. Delplanerna är uppdelat i följande 6
områden, översiktligt, dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering, den allmänna va-anläggningen,
omvandling av kommunala verksamhetsområden samt enskilt VA. Va-planen uppbyggnad illustreras i
nedanstående figur.
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:19/KS/130

Riktlinjerna för utbyggnation och prioritering av VA beskriver arbetsordningen för att identifiera och
prioritera utbyggnadsområden för kommunalt VA, se bilaga 4. Dessa riktlinjer har sedan tillämpats
när framtagande av nya utbyggnadsområden för kommunalt VA har tagits fram, se bilaga 5. För att
VA-utbyggnad sedan ska komma till stånd ska nya verksamhetsområden inrättas och beslutas samt
investeringsbeslut tas.
Va-planen i sin helhet bör uppdateras varje mandatperiod medan vissa planer, tex framtagande av
utbyggnadsområden för kommunalt Va bör aktualiseras vid behov.
Rent dricksvatten och bra avloppsvattenhantering är förutsättningar för god hälsa och närmiljö för
barn.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen.
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbygnnadschef

Bilagor
VA-plan inklusive delplaner 1-5
Bilaga 1 Kostnadsbedömning Åtgärder
Bilaga 2 VA-policy med VA-översikt
Bilaga 3 Konsekvensanalys
Bilaga 4 Riktlinjer för utbyggnation och prioritering av VA
Bilaga 5 Områden för utbyggnation av allmänt VA
Bilaga 5.1 Analys områden för utbyggnation av allmänt VA

Page 15 of 235

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-xx-xx
Ärendenummer: 19/KS/130

VA-plan
Hallsbergs kommun

Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer

19/KS/130

Sida

3(34)

1 Sammanfattning
VA-planen är ett levande dokument och ska ses över varje mandatperiod. Syftet
med VA-planen är att uppnå den målbild som beslutades i VA-policyn och som
fastslår att kommunen ska ha en hållbar och säker VA-försörjning och att vi nyttjar
varandras styrkor på vägen dit.
VA-planen omfattar hela VA-försörjningen i Hallsbergs kommun. Utöver en
beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller dokumentet också en VApolicy samt delplaner kopplade till denna. Utifrån nuläget har kommunen
identifierat vissa behov. För att hantera behoven ställde kommunen upp mål i VApolicyn. Åtgärder för att hantera dessa behov presenteras i de delplaner som
utgör de sista delarna av en VA-plan. VA-policyn ger vägledning för vilka principer
som styr de olika delplanerna. VA-policyn och delplanerna hanterar båda olika
delområden såsom vattenförsörjning, dagvattenhantering, skötsel och
utbyggnation av den befintliga VA-anläggningen och enskild VA-försörjning.
Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan,
och ansvarig del inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget och
verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs idag, medan andra är nya.
Många åtgärder ska införlivas i det dagliga arbetet, medan andra är
projektbaserade. Totalt uppskattas kommunens utökade kostnader per år hamna
på cirka 100 tkr (tabell 1), och där ingår kostnader som tillhör båda skatte- och
taxekollektivet. Projektkostnaderna beräknas, för både skatte- och taxekollektivet,
hamna på cirka 0,74 Mkr, där identifiering av åtgärder kopplade till
översvämningar är en större kostnad. Kostnaderna beräknas medföra färre
utgifter i form av mindre kostnader för bland annat underhåll samt minska
riskerna för stora oförutsedda kostnader. Rent dricksvatten och en välmående
natur är ovärderligt för ett hållbart samhälle.
Tabell 1 Kostnadsanalys för åtgärder i VA-planen, avrundande kostnadsuppskattningar

Kostnader VAhuvudman
(kr)
Utökade 67 000,00
kostnader per år
Projektkostnader 480 000,00
Totalt 547 000

KSF (kr)

DOS
(Miljöenheten)
(kr)
8 000,00

Totalt (kr)

131 000,00 39 000,00

91 000,00

741 000

139 000

99 000

828 000

8 000,00

DOS
(Bygglov)
(kr)
4 000,00

43 000
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Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer

19/KS/130

2 Inledning
Hallsbergs kommun består av en skiftande mångfald av natur med många sjöar
och vattendrag. Dessa vatten, tillsammans med grundvattnet, ska vara i gott skick
för att till exempel kunna fungera som dricksvattentäkter eller fiskesjöar. För att
möta upp försörjningsbehovet av dricksvatten och avloppshantering behövs en
VA-plan för hur vatten- och avloppsanläggningarna (VA-anläggningarna1) ska
utvecklas. VA-planen omfattar hela VA-försörjningen i Hallsbergs kommun och har
därför tagits fram förvaltningsgripande. VA-planen är ett levande dokument och
ska ses över varje mandatperiod.
Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller VA-planen en VApolicy samt delplaner kopplade till denna. Utifrån nuläget har kommunen
identifierat vissa behov. För att hantera behoven har kommunen ställt upp mål i
VA-policyn. Åtgärder för att hantera dessa behov presenteras i de delplaner som
utgör de sista delarna av en VA-plan. VA-policyn ger vägledning för vilka principer
som styr de olika delplanerna. VA-policyn och delplanerna hanterar båda olika
delområden såsom vattenförsörjning, dagvattenhantering, skötsel och
utbyggnation av den befintliga VA-anläggningen och enskild VA-försörjning.
Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan,
och ansvarig del inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget och
verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs idag, medan andra är nya.
De mål som kommunen har ställt upp för hanteringen av dricksvatten- och
avloppsvattenfrågor är tydliga. En bra hantering av kommunens dricksvatten- och
avloppsvattenfrågor kommer påverka kommunens vattenförekomster positivt då
många av målen syftar till att anpassa samhället efter naturens behov av renat
spillvatten och människans behov av säkrat dricksvatten. Tanken är också att
kommunens egna anläggningar ska energieffektiviseras och på så sätt öka
hushållningen med naturresurser. Det är inte bara kommunens egna anläggningar
som planen berör. En utökad dialog med berörda boende som har enskilt VA
planeras också. VA-planens bräddvidd innebär att arbetet med att uppnå målen är
förvaltningsövergripande och det är viktigt att vi gemensamt nyttjar varandra för
att uppnå målbilden. Samtliga åtgärder som finns med i VA-planen anger tydligt
ansvar och tidplan, och ansvarig del inom kommunen behöver införliva
åtgärderna i sin budget och verksamhetsplanering.

1

Se Bilaga 2 VA-policy för ordförklaringar
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Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer
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3 VA-planens syfte och mål
Syftet med VA-planen är att uppnå den målbild som beslutades i VA-policyn och
som fastslår att kommunen 2030 ska ha en hållbar och säker VA-försörjning och
att vi nyttjar varandras styrkor på vägen dit.

År 2030 ska följande känneteckna
Hallsbergs kommuns hantering av
vatten- och avloppsförsörjningen.

Hanteringen genomsyras av
långsiktig, hållbarhet ur sociala,
ekonomiska miljömässiga
aspekter.

Alla invånare , inom VAverksamhetsområdena, i
Hallsbergs kommun har en säker
vatten- och avloppsförsörjning
som är anpassad till ett förändrat
klimat.

Vi nyttjar varandras styrkor och
skapar tillsammans en väl
fungerande hantering av vattenoch avloppsförsörjningen.

4 Omfattning och avgränsning
VA-planen berör hela Hallsbergs kommun men hänsyn har inte tagits till
närliggande kommuners behov. Förslagsvis uppdateras VA-planen med att ta
hänsyn till detta vid nästa revidering. Delplanerna innehåller åtgärder som har
kostnadsuppskattats. En åtgärd kan exempelvis vara att ta fram saneringsplaner
för att separera spill- och dagvattenledningar på det allmänna ledningsnätet, för
att förhindra skador vid översvämningar. En uppskattad kostnad för framtagning
av saneringsplaner har därför beräknats, men konsekvenserna av att genomföra
åtgärdsplanerna har inte beräknats.

5 Rollfördelning och ansvar
5.1 Roller inom kommunen
I VA-policyn framgår att ansvar och roller för vatten- och avloppsförsörjning i
kommunen ska vara tydlig och samverkansprocessen inom kommunen ska vara
väl utvecklad. Av den anledningen tydliggörs förhållandena i delplaner och
ansvars- och rollfördelning redovisas.
Kommunen är VA-huvudman och det är därmed kommunfullmäktige som har det
slutgiltiga ansvaret för allmänna vattentjänster. Utförande av arbetsuppgifter,
som faller inom ramen för lag (2006:412) och därtill annan relevant lagstiftning,
verkställs av DOS. DOS, härmed kallad VA-huvudman, är ansvarig för planering
kopplad till allmänna vattentjänster, även om vissa sakfrågor lämnats över till KSF
i denna VA-plan. KSF är ansvarig för kommunens övergripande VA-planering.
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5.2 VA-planens roll
VA-planen ska tydliggöra kommunens arbete med VA-frågor och hur det påverkar
andra aktörer. Tillgången till VA-tjänsterna påverkar och påverkas av
samhällsutvecklingen. Det finns därför juridiska styrmedel som påverkar VAplanen. Dessa presenteras nedan, i tabell 2:
Tabell 2 Juridiska styrmedel som är relevanta för ordnandet av vatten och avlopp

Juridiska förutsättningar, mål och Beskrivning
planer
Vattendirektivet (2000/60/EG) Anger minsta nivå för vattnets kvalitet och kvantitet i
Sverige
Miljöbalken (1998:808) Skyddar miljön, t.ex. utifrån rening av spillvatten
samt reglerar vattenverksamhet
Lag (2006:412) om allmänna När och hur kommunalt VA ska tillhandahållas
vattentjänster
Anläggningslag (1973:1149) Krav på hur en enskild fastighet ska tillgodose behov
av VA vid nybyggnation
Plan- och bygglag (2010:900) Anger att ett byggnadsverk ska ha de tekniska
samt Plan- och byggförordning egenskaper som krävs för hushållning av vatten och
(2011:338) avfall samt tillgodoser att användarnas eller
grannarnas hygien eller hälsa inte riskeras
Förordning (1998:899) om Viss rening av spillvatten är att avse som miljöfarlig
miljöfarlig verksamhet och verksamhet
hälsoskydd
Livsmedelsverkets föreskrifter Reglerar produktion och distribution av livsvatten
(SLVFS 2001:30) om dricksvatten för att säkra kvaliteten
Vattenmyndigheternas Redovisar åtgärder som behövs för att förbättra de
åtgärdsprogram vatten som annars inte uppnår satta mål, enligt
vattendirektivet
Baltic Sea Action Plan (BSAP) Syftar bl.a. till att minska övergödningen i Östersjön
Sveriges miljökvalitetsmål Exempelvis Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God
bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv
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Kommunens egna miljömål fastslås i dess miljöpolicy. Kommunen ska bland annat
(Hallsbergs kommun, 1998).


med helhetssyn, förebyggande åtgärder, konsekvensbeskrivningar,
ständiga förbättringar och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på
miljön



använda bästa miljöanpassade alternativ och om konflikt dem emellan
uppstår, bör hänsyn till miljön ges företräde om det inte innebär
avsevärda ekonomiska uppoffringar



informera om miljöarbetet i kommunen och dess uppnådda resultat



ta hand om avfall lokalt



minska miljöstörningar och förebygga nya

Arbete pågår med att ta fram ett nytt miljöprogram för kommunen.

Mål relaterade till hållbarhet omnämns också i kommunens budgetarbete.
Förutom tidigare nämnda mål, direktiv och författningar så finns vissa regionala
och kommunala styrande dokument. Den mest aktuella regionala dokumentet, en
regional vattenförsörjningsplan, är under framtagning. Länsstyrelsen i Örebro län
ansvarar för framtagning av denna. (Länsstyrelsen Örebro län, 2020) Sedan finns
även Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
För kommunal VA-planering är några av de mest relevanta dokumenten
kommunens översiktsplan, Allmänna bestämmelser om brukande av den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) samt en utbyggnadsplan för
kommunalt VA som antogs av dåvarande Miljö- bygg- och myndighetsnämnden
2014 (se tabell 3).
Tabell 3. Lokala planer och dokument som har betydelse för planering av vatten
och avlopp
Plan
Översiktsplan
Miljöpolicy
ABVA
Förslag till prioritering av
utbyggnadsområden för
kommunalt VA

Ansvarig
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Miljö- bygg- och
myndighetsnämnden

Beslutat år
2016
1998
2011
2014

VA-planen har också en viktig roll att fylla vid detaljplanering och vid
förhandsbesked och bygglov, samt vid tillsyn av och tillstånd för enskilda
avloppsanläggningar.
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6 VA-planens uppbyggnad
VA-planen kan läsas i sin helhet eller i valda avsnitt. Planen baseras på rapporten
Vägledning för kommunal VA-planering som är utgiven av Havs- och
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
VA-planens uppbyggnad kan beskrivas enligt Figur 1. VA-planen har sin bas i
vatten- och avloppssituationens nuläge, som beskrivs i VA-Översikten. Utifrån den
togs en VA-policy fram, som anger hur kommunen ska förhålla sig till
nulägesbeskrivningen. Det sista steget är att ta fram delplaner utifrån målen som
finns i VA-policyn. VA-Översikten, VA-Policyn och delplanerna utgör tillsammans
VA-planen.

Figur 1 VA-planens uppbyggnad

7 Ekonomiska konsekvenser för planens
genomförande
Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan,
och ansvarig del inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget och
verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs idag, medan andra är nya.
Många åtgärder ska införlivas i det dagliga arbetet, medan andra är
projektbaserade.
Samtliga åtgärder som finns med i delplanerna anger tydligt ansvar och tidplan,
och ansvarig del inom kommunen behöver införliva åtgärderna i sin budget och
verksamhetsplanering. Vissa av åtgärderna genomförs idag, medan andra är nya.
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Många åtgärder ska införlivas i det dagliga arbetet, medan andra är
projektbaserade. Totalt uppskattas kommunens utökade kostnader per år hamna
på cirka 88 tkr (tabell 2), och där ingår kostnader som tillhör båda skatte- och
taxekollektivet. Projektkostnaderna beräknas, för både skatte- och taxekollektivet,
hamna på cirka 0,74 Mkr, där sanering av dagvattennätet är en stor kostnad.
Kostnaderna beräknas medföra färre utgifter för bland annat underhåll. Rent
dricksvatten och en välmående natur är dessutom ovärderligt för en hållbar
framtid.
Tabell 4 Kostnadsanalys för åtgärder i VA-planen, avrundande kostnadsuppskattningar

Kostnader (kr) VAKSF
DOS
DOS
Totalt (kr)
huvudman
(Bygglov) (Miljöenheten)
Utökade
67 000
8 000
4 000
8 000
87 000
kostnader per år
Projektkostnader
480 000
131 000
39 000
91 000
741 000
Totalt
547 000
139 000
43 000
99 000
Slås kostnaderna ut per delplan är det Delplan 4 Allmänt VA som ger upphov till
de största utgifterna (tabell 3), med hänsyn till att bland annat identifiera och
utreda översvämningsområden inom kommunen samt ta fram en
reservvattenplan som täcker hela kommunen.
Tabell 5 Kostnadsanalys för åtgärder i VA-planen, per delplan, avrundande
kostnadsuppskattningar

1
2
Kostnader (kr) Övergripande Dricksvatten

3
4
5
Totalt
Dagvatten Allmänt Enskilt
(kr)
VA
VA
0
2 000
36 000
24 000
85 000

Utökade
23 000
kostnader per år
Projektkostnader
102 000
113 000
139 000
Totalt
125 000
113 000
141 000
För redovisning av antaganden och beräkningar, se Bilaga 1.

365 000
401 000

23 000
45 000

8 Implementering och uppföljning
VA-planen ska följas upp och uppdateras varje mandatperiod och varje ansvarig
enhet inom kommunen ska införliva åtgärderna i sin budget och
verksamhetsplanering. Kommunens uppföljningsmodell ska användas för att följa
upp arbetet systematiskt. Vid uppföljning av VA-planen ska det ses över om
åtgärderna bedöms ha påverkat uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomsterna i kommunen.
För att samtliga förvaltningar ska kunna utföra sina uppgifter är KSF ansvarig för
att årligen kalla DOS samt tillsynsenheter för miljö och bygglov till ett möte där
samtliga ska utbyta information relevant för VA-planeringen, exempelvis nya
detaljplaner samt bygglovs- och tillsynsärenden i områden som kan bli aktuella för
allmänna vattentjänster.
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9 VA-policy och delplaner
VA-policyn i sin helhet finns i Bilaga 2, tillsammans med en översikt av nuläget för
VA-situationen i kommunen. Nedan redovisas de värderingar som är antagna i VApolicyn med tillhörande åtgärder, konsekvenser och tidplaner. En
konsekvensanalys för respektive åtgärd, där nuläge ställs mot arbetssätt med VAplan, redovisas i Bilaga 3. En övergripande bild av kostnaderna visas för varje
avsnitt och i Bilaga 1 redovisas kostnadsuppskattningarna mer noggrant.

9.1 Delplan 1 Övergripande
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med VA-policyns övergripande
värderingar kan belysas ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. De
ekonomiska konsekvenserna bedöms som små. Åtgärderna som arbetas in i det
dagliga arbetet beräknas knappt uppgå till 30 timmar. De stora kostnaderna här är
projektpengar som uppgår till drygt 125 tkr och utgår främst från omvandling av
verksamhetsområden och utredning av ledningsnätets juridiska skydd. Sett ur ett
miljömässigt och socialt perspektiv förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser
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Tidpunkt/

Ställningstagande

Åtgärd

Konsekvens

Utförare

9.1.1 Kommunens
övergripande VA-planering
och tillhörande
myndighetsutövning ska
ske ur ett hållbart
perspektiv där hänsyn tas
till ekonomiska, sociala och
miljömässiga aspekter.

Vid arbete med VA-frågor i
översiktsplanen ska hänsyn tas till
ekonomiska, sociala och
miljömässiga aspekter.

VA-frågor, och därmed människors hälsa och
miljö, lyfts i större utsträckning

KSF

Varje mandatperiod

Kommunen ska utreda om
nödvändiga servitutsavtal eller
ledningsrätt för hela ledningsnätet
finns. Om delar av ledningsnätet
saknar juridiskt skydd av ska dessa
delar säkras med servitutsavtal eller
ledningsrätt.

Åtkomst till underhåll av VA-anläggningar
utreds innan akuta åtgärder behöver
genomföras vilket minimerar olägenheter
(ekonomiska och sociala) för markägare och
kommunen.

VA-huvudman via
DOS

Utredning ska ha
avslutats senast
2025. Juridiskt skydd
för ledningsnät ska
ha tagits fram senast
2027

Kommunen ska i behovsutredning
Kontroll över tillgängliga resurser och behov att
klargöra behov och konsekvenser av utöva tillsyn.
bristande resurser, gällande tillsyn av
enskilt VA.

VA-huvudman via
DOS

Varje mandatperiod

Riktlinjer för hur förhandsbesked för
nya bostäder ska hanteras ska tas
fram av VA-huvudman,
bygglovsavdelningen och KSF. Detta
för att undvika att skapa nya
verksamhetsområden för allmänt VA
där så ej är önskvärt.
Översiktsplanen ska ligga till grund
för riktlinjerna.

KSF

2022

Bostadsgrupper förtätas inte så att risk för
människors hälsa och miljö uppstår, utan att en
plan finns. VA-taxan används ekonomiskt
försvarbart.
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Kommunen ska minst vartannat år
anordna kampanjer, exempelvis via
Svenskt vatten, för att nå ut till
invånare och näringsliv.

Berörda parter får förståelse och ökad
medvetenhet för aktuella VA-ämnen och
därmed kring frågor som rör människors hälsa
och miljö.

VA-huvudman via
DOS

Vartannat år

Kommunen ska, i samband med
omvandling av verksamhetsområden
för VA, informera berörda
intressenter om syftet med
omvandlingen så att informationen
bidrar till förståelse och
medvetenhet hos dessa.

Innebär att berörda får förståelse för hur VA
påverkar människors hälsa och miljö.

VA-huvudman via
DOS

Vid uppstart av
omvandling av
verksamhetsområde
n för VA

Kommunen ska tillhandahålla
lättillgänglig information gällande
enskilt VA, exempelvis genom
kommunens hemsida.

Innebär att berörda får förståelse för hur VA
påverkar människors hälsa och miljö samt
varför, och vilka, krav ställs på utformningen.

Miljöenheten via
DOS

Löpande

Ansvars- och rollfördelning ska utgå
från principerna i VA-planen och
arbetssättet ska aktivt förfinas.

Tätt samarbete inom kommunen där det är
tydligt vilka resurser som behövs för VAförsörjningen.

DOS samt KSF

Löpande
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9.1.4 Kommunen ska ha en
långsiktig ekonomisk
planering gällande vattenoch avloppssituationen.
Denna omfattar
tillsynsutövning, underhåll
och drift av befintliga
allmänna anläggningar
samt framtida förändringar
i verksamhetsområdena
och konsekvenserna av
detta.

Långsiktig ekonomisk planering
gällande tillsyn för vatten och avlopp
ska tas med i tillsynsmyndighetens
tillsyns- och behovsutredning.

Säkerställer resurser för att tillgodose behoven
för människors hälsa och miljö.

Miljöenheten via
DOS

Årligen

Det ska finnas investeringsplan och
underhållsplaner för allmänt VA där
hänsyn tas till framtida förändringar
av verksamhetsområden för VA och
konsekvenserna av detta.

Ekonomiska resurser kan planeras effektivt för
att skydda människors hälsa och miljö.

VA-huvudman via
DOS

Årligen

9.1.5 Planering för ändring
av verksamhetsområden
behandlas av KSF. Samråd
ska ske med DOS, utifrån
den ekonomiska
planeringen.

KSF ska initiera och leda en översyn
av kommunens
verksamhetsområden. VAhuvudman och tillsynsmyndigheter
ska aktivt delta och tillhandahålla
beslutsunderlag.

Konsekvenser av ändring av
verksamhetsområden, utifrån människors hälsa,
miljö och ekonomiska aspekter, kan utredas och
planering för ändring kan påbörjas.

KSF

2030

9.1.6 Förutsättningar för
allmän VA-försörjning och
klimatförändringarnas
påverkan på dessa ska
beaktas i all
verksamhetsutövning.

I samband med framtagning av nya
detaljplaner ska hänsyn tas till
klimatförändringar.

Säkerställer människors hälsa och miljö samt
minskar ekonomiska utgifter vid
klimatpåverkan.

KSF

Vid framtagande av
nya detaljplaner

Vid underhåll och förnyelse i
befintliga anläggningar ska hänsyn
tas till påverkan av
klimatförändringarna.

Säkerställer människors hälsa och miljö samt
minskar ekonomiska utgifter vid
klimatpåverkan.

VA-huvudman via
DOS

Vid beslut om
tekniska val för
underhåll och
investeringar
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Relevanta frågor lyfts tidigt i processen och
minimerar risken för framtida översvämningar
och därmed ekonomiska skador samt påverkan
på människors hälsa och miljö.
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9.2 Delplan 2 Dricksvattenförsörjning
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med dricksvattenrelaterade
värderingar i VA-policyn kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och sociala
perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små. Åtgärderna som
arbetas in i det dagliga arbetet beräknas knappt påverka arbetsbelastningen. De
stora kostnaderna här är projektpengar som uppgår till knappt 113 tkr och som
främst avser riktade tillsynsprojekt mot vattenskyddsområden och VAhuvudmannens översyn av behovsrevidering av desamma liksom en översyn av
kommunens vattendomar. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv
förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser. Om kommunen inte kan leverera
dricksvatten till boende blir de ekonomiska konsekvenserna oöverskådliga. Med
dagens arbetssätt avsätts planering och skydd för dricksvattentillgångar i den mån
tid finns. Med åtgärderna ökar kostnaderna knappt, medan skyddet av
dricksvattenförsörjningen ökar desto mer.
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Konsekvens

Utförare

Tidpunkt/
slutdatum

9.2.1 Kommunen ska aktivt
verka för att säkerställa
kommunens
dricksvattenförsörjning. VAkollektivets
dricksvattenförsörjning ska
prioriteras över
säkerställande av andra
parters
dricksvattenförsörjning.

Kommunen ska delta aktivt i
kommunöverskridande samarbeten eller
samarbeten med Länsstyrelsen, som syftar
till att säkerställa dricksvattenförsörjningen.

Innebär att ett helhetsgrepp tas för
närområdet och att ekonomiska, sociala
och miljömässiga intressen skyddas.

VA-huvudman
via DOS och
KSF

När
samarbeten
initieras

I den mån möjlighet finns ska kommunen
anta hela eller delar av aktuella
styrdokument som Länsstyrelsen tar fram.

Innebär att ett helhetsgrepp tas för
närområdet och att ekonomiska, sociala
och miljömässiga intressen skyddas.

VA-huvudman
via DOS och
KSF

När relevanta
styrdokument
tas fram

Kommunen ska prioritera tillsyn inom
vattenskyddsområden i tillsynsplanen,
exempelvis via riktat tillsynsprojekt.

Risken för förorening av grundvatten
minimeras och ekonomiska, sociala och
miljömässiga intressen säkerställs.

Miljöenheten
via DOS

En gång per
mandatperiod

Kommunen ska, i samband med att bygglov
ges utanför verksamhetsområde, informera
om vikten av egen vattenprovtagning.

Innebär att människor får förståelse för
den egna hälsan och den egna
vattentäkten.

Bygglovsavdel
ningen och
Miljöenheten
via DOS

Löpande

Översyn av kommunens framtida
dricksvattentillgång ur ett klimatperspektiv
(kvantitet och kvalitet) ska göras.

Det finns en tydlig åtgärd för att säkerställa
att dricksvattenförsörjningen är anpassad
efter framtida klimat, vilket underlättar
den ekonomiska planeringen samt värnar
om människors hälsa.

VA-huvudman
via DOS

2025

En genomgång av kommunens
vattendomar, för de allmänna
vattenverken, ska göras och vid behov
revideras.

Kommunen har kännedom om tillåtna
uttag och kan, vid behov, arbeta för att
revidera dessa vilket säkrar människors
hälsa och miljö.

VA-huvudman
via DOS

2026
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9.2.2 Skydd av
dricksvattentäkter som
möjliggör att de allmänna VAanläggningarna kan tillgodose
dricksvattenbehovet ska
säkerställas genom aktuella
föreskrifter för
vattenskyddsområden

En översikt över kommunens
vattenskyddsområden ska göras och en
bedömning om dessa behöver uppdateras
eller avslutas ska därefter genomföras. Vid
behov ska föreskrifterna uppdateras eller
vattenskyddsområdet avvecklas.

Dricksvattentäkterna skyddas efter
nulägesbehov och rätt krav ställs på
berörda aktörer vilket resulterar i att rätt
mängd resurser avsätts och att människors
hälsa och miljö skyddas.

VA-huvudman
via DOS

2030

4.2.3 Vid framtagande av
översiktsplan och
detaljplaner på grusåsar ska
särskilt beaktas
grundvattnets betydelse

I översiktsplanen och i varje planbeskrivning
ska påverkan på grundvattnet, om sådan
bedöms finnas, redovisas.

Innebär att skyddet av grundvatten sätts i
proportion mot stadens utveckling i övrigt.
Ekonomiska, sociala och miljömässiga
intressen skyddas därför. Konsekvenser
kan hanteras i god tid.

KSF

Vid behov
beroende på
plan. Alltid vid
framtagande
av
översiktsplan.

Page 32 of 235

Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer

19/KS/130

9.3 Delplan 3 Dagvattenhantering
Konsekvenserna av de åtgärder som gäller värderingar i VA-policyn, som är
kopplade med dagvattenhantering, kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och
sociala perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som små, med
projektkostnader på cirka 140 tkr, varav de större utgifterna ligger på framtagning
av saneringsplaner och en dagvattenpolicy. Detta innebär att planer för
omhändertagande av dagvatten inom verksamhetsområden, där
omhändertagande saknas, tas fram och att tydliga förväntningar gällande
dagvattenhantering kommuniceras. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga
arbetet beräknas knappt uppgå till två timmar. Sett ur ett miljömässigt och socialt
perspektiv förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser, inte minst för att mark
aktivt avsätts för dagvattenhantering i detaljplaner och översiktsplan.
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Sida

18(34)

Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer

19/KS/130

Sida

19(34)

Tidpunkt/
Slutdatum

Ställningstagande

Åtgärd

Konsekvens

Utförare

9.3.1 Ansvarsfrågan för dagvattenhanteringen
ska vara tydlig. Samarbetet mellan
förvaltningarna ska vara väl utvecklat.

Ekonomiskt ansvar för naturmark och
vägar inom verksamhetsområde ska
arbetas in i VA-taxan.

Tydlig ekonomisk planering
uppnås.

VA-huvudman
via DOS

2025

9.3.2 Dagvattenfrågan ska lyftas fram i
samhällsplaneringen med beaktande av
miljöbelastning och klimatförändringar genom
att dagvattenfrågan belyses tidigt i
planprocessen eller utredningsskedet.
Detaljplaner ska höjdsättas vid behov. Plats för
dagvattenhantering ska avsättas i tillräcklig grad
för att kunna hantera klimatförändringar.

En dagvattenpolicy ska tas fram. Om
möjligt med Kumla kommun.
Arbetssättet ska vara
förvaltningsöverskridande.

Tydliga förväntningar på
kommunen och andra aktörer
finns. Säkerställer
ekonomiska, sociala och
miljömässiga ramar i bl.a.
detaljplanehandläggning.

KSF

2023

9.3.3 I detaljplaner ska krav ställas på
dagvattenhantering som ligger i linje med
miljökvalitetsnormer och beaktande av
översvämningsrisker.

Kommunen ska följa Länsstyrelsens
anvisningar.

Säkerställer att ekonomiska
intressen tas tillvara, liksom
sociala och miljömässiga
intressen och konsekvenser.

KSF

Vid framtagning
av detaljplaner

9.3.4 Dagvattnet ska, om möjligt, nyttjas som en
positiv resurs på ett hållbart sätt. Med positiv
resurs avses att vattnet inte endast
omhändertas för att minska påverkan på miljö
och människor utan även ger närboende
positiva upplevelser.

I översiktsplan och, vid behov,
detaljplaner ska grönområden och
gröna stråk för öppen hantering och
infiltration av dagvatten avsättas i
tillräcklig grad och prioriteras framför
underjordisk dagvattenhantering. Risk
för att grönområden och vattenspeglar
har negativ inverkan vid höga flöden
måste beaktas.

I detaljplanen ska dagvatten,
om möjlighet, lyftas fram som
en positiv resurs ur främst ett
socialt perspektiv, utan
bekostnad på människor och
miljö. Lummig stad som
stödjer biologisk mångfald.

KSF

Vid
stadsplanering,
exempelvis vid
detaljplaner där
möjlighet finns.
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Datum

2021-xx-xx

9.3.5 Vid extrema dagvattenflöden vid
ytavrinning ska vattnet kunna hanteras på ett
sätt som minimerar skador.

Ärendenummer

19/KS/130

Sida

20(34)

I översiktsplan och detaljplaner ska
strategisk mark reserveras för att
hantera översvämningar.

Strategisk mark avsätts varför
optimala marker, ur ett
ekonomiskt, socialt och
miljömässigt perspektiv, inte
alltid är tillgängliga. Detta
minskar påverkan av höga
vattenflöden på människors
hälsa. Även ekonomiska
skador minskas.

KSF

Vid framtagning
av översiktsplan
och detaljplaner

Bebyggelse ska planeras med hänsyn till
översvämningsrisk.

Säkerställer att risk för
översvämning sätts i relation
till risk för ekonomiska skador,
människors hälsa och miljö.

KSF

Vid framtagning
av översiktsplan
och detaljplaner

Saneringsplaner2 ska tas fram för varje
tätort, inom verksamhetsområde för
VA.

Kunskap om faktiskt
saneringsbehov finns och
tillhörande ekonomisk budget
kan sättas. Detta säkerställer
att ekonomiska, sociala och
miljömässiga konsekvenser
kan utvärderas i samband med
att omfattning av sanering
fastställs.

VA-huvudman
via DOS

2030

Med saneringsplan avses utbyggnation av allmänt VA inom befintliga verksamhetsområden. Här avses främst utbyggnation av dagvattenanläggningar där sådana saknas
och verksamhetsområde för dagvatten finns.
2
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Datum

2021-xx-xx

9.3.6 Kompensationsåtgärder bör användas vid
planläggning, om andra verktyg saknas för att
följa miljökvalitetsnormerna. Med
kompensationsåtgärder avses att åtgärder kan
utföras utanför det aktuella området om det
behövs för att undvika påverkan på
miljökvalitetsnormerna eller för att förbättra
dessa.

Ärendenummer

19/KS/130

Sida

21(34)

Kompensationsåtgärder används om
behov finns.
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Innebär att sociala och
miljömässiga intressen
skyddas trots att detta inte är
möjligt inom
detaljplaneområdet.

KSF

Vid framtagning
av översiktsplan
och detaljplaner

Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer

19/KS/130

Sida

22(34)

9.4 Delplan 4 Den allmänna VA-anläggningen
Konsekvenserna av de åtgärder som gäller värderingar i VA-policyn, som är kopplade med den
allmänna VA-anläggningen, kan belysas ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. De
ekonomiska konsekvenserna bedöms som medelstora, med projektkostnader på totalt cirka 365 tkr,
varav de stora kostnaderna ligger på utredningar som kan kopplas till planer för åtgärder för
underhåll och förnyelse, reservvatten för alla verksamhetsområden i kommunen och långsiktig
ekonomi samt djupare utredningar av översvämningsområden. Detta innebär att framtida planering
av VA-taxa mer konsekvent kommer samspela med framtida behov av underhåll och förnyelse, att
reservvattenplaneringen omfattar kommunens tätorter samt att åtgärder, för att ha ett fungerande
VA under översvämningar, identifieras. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga arbetet beräknas
knappt uppgå till drygt en extra arbetsvecka per år. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv
förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser, då åtgärderna syftar till att planera för framtida
allmänt VA som kan ta höjd för högre krav i samband med klimatförändringar samtidigt som andra
utmaningar kan fångas upp i ett tidigt skede. Kommunens arbetssätt kommer att effektiviseras då
samarbetet mellan förvaltningarna ökar och ökad kunskap samt tidig planering bidrar till att
oförutsedda kostnader kan förebyggas.
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Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer

Sida

19/KS/130

23(34)

Tidpunkt/
Slutdatum

Ställningstagande

Åtgärd

Konsekvens

Utförare

9.4.1 Vid planering av de befintliga
anläggningarnas skötsel och
framtida utbyggnationer ska
påverkan på VA-taxan tas med i
tidigt skede.

Upprätta ett årshjul som beskriver
arbetsprocess och tidplan för arbetet
med revidering av VA-taxa.

En god planering samt en jämn och
kundvänlig taxeutveckling uppnås.

VA-huvudman via
DOS

2022

Uppdatera investeringsplanen
(tidshorisont 5 år) för allmänt VA där
hänsyn tas till nuvarande och framtida
behov av förnyelse, underhåll och
investeringar. Syftet med
investeringsplanen är att definiera
avskrivningar och få en tydlig kortsiktig
ekonomisk bild.

Tydlig och kortsiktig prognos för
påverkan på VA-taxan.

VA-huvudman via
DOS

Årligen

Upprätta en långsiktig plan (tidshorisont
15 år) för utveckling av VA-taxan där
hänsyn tas till nuvarande och framtida
behov av drift, förnyelse, underhåll och
investeringar. Syftet med den
ekonomiska planen är att definiera
ekonomiska utgifter och få en långsiktig
ekonomisk bild.

Ekonomiskt hållbar drift, underhåll
och utbyggnation av allmänna VAanläggningar. Långsiktig prognos för
VA-taxan.

VA-huvudman via
DOS

Årligen

KSF ska i tidigt detaljplaneskede
informera VA-huvudman om planerade
utbyggnationer inom kommunen.

Möjlighet att planera
investeringsbudget i god tid.

KSF

Löpande
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Datum

2021-xx-xx

9.4.2 Tekniska lösningar för
byggnation och drift av vatten- och
avloppsanläggningar ska vara
hållbara ur ett socialt, ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv.
Storskaliga lösningar ska prioriteras
om de är bättre än lokala alternativ.

Ärendenummer

Sida

19/KS/130

24(34)

Kommunen ska ta fram nyckeltal som
används för uppföljning av
hållbarhetsarbetet.

Kommunens hållbarhetsarbete inom
VA kan följas upp samt jämföras med
andra kommuners.

VA-huvudman via
DOS

2022

Bräddavloppen i kommunen ska
inventeras. Inventeringen ska klargöra
bräddpunkternas läge, hur bräddningen
sker och till vilken recipient. Det ska
framgå hur registrering av bräddningar
sker. Rutiner för hur bräddningar mäts
ska ses över.

Påverkan på recipienter förtydligas
och kan lättare följas upp.

VA-huvudman via
DOS

2024

Vid investeringar större än 5
prisbasbelopp ska en konsekvensanalys,
med utgångspunkt i
hållbarhetsperspektiv, göras.

Konsekvenser av tekniska lösningar
analyseras ur ett
hållbarhetsperspektiv.

VA-huvudman via
DOS

Löpande

9.4.3 Kommunen ska verka för
gemensamma VA-lösningar med
närkommuner där detta är önskvärt
och tillse att åtgärder avseende VAförsörjningen inte påverkar berörda
grannkommuner på ett otillbörligt
negativt sätt.

Kommunen ska delta i samarbeta med
närkommuner där så är rimligt.

Ett övergripande perspektiv kan
uppnås och konsekvenser av vissa
handlingar kan uppmärksammas
tidigt.

VA-huvudman via
DOS och KSF

Löpande

9.4.4 Den kommunala VAanläggningen ska kunna leverera VAtjänster även vid extraordinära
situationer.

Det ska finnas en reservvattenplan för
hur de allmänna vattentäkterna ska
kunna ersättas vid längre avbrott eller
om en täkt långsiktigt slås ut. Att trygga
reservvattenförsörjning kan komma att

En reservvattenplan beskriver vilka
åtgärder kommunen behöver vidta
för att säkra VA-kollektivets behov
av dricksvatten genom det egna
ledningsnätet, utifall den primära

VA-huvudman via
DOS

2025
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Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer

Sida

19/KS/130

25(34)

kräva investeringar i exempelvis
reservbrunnar eller
överföringsledningar.3
Reservvattenplaneringen ska omfatta
samtliga tätorter i kommunen.

dricksvattenkällan inte kan användas
under längre tid och distribuering av
nödvatten således inte kan utföras,
eller kraftigt försvåras. Avsaknad av
dricksvatten får stora ekonomiska,
sociala och miljömässiga
konsekvenser.

Det ska finnas tydliga avtalsreglerade
gränser vad gäller ansvar för
dricksvattenleveranser och
konsekvenser kopplade till detta, i de
fall kommunen köper in
dricksvattenleverenser.

Det finns tydliga förutsättningar som
kommunen kan planera
extraordinära situationer efter.

VA-huvudman via
DOS

2026

Det ska tas fram en uppdaterad
krisberedskapsplan som tar hänsyn till
dricksvatten- och spillvattenförsörjning.

Det har planerats för relevanta
kriser.

KSF

Varje
mandatperi
od

Översvämningsområden har i tidigare
skeden identifierats. Åtgärder,
anpassade för det allmänna VA:ts
behov, ska utredas för samtliga tätorter.
Tillgängligt material, såsom
lågpunktskartering ska ligga till underlag
för åtgärdsförslag.

Kommunen planeras för att
påverkan på VA-anläggningar
minimeras.

KSF

2028

En dimensioneringskontroll ska göras i
Klargörande om dagvattensystemet
VA-huvudman via
2028
dagvattensystemet
i de områden
tillräckligt
dimensionerat
och om
DOSdistribueras via kommunens
3 Det är skillnad på nödvatten och reservvatten.
Reservvattenförsörjning
motsvarardär
hela ellerärdelar
av ordinarie
dricksvattenförsörjning
och
mycketutan
nederbördspåverkan
finns på Kommunens
det klararberedskap
ökad belastning.
ledningar. Nödvatten distribueras inte via ledningar
via exempelvis vattenbehållare.
för nödvattenförsörjning beskrivs i VA-huvudmannens
nödvattenplan.
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2021-xx-xx

Ärendenummer

Sida

19/KS/130

26(34)

avloppssystemet och där
källaröversvämningar orsakats av
överbelastade dagvattenledningar.
9.4.5 Underhåll och förnyelse av
befintliga VA-anläggningar och
tillhörande dricksvattentäkter ska
utföras i den takt som krävs för att
klara tillståndsgivna gränsvärden
samt upprätthålla funktionen och
driftsäkerheten.

9.4.6 Mängden ovidkommande
vatten och bräddningar i
spillvattennätet samt utläckage från
dricksvattennätet ska minimeras.

Åtgärdsplan, som baseras på
kapacitetsutredning och VAsaneringsplan (2002), för befintligt
allmänna VA-anläggningar ska tas fram.
Åtgärdsplanen ska säkerställa
arbetsmiljö och hållbar drift.
Åtgärdsplanen ska innehålla insatser för
att kontinuerligt minska
energiförbrukningen och innehålla en
underhålls- och förnyelseplan, för VAledningar och övriga anläggningar, med
en horisont av minst 10 år.

Det finns en tydlig plan för vad som
krävs för att upprätthålla funktion
och driftsäkerhet.

VA-huvudman via
DOS

2026

Kommunen ska ta fram nyckeltal som
används för uppföljning av underhållsoch förnyelsearbetet. Förslagsvis genom
att lägga in statistik i dataverktyget
VASS, för att kunna göra jämförelser
med andra kommuner.

Utvecklingen av kommunens
underhålls- och förnyelsearbete kan
följas över tid och jämföras med
andra kommuner.

VA-huvudman via
DOS

2022

Läcksökning ska genomföras på
distributionsnätet i minst en tätort varje
år.

Vetskap om var bräddning sker idag
finns.

VA-huvudman via
DOS

Årligen

I investeringsplan ska en post för
framtida läcksökning finnas.

Kostnaden för ej fakturerat
dricksvatten minimeras.

VA-huvudman via
DOS

Årligen
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Datum

2021-xx-xx

9.4.7 Ett aktivt arbete ska bedrivas
av VA-huvudman för att minimera
påverkan på miljö och recipienter.

Ärendenummer

Sida

19/KS/130

27(34)

En genomgång och sammanställning av
de utredningar och åtgärder som gjorts
på spillvattensystemen från och med år
2000 ska göras, med huvudsyfte att
identifiera åtgärder för att minska
tillskottsvatten till spillvattensystemen.

Underlag för att ta fram åtgärder för
att minska mängden ovidkommande
vatten och på så sätt öka säkerheten
mot framtida översvämningar finns.

VA-huvudman via
DOS

2023

Kommunen ska arbeta för att minska
energiförbrukningen.

Påverkan på miljön och kostnader
för elförbrukning minskar.

VA-huvudman via
DOS

Löpande

Aktivt arbete med att säkerställa att
slammet hanteras optimalt.

VA-huvudman via
DOS

2022

Kommunen ska sträva efter att
minimera kemikalier i allmänna VAanläggningar. Kemikalierna ska vara
hållbara, om alternativ finns.
9.4.8 Kommunen ska sträva efter att
näringsämnen från avloppsslam på
ett säkert sätt återförs till naturens
kretslopp, utan att skadliga ämnen
från avloppsvattnet riskerar att
skada miljöns och människors hälsa.

Kommunen ska ha ett hållbart
arbetssätt där avloppsslam återförs till
naturens kretslopp. Detta ska
utvärderas var fjärde år eller vid behov.
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Ärendenummer

Sida

19/KS/130

28(34)

9.4.9 Det ska finnas kriterier för när
kommunen anser att det behöver
tillhandahållas vatten- och
avloppsförsörjning i ett område, i
enlighet med gällande lagstiftning.
Utbyggnationen av allmänna vattenoch avloppstjänster i dessa områden
ska prioriteras med utgångspunkt
från hur stort behovet av förbättrad
vatten- och avloppsförsörjning är
samt utifrån hur enkelt det är att
tillgodose områdena med vattenoch avloppsförsörjning. Behovet ska
utgå från miljö- och
hälsoskyddsaspekter och samhällets
utveckling.

Riktlinjer för utbyggnation och
prioritering av VA har tagits fram,
liksom områden som är aktuella för
utbyggnation av allmänt VA, se Bilaga 4.

Säkerställa kontinuerlig och
förutsägbar tillsyn och förbättra den
ekonomiska planeringen av allmänt
VA. Insatser för hälsa och miljö görs
där det är mest prioriterat.

VA-huvudman,
Bygglovsavdelninge
n samt
Miljöenheten via
DOS, samt KSF

2022

Förslag till prioritering av utbyggnation
av allmänt VA har tagits fram, se Bilaga
5. Prioriteringslista för utbyggnation av
allmänt VA tas som separat beslut av
Kommunfullmäktige.

Säkerställande att VA-taxan går dit
behoven finns, för människor och
miljöns skull.

VA-huvudman,
Bygglovsavdelninge
n samt
Miljöenheten via
DOS, samt KSF

Varje
mandatperi
od

9.4.10 När VA-utbyggnad, enskilt
eller allmänt, aktualiseras i ett
område ska KSF bedöma om
detaljplan behövs, som underlag för
att bedöma vilka behov som finns
för en långsiktigt hållbar VA-lösning.

Kommunstyrelsen ska bedöma behov
och, om så är relevant, agera
förvaltningsövergripande för att kunna
göra en helhetsbedömning.

Frågan om allmänt VA ur ett
miljömässigt och socialt behov
fångas tidigt upp och eventuell
utbyggnad av allmänt VA kan
planeras ekonomiskt.

KSF

Löpande

9.4.11 Det ska finnas tydliga riktlinjer
för när VA-huvudman ska använda
särtaxa.

Riktlinjer för när särtaxa ska tillämpas
ska tas fram.

De ekonomiska konsekvenserna av
utbyggnation av allmänt VA kan
tidigt förutses av kommun och
boende.

VA-huvudman via
DOS

2022
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9.5 Delplan 5 Enskilt VA
Konsekvenserna av de åtgärder som kopplas ihop med VA-policyns övergripande värderingar kan
belysas ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. De ekonomiska konsekvenserna
bedöms som små. Åtgärderna som arbetas in i det dagliga arbetet beräknas knappt uppgå till cirka 30
timmar. Omfattningen av projektkostnaderna är ungefär lika stora. Kostnaderna ligger främst i att ta
fram och tillhandahålla information om kommunens planer på utbyggnation av allmänt VA samt
framtagande av riktlinjer för när kommunen ska uppmuntra fastighetsägare att bilda
gemensamhetsanläggningar för avloppshantering. Sett ur ett miljömässigt och socialt perspektiv
förväntas åtgärderna få positiva konsekvenser.
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2021-xx-xx

Ärendenummer

19/KS/130

Sida

30(34)

9.5.1 Övergripande
Ställningstagande

Åtgärd

Konsekvens

Utförare

Tidpunkt/Slutdatum

9.5.1.1 Vid tillsyn över
enskilda avlopp prioriteras
de områden där allmänt VA
inte kan förväntas inom 10
år. Detta utesluter inte att
krav på åtgärder ställs även
inom de VAutbyggnadsområdena som
fastställs.

Prioritering av tillsyn arbetas in i
tillsynsplan.

Tillsyn och resurser
(kommunala och
enskilda) prioriteras där
störst behov finns
långsiktig.

Miljöenheten via DOS

Årligen

En tillsynsplan ska upprättas för
inventering av avlopp. Planen ska
innehålla målsättning, investeringstakt
och prioritering vid inventering av
dessa.

Avloppens påverkan på
miljön kan fastställas,
krav ställas och tillstånd
ges. En mer hållbar
avloppslösning kommer
uppnås.

Miljöenheten via DOS

2023

9.5.1.2 Gemensamma
lösningar ska beaktas vid
förhandsbesked/bygglov av
flera hus samtidigt samt vid
tillsyn av närbelägna äldre
avlopp.

Riktlinjer för när
gemensamhetsanläggningar är att
föredra ska tas fram. Dessa ska ta
hänsyn till situationer när nybyggnation
av helt nya områden sker samt när
nybyggnation i närheten av befintliga
bostäder sker och hur nybyggda
bostäder då kan dra nytta av befintliga
gemensamma lösningar.

Enskilda hushåll får ofta
en bättre ekonomisk
och i övrigt bättre
avloppslösning för hälsa
och miljö om den kan
anordnas gemensamt
med andra hushåll.

Miljöenheten via DOS

2022
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Datum

2021-xx-xx

9.5.1.3 Om fastighetsägare
utanför
verksamhetsområden så
begär ska dessa ha
möjlighet att ansluta sig till
de allmänna VA-tjänsterna i
de fall kommunen anser
det rimligt.

Ärendenummer

19/KS/130

Rimlighetsbedömning görs
förvaltningsöverskridande mellan VAhuvudman och KSF.

Sida

31(34)

Fastighetsägare har
möjlighet att ansluta sig
till de allmänna VAtjänsterna i de fall
kommunen anser det
rimligt. Att avstämning
med kommunstyrelsen
görs medföljer att
eventuella intressen för
nybyggnation som
påverkar
kommunutvecklingen
fångas upp i tidigt
skede.
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VA-huvudman via DOS

Vid förfrågningar om
anslutning till allmänt
VA.

Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer

Sida

19/KS/130

32(34)

9.5.2 Områden i väntan på kommunalt VA
Tidpunkt/
Slutdatum

Ställningstagande

Åtgärd

Konsekvens

Utförare

9.5.2.1 Kommunen ska, vid tillsynsoch bygglovsärenden,
tillhandahålla klar, tydlig och
lättillgänglig information om
kommunens planer på omvandling
av de kommunala
verksamhetsområdena, om
nybyggnation planeras i ett sådant
område.

VA-huvudman ska utforma och
tillhandahålla information till miljö- och
bygglovshandläggare, som i sin tur
distribuerar informationen. VA-huvudman
och KSF tar gemensamt fram
informationen.

Information om planering för allmänt
VA tillhandahålls enskilda, vilka kan
planera för sitt boende ekonomiskt,
men även ur andra
hållbarhetsaspekter.

Bygglovsavdel
ningen och
Miljöenheten
via DOS och
KSF

Löpande

9.5.2.2 områden där allmänt VA
planeras inom en 10-årsperiod ska
kraven, vid tillsyn- och
bygglovsärenden, på enskilda
anläggningar vara rimliga i relation
till omfattningen av problemet och
tiden tills att allmänna vatten- och
avloppsvattentjänster blir
tillgängliga. Vad som anses rimligt
bedöms av tillsynsmyndighet i det
enskilda fallet.

Tillsynsmyndighet planerar tillsyn för att
möta rimlighetsmålet och miljöbalken.

Tillsyn planeras efter miljöbalken och
prioriteringslista (framtagen efter
aktuella riktlinjer) om områden
aktuella för allmänt VA.
Resurshanteringen, både enskildas
och kommunens, blir därmed mest
effektiv.

Miljöenheten
via DOS

Årligen
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Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer

Sida

19/KS/130

33(34)

9.5.3 Områden med enskild VA-försörjning
Ställningstagande

Åtgärd

Konsekvens

Utförare

9.5.3.1 Kommunen ska, i
tillsyns- och bygglovsprocesser,
genom uppmuntran till enskilda
fastighetsägare främja bildandet
av gemensamhetsanläggningar
för VA i områden med bristfällig
VA-försörjning.

Miljöenheten ska, i samband med
tillsynsärenden och nybyggnation, informera
fastighetsägare om möjlighet att bilda
gemensamhetsanläggningar för VA.

Fastighetsägare uppmuntras att skapa
gemensamma lösningar. Enskilda
hushåll får ofta en bättre ekonomisk
och i övrigt mer hållbar avloppslösning
om den kan anordnas gemensamt med
andra hushåll.

Miljöenheten
via DOS

Page 48 of 235

Tidpunkt/
Slutdatum
Vid ärenden
gällande tillsyn
av små avlopp
och
nybyggnation
utanför
verksamhetso
mråde för
allmänt VA.

Datum

2021-xx-xx

Ärendenummer

19/KS/130

Bilagor
Bilaga 1 Kostnadsbedömning Åtgärder
Bilaga 2 VA-policy med VA-översikt
Bilaga 3 Konsekvensanalys
Bilaga 4 Riktlinjer för utbyggnation och prioritering av VA
Bilaga 5 Områden för utbyggnation av allmänt VA
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Sida

34(34)

Bilaga 1 – Kostnadsbedömning Åtgärder
Kostnader
Utökade kostnader per år
Projektkostnader
Totalt

VA-huvudman
KSF
DOS (Bygglov)
DOS (Miljöenheten)
Totalt
88 000,00 kr
8 437,50 kr
3 250,00 kr
8 500,00 kr
108 187,50 kr
7 881 810,00 kr 174 750,00 kr
34 375,00 kr
104 125,00 kr 8 195 060,00 kr
7 969 810,00 kr 183 187,50 kr
37 625,00 kr
112 625,00 kr 8 303 247,50 kr

Kostnader
Utökade kostnader per år
Projektkostnader
Totalt

1 Övergripande
2 Dricksvatten 3 Dagvatten
4 Allmänt VA
5 Enskilt VA
Totalt
29 437,50 kr
15 750,00 kr
1 500,00 kr
37 500,00 kr
24 000,00 kr
108 187,50 kr
120 060,00 kr
75 000,00 kr
7 553 750,00 kr
423 750,00 kr
22 500,00 kr 8 195 060,00 kr
149 497,50 kr
90 750,00 kr
7 555 250,00 kr
461 250,00 kr
46 500,00 kr 8 303 247,50 kr

Page 50 of 235

Ställningstagande
4.1.1 Kommunens övergripande
VA-planering och tillhörande
myndighetsutövning ska ske ur
ett hållbart perspektiv där
hänsyn tas till ekonomiska,
sociala och miljömässiga
aspekter

Åtgärd
Ansvarig
Vid beslut om tekniska lösningar VA-huvudman
i VA-investeringsprojekt ska
hänsyn tas till hur projekten
påverkar samhället socialt,
ekonomiskt och miljömässigt

Vid arbete med VA-frågor i
KSF
översiktsplanen ska hänsyn tas
till ekonomiska, sociala och
miljömässiga aspekter
Utreda om nödvändiga
VA-huvudman
servitutsavtal eller ledningsrätt
för hela ledningsnätet finns. Om
delar av ledningsnätet saknar
juridiskt skydd av ska dessa delar
säkras med servitutsavtal eller
ledningsrätt

I behovsutredning klargöra
DOS (Miljöenheten)
behov och konsekvenser av
bristande resurser, gällande
tillsyn av enskilt VA
Kommunen ska ta fram en
VA-huvudman, KSF, DOS
dagvattenpolicy där det framgår (Miljöenheten), DOS (Bygglov)
hur dagvatten bäst hanteras för
att optimera omhändertagandet
med hänsyn till ekonomiska,
sociala och miljömässiga
resurser.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.1.2 Kommunen ska bidra till
förståelse och medvetenhet för
vatten- och avloppsfrågor hos
kommuninvånare och
verksamhetsutövare.

Tidsåtgång årligen
Timpris
(timmar) jmf med idagÖvriga årliga kostnader jmf med
Summa
iodag
År
8
750,00 kr
- kr

1,25

Tidsåtgång (projekt)
6 000,00 kr

0,00

Projektkostnad (engångs)
Summa Projekt
- kr

Kommentar
- kr

750,00 kr

- kr

937,50 kr

0,00

- kr

750,00 kr

- kr

- kr

60,00

45 000,00 kr

45 060,00 kr

2

750,00 kr

- kr

1 500,00 kr

- kr

- kr

0

750,00 kr

- kr

- kr

0,00

- kr
- kr
- kr

40,00 kr

- kr En gång per
mandatperiod. Tiden
slagits ut på fyra år

En gång per
mandatperiod. Tiden har
slagits ut på fyra år.

30 000,00 kr

Kommunen ska minst vartannat
år anordna kampanjer,
exempelvis via Svenskt vatten,
för att nå ut till invånare och
näringsliv.

VA-huvudman

4

750,00 kr

750,00 kr

6 000,00 kr
937,50 kr
- kr
1 500,00 kr
8 437,50 kr
3 750,00 kr

Kommunen ska, i samband med
omvandling av
verksamhetsområden för VA,
informera berörda intressenter
om syftet med omvandlingen så
att informationen bidrar till
förståelse och medvetenhet hos
dessa.

VA-huvudman

10

750,00 kr

- kr

7 500,00 kr

0,00

- kr

- kr Detta görs redan idag men
antar att
utbyggnadstakten
kommer att öka.

Kommunen ska tillhandahålla
lättillgänglig information
gällande enskilt VA, exempelvis
genom kommunens hemsida.

DOS (Miljöenheten)

3

750,00 kr

- kr

2 250,00 kr

0,00

- kr

- kr

Summa VA-huvudman
Summa KSF

11 250,00 kr
- kr
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- kr
- kr

52 560,00 kr
7 500,00 kr
7 500,00 kr
7 500,00 kr
75 060,00 kr
- kr En gång vartannat år.
Tiden och övriga årliga
kostnader för ett
genomförande har slagits
ut på två år.Övriga
kostnader avser annons
på sociala medier i ca två
veckor.

- kr
- kr

SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.1.3 Ansvar och roller för
vatten- och avloppsförsörjning i
kommunen ska vara tydlig och
samverkansprocessen inom
kommunen ska vara väl
utvecklad.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.1.4 Kommunen ska ha en
långsiktig ekonomisk planering
gällande vatten- och
avloppssituationen. Denna
omfattar tillsynsutövning,
underhåll och drift av befintliga
allmänna anläggningar samt
framtida förändringar i
verksamhetsområdena och
konsekvenserna av detta

Ansvars- och rollfördelning ska
utgå från principerna i VAplanen och arbetssättet ska
aktivt förfinas.

DOS (Miljöenheten och
Bygglovsenheten), KSF och VAhuvudman

750,00 kr

- kr

0,00

- kr

-

kr
kr
kr
kr Ingen förändring mot idag

kr
kr
kr
kr
kr
kr Ingen förändring mot idag

- kr
- kr
- kr

Långsiktig ekonomisk planering
gällande tillsyn för vatten och
avlopp ska tas med i
tillsynsmyndighetens tillsynsoch behovsutredning

DOS (Miljöenheten)

Det ska finnas investeringsplan VA-huvudman
och underhållsplaner för allmänt
VA där hänsyn tas till framtida
förändringar av
verksamhetsområden för VA och
konsekvenserna av detta
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.1.5 Planering för ändring av
verksamhetsområden
behandlas av
Kommunstyrelseförvaltningen.
Samråd ska ske med Drift- och
serviceförvaltningen, utifrån
den ekonomiska planeringen

0

- kr
2 250,00 kr
13 500,00 kr
- kr

Kommunstyrelseförvaltningen
ska initiera och leda en översyn
av kommunens
verksamhetsområden. VAhuvudman och
tillsynsmyndigheter ska aktivt
delta och tillhandahålla
beslutsunderlag

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.1.6 Förutsättningar för allmän I samband med framtagning av
VA-försörjning och
nya detaljplaner ska hänsyn tas
klimatförändringarnas påverkan till klimatförändringar
på dessa ska beaktas i all
verksamhetsutövning
Vid underhåll och förnyelse i
befintliga anläggningar samt
nybyggnation ska hänsyn tas till
påverkan av
klimatförändringarna

KSF

0

750,00 kr

- kr

- kr
- kr

0,00

- kr

-

10

750,00 kr

- kr

7 500,00 kr

0,00

- kr

- kr

- kr

7 500,00 kr
- kr
- kr
- kr
7 500,00 kr
- kr

0

750,00 kr

KSF

0

750,00 kr

- kr

-

VA-huvudman

0

750,00 kr

- kr

- kr

Summa VA-huvudman

kr
kr
kr
kr
kr
kr

0,00

0,00

- kr
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60,00

- kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
45 000,00 kr Kostnaden fördelas jämnt
över deltagande.

11 250,00 kr
11 250,00 kr
11 250,00 kr
11 250,00 kr
45 000,00 kr
- kr Ingen förändring mot idag

- kr

- kr Ingen förändring mot idag

- kr

Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.1.7 Vid planläggning av
Ansvarig nämnd kallar
KSF
områden som riskerar att
tillsynsmyndighet vid uppstart av
påverka yt- och grundvatten ska nya detaljplaner
ansvarig nämnd ta hänsyn till
gällande miljökvalitetsnormer,
hela avrinningsområdet,
framtida klimatförändringar och
risk för översvämningar, så att
långsiktigt god hushållning
tryggas

0

750,00 kr

-

- kr

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)

Totalsumma

kr
kr
kr
kr
kr

0,00

- kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
24 750,00 kr
937,50 kr
- kr
3 750,00 kr

29 437,50 kr
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-

kr
kr
kr
kr
kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
63 810,00 kr
18 750,00 kr
18 750,00 kr
18 750,00 kr

-

kr

120 060,00 kr

Ställningstagande
4.2.1 Kommunen ska aktivt
verka för att säkerställa
kommunens
dricksvattenförsörjning. VAkollektivets
dricksvattenförsörjning ska
prioriteras över säkerställande
av andra parters
dricksvattenförsörjning

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.2.2 Skydd av
dricksvattentäkter som
möjliggör att de allmänna VAanläggningarna kan tillgodose
dricksvattenbehovet ska
säkerställas genom aktuella
föreskrifter för
vattenskyddsområden

Åtgärd
Kommunen ska ha en
reservvattenplan

Ansvarig
VA-huvudman

Tidsåtgång årligen (timmar) jmf med
Timpris
idag
Övriga årliga kostnader jmf med
Summa
iodag
År
20 750,00 kr
- kr

Kommunen ska delta aktivt i
kommunöverskridande
samarbeten eller samarbeten
med Länsstyrelsen, som syftar till
att säkerställa
dricksvattenförsörjningen
I den mån möjlighet finns ska
kommunen anta hela eller delar
av aktuella styrdokument som
Länsstyrelsen tar fram

VA-huvudman och
KSF

0

750,00 kr

VA-huvudman och
KSF

0

Prioritera tillsyn inom
vattenskyddsområden i
tillsynsplanen, exempelvis via
riktat tillsynsprojekt
I samband med att bygglov ges
utanför verksamhetsområde
informera om vikten av egen
vattenprovtagning

DOS (Miljöenheten)

Tidsåtgång (projekt)

Projektkostnad (engångs)

Kommentar
Summa Projekt
- kr En gång per mandatperiod.
Tiden har slagits ut på fyra
år.

15 000,00 kr

0,00

- kr

- kr

- kr

0,00

- kr

- kr Oförändrat mot idag

750,00 kr

- kr

- kr

0,00

- kr

- kr Oförändrat mot idag

750,00 kr

- kr

- kr

60,00

- kr

45 000,00 kr

0
1

750,00 kr

- kr

750,00 kr

0,00

- kr

- kr

Översyn av kommunens framtida VA-huvudman
dricksvattentillgång ur ett
klimatperspektiv (kvantitet och
kvalitet) ska göras, med
utgångspunkt i att större delen
av kommunen får dricksvatten
från Vätternvatten.

0

750,00 kr

- kr

50,00

37 500,00 kr

En genomgång av kommunens
vattendomar, för de allmänna
vattenverken, ska göras och vid
behov revideras.

0

750,00 kr

- kr

40,00

30 000,00 kr

750,00 kr

15 000,00 kr
- kr
375,00 kr
375,00 kr
15 750,00 kr
- kr

DOS (Miljöenheten
och Bygglov)

VA-huvudman

En översikt över kommunens
VA-huvudman
vattenskyddsområden ska göras
och en bedömning om dessa
behöver uppdateras eller
avslutas ska därefter
genomföras. Vid behov ska
föreskrifterna uppdateras eller
vattenskyddsområdet avvecklas.
Denna översikt och bedömning
ska göras varje mandatperiod

- kr

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)

-
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kr
kr
kr
kr

20

- kr

Bygglov: Oförändrat mot
idag

30 000,00 kr
- kr
- kr
45 000,00 kr
75 000,00 kr
15 000,00 kr En gång per mandatperiod.
Tiden har slagits ut på fyra
år.

-

kr
kr
kr
kr

Summa Totalt
4.2.3 Vid framtagande av
översiktsplan och detaljplaner
på grusåsar ska särskilt beaktas
grundvattnets betydelse
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)

Totalsumma

I översiktsplanen och i varje
KSF
planbeskrivning ska påverkan på
grundvattnet, om sådan bedöms
finnas, redovisas

0

750,00 kr

- kr
- kr

- kr

0,00

- kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
15 000,00 kr
- kr
375,00 kr
375,00 kr

15 750,00 kr
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- kr
- kr Oförändrat mot idag

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
30 000,00 kr
- kr
- kr
45 000,00 kr

-

kr

75 000,00 kr

Ställningstagande
4.3.1 Ansvarsfrågan för
dagvattenhanteringen ska vara
tydlig. Samarbetet mellan
förvaltningarna ska vara väl
utvecklat.

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.3.2 Dagvattenfrågan ska lyftas
fram i samhällsplaneringen med
beaktande av miljöbelastning
och klimatförändringar genom
att dagvattenfrågan belyses
tidigt i planprocessen eller
utredningsskedet. Detaljplaner
ska höjdsättas vid behov. Plats
för dagvattenhantering ska
avsättas i tillräcklig grad för att
kunna hantera
klimatförändringar.

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.3.3 I detaljplaner ska krav
ställas på dagvattenhantering
som ligger i linje med
miljökvalitetsnormer och
beaktande av
översvämningsrisker.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.3.4 Dagvattnet ska, om
möjligt, nyttjas som en positiv
resurs på ett hållbart sätt. Med
positiv resurs avses att vattnet
inte endast omhändertas för att
minska påverkan på miljö och
människor utan även ger
närboende positiva upplevelser.

Åtgärd
Ansvarig
Riktlinjer för hur ekonomiskt
KSF
ansvar för naturmark inom
verksamhetsområde ska fördelas
mellan VA-kollektivet och
skattekollektivet ska tas fram.
Riktlinjerna ska tas fram
förvaltningsöverskridande.

En dagvattenpolicy ska tas fram. KSF
Om möjligt med Kumla kommun.
Arbetssättet ska vara
förvaltningsöverskridande.

Kommunen ska följa
Länsstyrelsens anvisningar.

KSF

I översiktsplan och, vid behov,
KSF
detaljplaner ska grönområden
och gröna stråk för
öppenhantering och infiltration
av dagvatten avsättas i tillräcklig
grad och prioriteras framför
underjordisk dagvattenhantering.

Tidsåtgång årligen (timmar)
Timpris
jmf med idag
0

0

0

0

750,00 kr

750,00 kr

750,00 kr

750,00 kr

Övriga årliga kostnader
Summa Årjmf med iodag
Tidsåtgång (projekt)
Projektkostnad (engångs) Summa Projekt
- kr
- kr
15,00
- kr
11 250,00 kr

- kr

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr

- kr

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr

- kr

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr
kr

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
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- kr
- kr

100,00

0,00

0,00

- kr
- kr
- kr

- kr

- kr

Kommentar

- kr
11 250,00 kr
- kr
- kr
11 250,00 kr
75 000,00 kr Kostnaden fördelas över
deltagande.

13 750,00 kr
33 750,00 kr
13 750,00 kr
13 750,00 kr
75 000,00 kr
- kr Oförändrat mot idag

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr Svårt att uppskatta.
Platsberoende.

-

kr
kr
kr
kr
kr

4.3.5 Vid extrema
I översiktsplan och detaljplaner
KSF
dagvattenflöden vid ytavrinning ska strategisk mark reserveras för
ska vattnet kunna hanteras på att hantera översvämningar.
ett sätt som minimerar skador.

2

750,00 kr

- kr

1 500,00 kr

0

750,00 kr

- kr

- kr

Saneringsplaner ska tas fram för VA-huvudman
varje tätort, inom
verksamhetsområde för VA.

0

750,00 kr

- kr

- kr

Separation av spillvatten- och
dagvattenledningar ska utföras
till minst 30 % av behovet.

0

750,00 kr

- kr

- kr

Bebyggelse ska planeras med
hänsyn till översvämningsrisk.

KSF

VA-huvudman

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.3.6 Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder används KSF
bör användas vid planläggning, om behov finns.
om andra verktyg saknas för att
följa miljökvalitetsnormerna.
Med kompensationsåtgärder
avses att åtgärder kan utföras
utanför det aktuella området
om det behövs för att undvika
påverkan på
miljökvalitetsnormerna eller för
att förbättra dessa.

0

750,00 kr

- kr
1 500,00 kr
- kr
- kr
1 500,00 kr
- kr

- kr

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)

Totalsumma

0,00

- kr

- kr

Svårt att uppskatta.
Ingen kostnad för att
reservera mark, däremot
att köpa in.

- kr

- kr

- kr

Oförändrat mot idag

70,00 kr

350 000,00 kr

402 500,00 kr

7 065 000,00 kr

7 065 000,00 kr

0,00

- kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
1 500,00 kr
- kr
- kr

1 500,00 kr
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7 467 500,00 kr
- kr
- kr
- kr
7 467 500,00 kr
- kr Oförändrat mot idag

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
7 481 250,00 kr
45 000,00 kr
13 750,00 kr
13 750,00 kr

-

kr

Antagande att
separering görs i
samband med förnyelse
samt att
dagvattenledningar
behövs på sträckor där
det endast finns
spillvattenledningar.
Innebär behov av cirka
3800 m i Vretstorp, ca
1500 m i Östansjö, ca
500 m i Hallsberg, ca
2600 m i Pålsboida, ca

7 553 750,00 kr

Ställningstagande
4.4.1 Vid planering av de
befintliga anläggningarnas
skötsel och framtida
utbyggnationer ska påverkan på
VA-taxan tas med i tidigt skede.

Åtgärd
Upprätta ett årshjul som
beskriver arbetsprocess och
tidplan för arbetet med
revidering av VA-taxa.

Ansvarig
VA-huvudman

Tidsåtgång årligen (timmar) jmf med
Timpris
idag
Övriga årliga kostnader jmf med
Summa
iodag
År
0 750,00 kr
- kr

Tidsåtgång (projekt)

Projektkostnad (engångs)

- kr

8,00

- kr

Kommentar
Summa Projekt
6 000,00 kr

Uppdatera investeringsplanen
VA-huvudman
(tidshorisont 5 år) för allmänt VA
där hänsyn tas till nuvarande
och framtida behov av förnyelse,
underhåll och investeringar.
Syftet med investeringsplanen är
att definiera avskrivningar och få
en tydlig kortsiktig ekonomisk
bild.

0

750,00 kr

- kr

- kr

0,00

- kr

Upprätta en långsiktig
VA-huvudman
ekonomisk plan (tidshorisont 15
år) för utveckling av VA-taxan
där hänsyn tas till nuvarande
och framtida behov av förnyelse,
underhåll och investeringar.
Fokus ska ligga på att inte skjuta
upp kostnader på framtiden
utan planera för dem i förväg.
Syftet med den ekonomiska
planen är att definiera
ekonomiska utgifter och få en
långsiktig ekonomisk bild.

20

750,00 kr

- kr

15 000,00 kr

70,00

- kr

52 500,00 kr

1

750,00 kr

- kr

750,00 kr

0,00

- kr

- kr

0,00

- kr

5,00

- kr

Kommunstyrelseförvaltningen
ska i tidigt detaljplaneskede
informera VA-huvudman om
planerade utbyggnationer inom
kommunen.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
Löpande omvärldsbevakning av
4.4.2 Tekniska lösningar för
byggnation och drift av vatten- framtida kravställning på
avloppsslam.
och avloppsanläggningar ska
vara hållbara ur ett socialt,
ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. Storskaliga lösningar
ska prioriteras om de är bättre
än lokala alternativ.

KSF

VA-huvudman

0

750,00 kr

- kr

15 000,00 kr
750,00 kr
- kr
- kr
15 750,00 kr
- kr

Kommunen ska ta fram nyckeltal VA-huvudman
som används för uppföljning av
hållbarhetsarbetet.

6

750,00 kr

- kr

4 500,00 kr
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- kr Oförändrat mot idag

Kostnaden fördelas på
medverkande

58 500,00 kr
- kr
- kr
- kr
58 500,00 kr
- kr Oförändrat mot idag

3 750,00 kr

Bräddavloppen i kommunen ska VA-huvudman
inventeras. Inventeringen ska
klargöra bräddpunkternas läge,
hur bräddningen sker och till
vilken recipient. Det ska framgå
hur registrering av bräddningar
sker. Rutiner för hur bräddningar
mäts ska ses över.

0

750,00 kr

- kr

- kr

Vid investeringar större än 5
prisbasbelopp ska en
konsekvensanalys, med
utgångspunkt i
hållbarhetsperspektiv, göras.

5

750,00 kr

- kr

3 750,00 kr

- kr

8 250,00 kr
- kr
- kr
- kr
8 250,00 kr
- kr

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.4.3 Kommunen ska verka för Kommunen ska aktivt ha dialog
gemensamma VA-lösningar med med grannkommuner gällande
närkommuner där detta är
VA-försörjning, bland annat i
önskvärt och tillse att åtgärder planering av översiktsplan och
avseende VA-försörjningen inte reservvatten.
påverkar berörda
grannkommuner på ett
otillbörligt negativt sätt.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.4.4 Den kommunala VAanläggningen ska kunna
leverera VA-tjänster även vid
extraordinära situationer.

VA-huvudman

VA-huvudman och
KSF

0

750,00 kr

0,00

0,00

- kr

22 500,00 kr

- kr

- kr

- kr

26 250,00 kr
- kr
- kr
- kr
26 250,00 kr
- kr Oförändrat mot idag

- kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
15 000,00 kr

15 000,00 kr

VA-huvudman

0

750,00 kr

- kr

-

Det ska finnas tydliga
VA-huvudman
avtalsreglerade gränser vad
gäller ansvar för
dricksvattenleveranser och
konsekvenser kopplade till detta,
i de fall kommunen köper in
dricksvattenleverenser.

0

750,00 kr

- kr

- kr

10,00 kr

7 500,00 kr

Det finns en uppdaterad
KSF
krisberedskapsplan som tar
hänsyn till dricksvatten- och
spillvattenförsörjning.
Översvämningsområden
KSF
identifieras och åtgärder,
anpassade för det allmänna
VA:ts behov, utreds för samtliga
områden.

0

750,00 kr

- kr

- kr

- kr

- kr

0

750,00 kr

- kr

- kr

100,00 kr

- kr

Det ska finnas en planering för
hur de allmänna vattentäkterna
ska kunna ersättas vid längre
avbrott eller om en täkt
långsiktigt slås ut. Att trygga
reservvattenförsörjning kan
komma att kräva investeringar i
exempelvis reservbrunnar eller
överföringsledningar.
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kr
kr
kr
kr
kr
kr

30,00 kr

20,00

- kr Oförändrat mot idag

75 000,00 kr

Reservvattenplaneringen ska
omfatta samtliga tätorter i
kommunen.
En dimensioneringskontroll ska
göras i dagvattensystemet i de
områden där mycket
nederbördspåverkan finns på
avloppssystemet och där
källaröversvämningar orsakats
av överbelastade
dagvattenledningar.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.4.5 Underhåll och förnyelse av
befintliga VA-anläggningar och
tillhörande dricksvattentäkter
ska utföras i den takt som krävs
för att klara tillståndsgivna
gränsvärden samt upprätthålla
funktionen och driftsäkerheten.

VA-huvudman och
KSF

0

750,00 kr

- kr

- kr

VA-huvudman

0

750,00 kr

- kr

- kr

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Åtgärdsplan, som baseras på
VA-huvudman
kapacitetsutredning och VAsaneringsplan (2002), för
befintligt allmänna VAanläggningar ska tas fram.
Åtgärdsplanen ska säkerställa
arbetsmiljö och hållbar drift.
Åtgärdsplanen ska innehålla
insatser för att kontinuerligt
minska energiförbrukningen och
innehålla en underhålls- och
förnyelseplan, för VA-ledningar
och övriga anläggningar, med en
horisont av minst 10 år.

0

750,00 kr

- kr

Kommunen ska ta fram nyckeltal VA-huvudman
som används för uppföljning av
underhålls- och förnyelsearbetet.
Förslagsvis genom att lägga in
statistik i dataverktyget VASS,
för att kunna göra jämförelser
med andra kommuner.

10

750,00 kr

- kr

7 500,00 kr

7 500,00 kr
- kr
- kr
- kr
7 500,00 kr
- kr

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.4.6 Mängden ovidkommande Läcksökning ska genomföras på
vatten och bräddningar i
distributionsnätet i minst en
spillvattennätet samt utläckage tätort varje år.
från dricksvattennätet ska
minimeras.

VA-huvudman

0

750,00 kr

- kr

I investeringsplan ska en post för VA-huvudman
framtida läcksökning finnas.

0

750,00 kr

- kr

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt

- kr

-
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kr
kr
kr
kr
kr

40,00 kr

80,00

30 000,00 kr

60 000,00 kr

- kr

60 000,00 kr

- kr

120 000,00 kr
105 000,00 kr
- kr
- kr
225 000,00 kr
75 000,00 kr

- kr

6 000,00 kr

0,00

- kr

81 000,00 kr
- kr
- kr
- kr
81 000,00 kr
- kr

0,00

- kr

- kr

100,00

8,00 kr

-

kr
kr
kr
kr
kr

4.4.7 Ett aktivt arbete ska
Kommunen ska minimera
bedrivas av VA-huvudman för bräddningar på ledningsnätet
att minimera påverkan på miljö och avloppsreningsverk.
och recipienter.

VA-huvudman

0

750,00 kr

- kr

- kr

0,00

- kr

- kr

Kommunen ska arbeta för att
minska energiförbrukningen.

VA-huvudman

0

750,00 kr

- kr

- kr

- kr

- kr

- kr Svårt att uppskatta.
Lösningsspecifik

- kr

-

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.4.8 Kommunen ska sträva
efter att näringsämnen från
avloppsslam på ett säkert sätt
återförs till naturens kretslopp,
utan att skadliga ämnen från
avloppsvattnet riskerar att
skada miljöns och människors
hälsa.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.4.9 Det ska finnas kriterier för
när kommunen anser att det
behöver tillhandahållas vattenoch avloppsförsörjning i ett
område, i enlighet med gällande
lagstiftning.
Utbyggnationen av allmänna
vatten- och avloppstjänster i
dessa områden ska prioriteras
med utgångspunkt från hur
stort behovet av förbättrad
vatten- och avloppsförsörjning
är samt utifrån hur enkelt det är
att tillgodose områdena med
vatten- och avloppsförsörjning.
Behovet ska utgå från miljö- och
hälsoskyddsaspekter och
samhällets utveckling.

Kommunen ska ha ett hållbart
arbetssätt där avloppsslam
återförs till naturens kretslopp.
Detta ska utvärderas var fjärde
år eller vid behov.

VA-huvudman

Riktlinjer för utbyggnation och
VA-huvudman, DOS
prioritering av VA har tagits
(Miljöenheten) och
fram, liksom områden som är
KSF
aktuella för utbyggnation av
allmänt VA, se Bilaga X och Y .
En arbetsgrupp ska bildas för att
prioritera områden som är
aktuella för allmänt VA, i
enlighet med framtagna
riktlinjer. Prioriteringen ska vara
tidssatt. Samma arbetsgrupp ska
se över kommunens behov av att
inskränka VAverksamhetsområden där det
inte anses behövas enligt
gällande lagstiftning.

Riktlinjer för utbyggnation och
VA-huvudman, DOS
prioritering av VA har tagits
(Miljöenheten) och
fram, liksom områden som är
KSF
aktuella för utbyggnation av
allmänt VA, se Bilaga X och Y.
En arbetsgrupp ska bildas för att
prioritera områden som är
aktuella för allmänt VA, i
enlighet med framtagna
riktlinjer. Samma arbetsgrupp
ska se över kommunens behov
av att inskränka VAverksamhetsområden där det
inte anses behövas enligt
gällande lagstiftning.
Summa VA-huvudman
Summa KSF

0

3

750,00 kr

750,00 kr

- kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
2 250,00 kr

750,00 kr

- kr

- kr
- kr

750,00 kr
750,00 kr

Page 61 of 235

0,00

24,00

40,00 kr

- kr

- kr

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
18 000,00 kr Kostnaden fördelas på
medverkande

30 000,00 kr

- kr

10 000,00 kr
10 000,00 kr

6 000,00 kr
6 000,00 kr

18 000,00 kr
2 250,00 kr

SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.4.10 När VA-utbyggnad,
enskilt eller allmänt,
aktualiseras i ett område ska
Kommunstyrelseförvaltningen
bedöma om detaljplan behövs,
som underlag för att bedöma
vilka behov som finns för en
långsiktigt hållbar VA-lösning.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.4.11 Det ska finnas tydliga
riktlinjer för när VA-huvudman
ska använda särtaxa.

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)

Totalsumma

- kr
- kr
Kommunstyrelsen ska bedöma
behov och, om så är relevant,
agera förvaltningsövergripande
för att kunna göra en
helhetsbedömning.

Riktlinjer för när särtaxa ska
tillämpas ska tas fram.

KSF

VA-huvudman

5

0

750,00 kr

750,00 kr

- kr

- kr
750,00 kr
2 250,00 kr
3 750,00 kr

- kr

- kr
3 750,00 kr
- kr
- kr
3 750,00 kr
- kr

- kr

- kr
6 000,00 kr
18 000,00 kr
- kr

- kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
15 000,00 kr

10 000,00 kr
0,00

20,00

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
31 500,00 kr
5 250,00 kr
- kr
750,00 kr

37 500,00 kr
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15 000,00 kr
- kr
- kr
- kr
15 000,00 kr
306 750,00 kr
111 000,00 kr
- kr
6 000,00 kr

-

kr

423 750,00 kr

20 250,00 kr
20 250,00 kr

Ställningstagande
4.5.1 Vid tillsyn över enskilda
avlopp prioriteras de områden
där allmänt VA inte kan
förväntas inom 10 år. Detta
utesluter inte att krav på
åtgärder ställs även inom de VAutbyggnadsområdena som
fastställs.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.5.2 Gemensamma lösningar
ska beaktas vid
förhandsbesked/bygglov av
flera hus samtidigt samt vid
tillsyn av närbelägna äldre
avlopp.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.5.3 Om fastighetsägare
utanför verksamhetsområden
så begär ska dessa ha möjlighet
att ansluta sig till de allmänna
VA-tjänsterna i de fall
kommunen anser det rimligt.

Åtgärd
Ansvarig
Prioritering av tillsyn arbetas in i DOS (Miljöenheten)
tillsynsplan.

Tidsåtgång (projekt)
750,00 kr

Projektkostnad (engångs)
0,00

- kr

Riktlinjer för när
gemensamhetsanläggningar är
att föredra ska tas fram.

Rimlighetsbedömning görs
förvaltningsöverskridande
mellan VA-huvudman och
kommunstyrelseförvaltningen.

DOS (Miljöenheten)

VA-huvudman

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.5.4 Kommunen ska, vid tillsyns-VA-huvudman ska utforma och VA-huvudman och
och bygglovsärenden,
tillhandahålla information till
DOS (Miljöenheten
tillhandahålla klar, tydlig och
miljö- och bygglovshandläggare, och Bygglov)
lättillgänglig information om
som i sin tur distribuerar
kommunens planer på
informationen. VA-huvudman
omvandling av de kommunala och
verksamhetsområdena, om
Kommunstyrelseförvaltningen
nybyggnation planeras i ett
tar gemensamt fram
sådant område.
informationen.

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt

Tidsåtgång årligen (timmar) jmf med
Timpris
idag
Övriga årliga kostnader jmf med
Summa
iodag
År
1 750,00 kr
- kr

0

8

20

750,00 kr

750,00 kr

750,00 kr

- kr

- kr
750,00 kr
750,00 kr
- kr

- kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
6 000,00 kr

1 500,00 kr

5 250,00 kr
750,00 kr
- kr
- kr
6 000,00 kr
16 500,00 kr

11 500,00 kr
- kr
2 500,00 kr
2 500,00 kr
16 500,00 kr
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- kr

Kommentar
Summa Projekt
- kr

- kr
- kr

25,00

0,00

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
18 750,00 kr

- kr
- kr
- kr

- kr
- kr
- kr
18 750,00 kr
18 750,00 kr
- kr Kostnaden fördelas över
deltagande.

- kr

- kr
=

0,00

- kr

-

kr
kr
kr
kr Övriga kostnader
uppskattas vara exempelvis
tryckt material. Kostnaden
fördelas över deltagare.

-

kr
kr
kr
kr
kr

4.5.5 I områden där allmänt VA Tillsynsmyndighet planerar
DOS (Miljöenheten)
planeras inom en 10-årsperiod tillsyn för att möta
ska kraven, vid tillsyn- och
rimlighetsmålet och miljöbalken.
bygglovsärenden, på enskilda
anläggningar vara rimliga i
relation till omfattningen av
problemet och tiden tills att
allmänna vatten- och
avloppsvattentjänster blir
tillgängliga. Vad som anses
rimligt bedöms av
tillsynsmyndighet i det enskilda
fallet.

Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
4.5.6 Kommunen ska, i tillsyns- Miljöenheten ska, i samband
DOS (Miljöenheten)
och bygglovsprocesser, genom med tillsynsärenden och
uppmuntran till enskilda
nybyggnation, informera
fastighetsägare främja
fastighetsägare om möjlighet att
bildandet av
bilda
gemensamhetsanläggningar för gemensamhetsanläggningar för
VA i områden med bristfällig VA- VA.
försörjning.
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)
Summa Totalt
Summa VA-huvudman
Summa KSF
SUMMA DOS (Bygglov)
Summa DOS (Miljöenheten)

Totalsumma

0

1

750,00 kr

750,00 kr

- kr

- kr

- kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
750,00 kr

0,00

- kr

5,00

- kr

- kr
- kr
375,00 kr
375,00 kr
750,00 kr
16 750,00 kr
750,00 kr
2 875,00 kr
3 625,00 kr

24 000,00 kr
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- kr Ingen extra tid bedöms
behövas.

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
3 750,00 kr

- kr
- kr
1 875,00 kr
1 875,00 kr
3 750,00 kr
- kr
- kr
1 875,00 kr
20 625,00 kr

-

kr

22 500,00 kr

Ställningstagande

Åtgärd

Tidsåtgång

Timpris

Övriga kostnader

Summa

Totalsumma
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Kontroll/kommentar

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2020-11-23
Ärendenummer: 19/KS/130

VA-POLICY
Strategi för Hallsberg kommuns VA-försörjning

Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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1 Inledning
Hallsbergs kommun består av en skiftande mångfald av natur med många sjöar
och vattendrag. Dessa vatten, tillsammans med grundvattnet, ska vara i gott skick
för att till exempel kunna fungera som dricksvattentäkter eller fiskesjöar. För att
möta upp försörjningsbehovet av dricksvatten och avloppshantering behövs en
VA-plan för hur vatten- och avloppsanläggningarna (VA-anläggningarna1) ska
utvecklas.
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart
samhälle. VA-planen är en del av detta mål, då den säkerställer samhällets tillgång
till dricksvatten och avloppsvattenhantering. VA-planen består av en översikt över
nuläget gällande kommunens vatten- och avloppshantering (Bilaga 2), av
kommunens policy gällande dessa frågor samt olika delplaner med tidsatta
åtgärder och prioriteringar för den framtida VA-försörjningen i Hallsbergs
kommun. Delplanerna utgår från VA-översikten och VA-policyn. Delplanerna utgår
från en kartläggning av nuläget i kommunen (VA-översikten) och en VA-policy som
visar vilka värderingar som delplanerna, för framtida åtgärder och prioriteringar,
ska utgå ifrån. Framtagandet av VA-planen baseras på Havs- och
vattenmyndighetens rapport Vägledning för kommunal VA-planering.

1.1 Bakgrund
Kommunen har tagit fram en samlad bedömning över nuläget för hanteringen av
dricksvatten- och avloppsvattensituationen (VA-Översikt, Bilaga 2). I dagsläget
finns 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten i kommunen.
Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten,
spill- och dagvatten. De två sista går gemensamt under benämningen
avloppsvatten. I många orter finns det bebyggelse i absolut närhet till
verksamhetsområdena och dessa bostäder kan vara aktuella att uppta i
verksamhetsområdena. Det finns även tätbebyggda områden där verksamheter
kan behöva bildas och dessutom områden inom verksamhetsområdena som kan
vara aktuella att utesluta från kommunens vatten- och avloppsverksamhet.
Översiktligt är de flesta reningsverk och dricksvattenverk i gott skick även om vissa
problem finns. Större åtgärder behövs i Hallsbergs reningsverk och Vretstorps
vattenverk har en del problem gällande bland annat höga radonvärden.
Reningsverken är något överdimensionerade för dagens behov. Ledningsnätet
förnyas i den takt som bedöms behövas och som ekonomiska och övriga resurser
medger. Kommunen har en investeringsplan för sina anläggningar men den
omfattar inte oförutsedda utgifter. Investeringarna finansieras med VA-taxan. I
jämförelse av VA-taxan med kommunerna i länet så har Hallsbergs kommun lägre
anslutningsavgift men i övrigt ligger brukningsavgiften på ungefär samma nivå.
De flesta orter är placerade på rullstensåsar som förser några av dem med
dricksvatten. Större delen av befolkningen förses dock med det dricksvatten som
kommunen köper in från Kumla kommun. Inom de närmaste åren kommer även
1

Se Bilaga 1 Ordförklaringar
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dricksvatten att köpas från Askersunds kommun och på ännu längre sikt planeras
större delen av vattenförsörjningen att ske med vatten från Vättern. Det är dock
inte tillgången på dricksvatten som bedöms vara den begränsande faktorn vid
utbyggnationen av kommunen, utan snarare reningsverkens kapacitet. Undantag
är Hjortkvarn och Björnhammaren, där dricksvattnet är begränsande.
Kommunen har idag främst storskaliga VA-lösningar. Det finns orter som tidigare
utpekats av dåvarande miljö- bygg- och myndighetsnämnden som intressanta för
utbyggnation av kommunalt VA. Det kan därför finnas ett behov av att fastställa
när kommunen ska sträva efter småskaliga respektive storskaliga lösningar.
Kommunen har idag ingen reservvattentäkt men däremot en nödvattentäkt,
belägen i centralorten. Hur olika samhällsintressen ska vägas mot varandra skulle
kunna underlätta en planering av staden. När kommunen växer aktualiseras även
frågan kring hantering av dagvatten inom VA-verksamhetsområden.
När det gäller enskilda avlopp är cirka 70 % av de tillståndsgivna avloppen i
godkänt skick. Det finns en del orter som tidigare har föreslagits intressanta för
utbyggnation av kommunalt VA. Dessa är bland annat Sannahedsvägen (nordöst
om Hallsberg), Kävestakorset (söder om Sköllersta) och Sågarbacken (söder om
Hallsberg). Det finns även områden som är mer svårtillgängliga såsom Hultsjön.
För att hänsyn ska kunna tas till så stor del av samhällsutvecklingen som möjligt
kan det finnas ett behov av att kommunen anger vilka förutsättningar som ska
ligga till grund för när ett verksamhetsområde ska fastställas eller utvidgas samt
när ett område ska prioriteras. Då vissa områden kan vara svåråtkomliga kan
frågan om särtaxa för dessa områden behöva aktualiseras i framtiden.

1.2 Mål och syfte
Utifrån nuläget har kommunen identifierat vissa behov. Åtgärder för att hantera
dessa behov presenteras i de delplaner som utgör de sista delarna av en VA-plan.
VA-policyn ger vägledning för vilka principer som styr de olika delplanerna. VApolicyn hanterar olika delområden:
-

Vattenförsörjning

-

Dagvattenhantering

-

Den befintliga allmänna VA-anläggningen

-

Hur områden som ska få allmänt VA ska identifieras

-

Hur områden som ska tillgodoses med allmänt VA ska hanteras i väntan
på allmänt VA

-

Enskild VA-försörjning
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2 Målbild
Det är viktigt att kommunen arbetar mot en målbild som förenar invånarna och
som utgör grunden till hur VA-policyn ska tolkas.

3 Strategiska vägval
Hallsbergs kommun är vidsträckt med ett flertal orter som försörjs med vattenoch avloppstjänster i allmän regi. Det finns därför många anläggningar som ska
fungera tillfredställande. Strategiska vägval behöver tas för att kommunens VAförsörjning ska kunna skötas på bästa sätt. Identifierade frågeställningar är:
-

Hur VA-taxan ska hanteras i förhållande till de åtgärder som de allmänna
VA-anläggningarna och utbyggnationen av dessa fordrar

-

I vilken mån leveransen av de allmänna VA-tjänsterna ska säkerställas

-

Hur kommunen ser på ansvaret för dagvatten

-

Hur de allmänna ledningsnäten, verken och övrig infrastruktur ska
hanteras i förhållande till drifts- och hållbarhetsaspekter

-

I vilken typ av bostadsområden, tätorter och övrig samlad bebyggelse
kommunen anser att allmänt vatten och avlopp ska finnas och om
storskaliga eller lokala lösningar är att föredra, utifrån de befintliga
lagkraven

-

Hur bostadsområden, tätorter och övrig samlad bebyggelse, där allmänt
VA ska byggas ut, ska prioriteras och hanteras vid tillsyns- och
bygglovsärenden i väntan på allmänt VA

-

Hur områden, där enskilt VA anses fördelaktigt, ska prioriteras och
hanteras vid tillsyns- och bygglovsärenden

-

Hur områden, där kriterier för behov av allmänt VA börjar uppfyllas i takt
med utbyggnation, ska hanteras vid bygglovsärenden
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4 Värderingar
4.1 Övergripande
4.1.1 Kommunens övergripande VA-planering och tillhörande myndighetsutövning
ska ske ur ett hållbart perspektiv där hänsyn tas till ekonomiska, sociala och
miljömässiga aspekter.
4.1.2 Kommunen ska bidra till förståelse och medvetenhet för vatten- och
avloppsfrågor hos kommuninvånare och verksamhetsutövare.
4.1.3 Ansvar och roller för vatten- och avloppsförsörjning i kommunen ska vara
tydlig och samverkansprocessen inom kommunen ska vara väl utvecklad.
4.1.4 Kommunen ska ha en långsiktig ekonomisk planering gällande vatten- och
avloppssituationen. Denna omfattar tillsynsutövning, underhåll och drift av
befintliga allmänna anläggningar samt framtida förändringar i
verksamhetsområdena och konsekvenserna av detta.
4.1.5 Planering för ändring av verksamhetsområden behandlas av
Kommunstyrelseförvaltningen. Samråd ska ske med Drift- och
serviceförvaltningen, utifrån den ekonomiska planeringen.
4.1.6 Förutsättningar för allmän VA-försörjning och klimatförändringarnas
påverkan på dessa ska beaktas i all verksamhetsutövning.
4.1.7 Vid planläggning av områden som riskerar att påverka yt- och grundvatten
ska ansvarig nämnd ta hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer, hela
avrinningsområdet, framtida klimatförändringar och risk för översvämningar, så
att långsiktigt god hushållning tryggas.

4.2 Dricksvattenförsörjning
4.2.1 Kommunen ska aktivt verka för att säkerställa kommunens
dricksvattenförsörjning. VA-kollektivets dricksvattenförsörjning ska prioriteras
över säkerställande av andra parters dricksvattenförsörjning.
4.2.2 Skydd av dricksvattentäkter som möjliggör att de allmänna VAanläggningarna kan tillgodose dricksvattenbehovet ska säkerställas genom
aktuella föreskrifter för vattenskyddsområden.
4.2.3 Vid framtagande av översiktsplan och detaljplaner på grusåsar ska särskilt
beaktas grundvattnets betydelse.

4.3 Dagvattenhantering
4.3.1 Ansvarsfrågan för dagvattenhanteringen ska vara tydlig. Samarbetet mellan
förvaltningarna ska vara väl utvecklat.
4.3.2 Dagvattenfrågan ska lyftas fram i samhällsplaneringen med beaktande av
miljöbelastning och klimatförändringar genom att dagvattenfrågan belyses tidigt i
planprocessen eller utredningsskedet. Detaljplaner ska höjdsättas vid behov. Plats
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för dagvattenhantering ska avsättas i tillräcklig grad för att kunna hantera
klimatförändringar.
4.3.3 I detaljplaner ska krav ställas på dagvattenhantering som ligger i linje med
miljökvalitetsnormer och beaktande av översvämningsrisker.
4.3.4 Dagvattnet ska, om möjligt, nyttjas som en positiv resurs på ett hållbart sätt.
Med positiv resurs avses att vattnet inte endast omhändertas för att minska
påverkan på miljö och människor utan även ger närboende positiva upplevelser.
4.3.5 Vid extrema dagvattenflöden vid ytavrinning ska vattnet kunna hanteras på
ett sätt som minimerar skador.
4.3.6 Kompensationsåtgärder bör användas vid planläggning, om andra verktyg
saknas för att följa miljökvalitetsnormerna. Med kompensationsåtgärder avses att
åtgärder kan utföras utanför det aktuella området om det behövs för att undvika
påverkan på miljökvalitetsnormerna eller för att förbättra dessa.

4.4 Den allmänna VA-anläggningen
Allmänt
4.4.1 Vid planering av de befintliga anläggningarnas skötsel och framtida
utbyggnationer ska påverkan på VA-taxan tas med i tidigt skede.
4.4.2 Tekniska lösningar för byggnation och drift av vatten- och
avloppsanläggningar ska vara hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. Storskaliga lösningar ska prioriteras om de är bättre än lokala
alternativ.
4.4.3 Kommunen ska verka för gemensamma VA-lösningar med närkommuner där
detta är önskvärt och tillse att åtgärder avseende VA-försörjningen inte påverkar
berörda grannkommuner på ett otillbörligt negativt sätt.
4.4.4 Den kommunala VA-anläggningen ska kunna leverera VA-tjänster även vid
extraordinära situationer.
Underhåll och förnyelse
4.4.5 Underhåll och förnyelse av befintliga VA-anläggningar och tillhörande
dricksvattentäkter ska utföras i den takt som krävs för att klara tillståndsgivna
gränsvärden samt upprätthålla funktionen och driftsäkerheten.
4.4.6 Mängden ovidkommande vatten och bräddningar i spillvattennätet samt
utläckage från dricksvattennätet ska minimeras.
Hållbarhet och kretslopp
4.4.7 Ett aktivt arbete ska bedrivas av VA-huvudman för att minimera påverkan på
miljö och recipienter.
4.4.8 Kommunen ska sträva efter att näringsämnen från avloppsslam på ett säkert
sätt återförs till naturens kretslopp, utan att skadliga ämnen från avloppsvattnet
riskerar att skada miljöns och människors hälsa.
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Omvandling av de kommunala verksamhetsområdena
4.4.9 Det ska finnas kriterier för när kommunen anser att det behöver
tillhandahållas vatten- och avloppsförsörjning i ett område, i enlighet med
gällande lagstiftning. Utbyggnationen av allmänna vatten- och avloppstjänster i
dessa områden ska prioriteras med utgångspunkt från hur stort behovet av
förbättrad vatten- och avloppsförsörjning är samt utifrån hur enkelt det är att
tillgodose områdena med vatten- och avloppsförsörjning. Behovet ska utgå från
miljö- och hälsoskyddsaspekter och samhällets utveckling.
4.4.10 När VA-utbyggnad, enskilt eller allmänt, aktualiseras i ett område ska
Kommunstyrelseförvaltningen bedöma om detaljplan behövs, som underlag för att
bedöma vilka behov som finns för en långsiktigt hållbar VA-lösning.
4.4.11 Det ska finnas tydliga riktlinjer för när VA-huvudman ska använda särtaxa.

4.5 Enskilt VA
Övergripande
4.5.1 Vid tillsyn över enskilda avlopp prioriteras de områden där allmänt VA inte
kan förväntas inom 10 år. Detta utesluter inte att krav på åtgärder ställs även
inom de VA-utbyggnadsområdena som fastställs.
4.5.2 Gemensamma lösningar ska beaktas vid förhandsbesked/bygglov av flera
hus samtidigt samt vid tillsyn av närbelägna äldre avlopp.
4.5.3 Om fastighetsägare utanför verksamhetsområden så begär ska dessa ha
möjlighet att ansluta sig till de allmänna VA-tjänsterna i de fall kommunen anser
det rimligt.
Områden i väntan på kommunalt VA
4.5.4 Kommunen ska, vid tillsyns- och bygglovsärenden, tillhandahålla klar, tydlig
och lättillgänglig information om kommunens planer på omvandling av de
kommunala verksamhetsområdena, om nybyggnation planeras i ett sådant
område.
4.5.5 I områden där allmänt VA planeras inom en 10-årsperiod ska kraven, vid
tillsyn- och bygglovsärenden, på enskilda anläggningar vara rimliga i relation till
omfattningen av problemet och tiden tills att allmänna vatten- och
avloppsvattentjänster blir tillgängliga. Vad som anses rimligt bedöms av
tillsynsmyndighet i det enskilda fallet.
Områden med enskild VA-försörjning
4.5.6 Kommunen ska, i tillsyns- och bygglovsprocesser, genom uppmuntran till
enskilda fastighetsägare främja bildandet av gemensamhetsanläggningar för VA i
områden med bristfällig VA-försörjning.
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Bilaga 1: Ordförklaringar
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark.
Allmän VA-anläggning: En anläggning för produktion och distribution av
dricksvatten och spillvatten över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande
inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens
skyldigheter enligt denna lag.
Anslutningsavgift: Engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en
allmän VA-anläggning. Kallas också anläggningsavgift.
Avloppsvatten: Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av
spill-, dag- och dräneringsvatten.
BDT: Bad-, dusch-, tvättvatten
Brukningsavgift: Periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän vaanläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.
Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dricksvatten: Vatten med livsmedelskvalitet.
Enskild VA-anläggning: En VA-anläggning eller annan anordning för
vattenförsörjning eller avlopp som inte ingår i en allmän va-anläggning.
Enskilt avlopp: Anläggning för rening av avloppsvatten som inte ingår i en allmän
VA-anläggning.
Fastighetsägare: Den som äger en fastighet inom en allmän va- anläggnings
verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.
Förbindelsepunkt: Gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VAinstallation.
Gemensamhetsanläggning: Flera fastighetsägare kan tillsammans bilda en
samfällighet och dela enskild avloppsanläggning. Denna kallas ofta för
gemensamhetsanläggning. Ägandet och driften ligger på samfälligheten.
Huvudman: Den som äger en allmän va-anläggning.
Kommunal VA-anläggning: En VA-anläggning som kommunen har rättsligt
bestämmande över och som har ordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter
enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
LIS-område: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Miljökvalitetsnormer (MKN): Ett styrinstrument inom vattenförvaltningen.
Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.
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Pe: Personekvivalent. Anger den genomsnittliga mängd föroreningar i
avloppsvatten som en person ger upphov till per dag.
Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och
dylikt.
VA-anläggning: En anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av
vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.
VA-huvudman: Den som äger en allmän VA-anläggning
VA-installation: Ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en
allmän VA-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters
vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en
allmän va-anläggning.
Vattendistrikt: Ett land- och havsområde som utgörs av ett eller flera angränsande
avrinningsområden tillsammans med deras förbundna grund- och kustvatten.
Vattenförekomst: En vattenförekomst är enligt vattendirektivet, den minsta
storheten för beskrivning och bedömning av vatten. Grundvattenförekomst är en
avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvifärer. Grundvattenförekomst kan
också definieras som grundvatten i ett grundvattenmagasin. Ytvattenförekomst är
en avgränsad och betydande vattenförekomst som till exempel en sjö, ett
magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en
kustvattensträcka. Ett vattendrag, en sjö eller kustvattenområde kan bestå av
flera ytvattenförekomster.
Vattenförsörjning: Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal
hushållsanvändning.
Vattentjänster: Vattenförsörjning och avloppshantering (VA)
Verksamhetsområde: Det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning
WC: Vattenklosett
Åtgärdsprogram: Åtgärdsprogrammet fastställs av de regionala
vattenmyndigheterna och redovisar de åtgärder som behöver vidtas för att
miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Krav på att utarbeta åtgärdsprogram för att
nå de uppsatta målen finns i vattendirektivet och miljöbalken.
Åtgärdsområde: Ett område där åtgärder behöver genomföras för att följa
miljökvalitetsnormerna.
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Bilaga 2: VA-Översikt
Hallsbergs kommun utvecklas och för att möta upp försörjningsbehovet av
dricksvatten och avloppshantering behövs en VA-plan för hur VA-försörjningen
ska utvecklas. En VA-översikt lägger grunden till VA-planen. VA-översikten visar på
vad vi vet om nuläget. På denna översikt baseras en VA-policy som pekar ut vilka
faktorer som ska tas hänsyn till när VA-infrastrukturens framtid planeras. På dessa
båda dokument vilar i sin tur VA-planen, där det finns tydliga förslag på åtgärder
och aktiviteter för att hantera framtidens vatten och avlopp inom kommunen.
I dagsläget finns 11 verksamhetsområden för dricksvatten och avloppsvatten.
Verksamhetsområden kan inrättas för tre olika tjänster. Dessa är dricksvatten,
spill- och dagvatten. De två sista går gemensamt under benämningen
avloppsvatten. I många orter finns det bebyggelse i absolut närhet till
verksamhetsområdena och dessa bostäder kan vara aktuella att uppta i
verksamhetsområdena. Det finns även tätbebyggda områden där
verksamhetsområden kan behöva bildas och dessutom områden inom
verksamhetsområdena som kan vara aktuella att utesluta från kommunens
vatten- och avloppsverksamhet. En översyn av kommunens VAverksamhetsområden behöver därför göras. Hur dagvattenhanteringen ska ske
inom kommunen behöver konkretiseras. Översiktligt är de flesta reningsverk och
dricksvattenverk i gott skick även om vissa problem finns. Större åtgärder behövs i
Hallsbergs reningsverk och Vretstorps vattenverk har en del problem gällande
bland annat höga radonvärden. Reningsverken är något överdimensionerade för
dagens behov Ledningsnätet förnyas i den takt som bedöms behövas och som de
ekonomiska förutsättningarna medger. Kommunen har en investeringsplan för
sina anläggningar men den omfattar inte oförutsedda utgifter. Investeringarna
finansieras med VA-taxan. I jämförelse av VA-taxan med kommunerna i länet så
har Hallsbergs kommun lägre anslutningsavgift men i övrigt ligger
brukningsavgiften på ungefär samma nivå.
De flesta orter är placerade på rullstensåsar som förser några av dem med
dricksvatten. Större delen av befolkningen förses dock med det dricksvatten som
kommunen köper in från Kumla kommun. Inom de närmaste åren kommer även
dricksvatten att köpas från Askersunds kommun och på ännu längre sikt planeras
större delen av vattenförsörjningen ske med vatten från Vättern. Det är dock inte
tillgången på dricksvatten som bedöms vara den begränsande faktorn vid
utbyggnationen av kommunen, utan snarare reningsverkens kapacitet. Undantag
är Hjortkvarn och Björnhammar, där dricksvattnet är begränsande.
När det gäller enskilda avlopp är cirka 70 % av de tillståndsgivna avloppen i
godkänt skick. Tillsynsmyndigheten arbetar idag främst med uppföljning av
tidigare inventeringar för att höja skicken på avloppen. Det finns en del orter som
tidigare har föreslagits intressanta för utbyggnation av kommunalt VA. Dessa är
bland annat Sannahedsvägen, Kävestakorset och Sågarbacken. Det finns även
områden som är mer svårtillgängliga såsom Hultsjön. Med anledning av att
dagens lagstiftning inte tar hänsyn till hur resurseffektivt det är att bygga ut
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kommunalt vatten och avlopp till tätbebyggda bostadsområden beställde
regeringen utredningen ”Förslag till hållbara vattentjänster”. I den föreslås bland
annat att kommunen ska ha ett större ansvar för att utreda om det finns en
möjlighet att uppnå likvärdigt skydd för människors hälsa och miljö som genom
allmän VA-anläggning. Skulle detta förslag bli en lagstiftning kan kommunens
ansvar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp minska.
Sammanfattning av nuläget i kommunens orter
Hallsberg
Hallsberg är centralorten i kommunen med ett eget reningsverk som renar
spillvatten från vissa närliggande orter. Orten bedöms växa under de kommande
åren. Det finns ett antal outnyttjade detaljplaner och några är även under
framtagning. I direkt närhet till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns
bostäder. Kommunalt vatten och avlopp är inte utbyggt i hela
verksamhetsområdet, endast spillvatten finns längs med vägen från Östra
Storgatan ut mot Hallsbergs kyrka. Verksamhetsområdet finns delvis över
vattenskyddsområdet, vars grundvattentäkt inte nyttjas idag. Täkten är dock
utpekad som nödvattentäkt. Dricksvatten köps in från Kumla kommun. Främst
öster om Hallsberg finns även bebyggelse som tidigare föreslagits som prioriterat
område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- bygg- och
myndighetsnämnden. Strax öster om Hallsberg planeras även Vätternvattens
vattenverk att anläggas.
Vretstorp
Vretstorps är en ort som har ett eget dricksvattenverk och eget reningsverk. Orten
bedöms ha en lägre tillväxt under de kommande åren. I direkt närhet till
verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Verksamhetsområdet
finns delvis över vattenskyddsområdet och riskerna för påverkan av detta ligger
främst i olyckor på väg 517 samt i hanteringen av oljecisterner. Dricksvattenverket
har problem med för höga radonvärden och brunnarna kan behöva förnyas vilket
kan kräva nytt tillstånd för vattenverksamhet. Reningsverket är i gott skick. Det
finns ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i närheten av
befintligt verksamhetsområde för VA, vid Vibysjön. Främst öster om Vretstorp
finns även kluster av bostadsbebyggelse.
Östansjö
Östansjö är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla
kommun och ortens spillvatten renas i Hallsberg. Det finns planer på att flytta
överföringsledningen med hänsyn till ombyggnation av järnvägen. I direkt närhet
till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Det finns ett LISområde i närheten av befintligt verksamhetsområde för VA, vid Bäcksjön. Främst
öster om Östansjö finns även viss bebyggelse, som tidigare föreslagits som
prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- byggoch myndighetsnämnden.
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Sköllersta
Sköllersta är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla
kommun och ortens spillvatten renas i det egna avloppsreningsverket.
Reningsverket bedöms vara i gott skick. Orten förväntas ha en måttlig tillväxt. I
direkt närhet till verksamhetsområdet för kommunalt VA finns bostäder. Främst
sydväst om Sköllersta finns även viss bebyggelse som tidigare föreslagits som
prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- byggoch myndighetsnämnden. I Sköllersta finns företaget Atria som har en egen
dricksvattentäkt och därmed har ansvaret för vattenskyddsområdet.
Föreskrifterna är idag under revision.
Pålsboda och Svennevad med närområde
Pålsboda är en ort som får dricksvatten via överföringsledning från Kumla
kommun och ortens spillvatten renas i det egna spillvattenverket. I närliggande
Svennevad hanteras dricks- och spillvattentjänster med samma verk.
Reningsverket bedöms vara i gott skick. I Pålsboda pågår arbeten med nya
detaljplaner. Det finns även en del outnyttjade tomter. I direkt närhet till
verksamhetsområdena för kommunalt VA finns bostäder. Söder om Pålsboda
samt i Svennevad finns även viss bebyggelse som tidigare föreslagits som
prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- byggoch myndighetsnämnden. I Svennevad finns även utpekade LIS-områden.
Öster om Pålsboda finns bostadsbebyggelse vid Hällebosjön, som är utpekade
som LIS-områden i översiktsplanen.
Hjortkvarn och Björnhammaren
Hjortkvarn är en ort i södra Hallsberg som får dricksvatten via ett lokalt
dricksvattenverk och ortens spillvatten renas i det egna spillvattenverket. I
närliggande Björnhammaren hanteras dricks- och spillvattentjänster via samma
verk. Spillvattenverket bedöms vara i bra skick men ingående vatten har höga
halter zink. Dricksvattenverkets processer bedöms vara sårbara och det kräver
mycket underhåll. Vattnet från vattentäkten innehåller höga halter av järn och
mangan vilket orsakar problem i reningsprocessen. Brunnarna bedöms behöva
förnyas vilket kan kräva nytt tillstånd för vattenverksamhet. Det finns ingen
kapacitet för utökning av verksamhetsområdet. I direkt närhet till
verksamhetsområdena för kommunalt VA finns bostäder. Väster om Hjortkvarn
(Gryts bruk) samt i Björnhammaren finns utpekade LIS-områden. Nära
Björnhammaren finns också ett vattenskyddsområde som kommunen har ansvar
för men vars dricksvattentäkt idag inte används.
Tisaren och Hultsjön
I södra delen av Hallsberg finns områden med blandat permanentboende och
sommarstugor. Tre av dessa ligger vid sjön Tisaren och ska få utbyggt kommunalt
vatten och avlopp mellan åren 2020-2023. Tisaren är en dricksvattentäkt för
Kumla kommun, varifrån större delen av Hallsbergs befolkning får sitt
dricksvatten. Dricksvattentjänsten och spillvattentjänsten för områdena vid
Tisaren kommer dock att köpas in från Askersunds kommun. Det finns LISområden inom verksamhetsområdena vid Tisaren. Strax norr om Tisaren finns
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även ett sommarstugeområde, vid Hultsjön, som tidigare föreslagits som
prioriterat område för kommunalt vatten och avlopp av dåvarande miljö- byggoch myndighetsnämnden.
Framtida behov
Den kommunala VA-anläggningen
Kommunen har idag främst storskaliga VA-lösningar. Med hänsyn till de orter som
tidigare utpekats av dåvarande miljö- bygg- och myndighetsnämnden som
intressanta för utbyggnation av kommunalt VA kan det finnas ett behov av att
fastställa när kommunen ska sträva efter småskaliga respektive storskaliga
lösningar.
VA-taxan påverkas även av vilket behov som finns av underhåll i de befintliga
anläggningarna samt i vilken takt som utbyggnationen av de kommunala VAanläggningarna sker. Det finns idag inga identifierade bebyggelser där kommunen
uppfattat att sådana sammanhang kan uppstå om exempelvis fler bygglov i
området beviljas. Bygglovsenheten har dock möjlighet att avslå
bygglovsansökningar om kommunen vill förhindra att sådana områden uppstår
men då behövs riktlinjer för när detta ska ske. Gällande VA-taxa kan det även vara
av intresse att fastställa riktlinjer för när särtaxa ska tas ut när nya områden
ansluts till det kommunala VA-nätet.
Kommunen har idag ingen reservvattentäkt men däremot en nödvattentäkt,
belägen i centralorten. Hur olika intressen ska vägas mot varandra skulle dock
underlätta en planering av staden. Förutom översiktsplanen sätts även ramarna
för bebyggelse vid ett vattenskyddsområde av skyddsföreskrifterna. Behov av
uppdatering av vissa av skyddsföreskrifterna kan behövas, både för att säkra
dricksvattenförsörjningen men även för att möjliggöra exploatering där skydden
idag inte är relevanta.
När kommunen växer aktualiseras även frågan kring hantering av dagvatten inom
VA-verksamhetsområden. Sådana frågor kan lösas med hjälp av en dagvattenplan
eller en policy. En växande stad ger även upphov till större mängder slam från
reningsverken vilket bland annat innebär större mängder näringsämnen som ska
hanteras vilket lyfter frågor om återföring av näringsämnen och hur detta bör ske.
Ett område där exploatering inte förväntas är ut mot Hallsbergs kyrka, från Östra
Storgatan. Området är inom kommunens verksamhetsområde men endast
dricksvattentjänsten är utbyggd längsmed sträckan. Beslut om huruvida fortsatt
utbyggnad mot kyrkan bör ses över, alternativt kan kommunen se över
möjligheten att avveckla denna del av verksamhetsområdet.
Enskilda VA-anläggningar i väntan på kommunalt VA
I översiktsplanen framgår att kommunen ska sträva efter att minska antalet
enskilda avlopp genom att utöka de kommunala VA-tjänsterna. Tidigare miljöbygg- och myndighetsnämnden har också beslutat att föreslå vilka områden som
ska prioriteras. För att hänsyn ska kunna tas till så stor del av
samhällsutvecklingen som möjligt kan det finnas ett behov av att kommunen
anger vilka förutsättningar som ska ligga till grund för när ett verksamhetsområde
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ska fastställas eller utvidgas samt när ett område ska prioriteras. Då vissa
områden kan vara svåråtkomliga kan frågan om särtaxa för dessa områden
behöva aktualiseras i framtiden.
För de områden som har eget dricksvatten och enskilda avloppslösningar, och där
kommunala VA-tjänster förväntas byggas ut, saknas rutiner för vilka lösningar som
är acceptabla samt vilka funktionskrav som ska gälla.
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Bilaga 3 Konsekvensanalys
Övergripande
Ställningstagande
4.1.1 Kommunens övergripande
VA-planering och tillhörande
myndighetsutövning ska ske ur
ett hållbart perspektiv där
hänsyn tas till ekonomiska,
sociala och miljömässiga
aspekter

Åtgärd
Vid arbete med VA-frågor i
översiktsplanen ska hänsyn tas
till ekonomiska, sociala och
miljömässiga aspekter

Dagens arbetssätt
En djuplodande helhetssyn av VA
utifrån ett hållbarhetsperspektiv
görs inte alltid.

Kommunen ska utreda om
Delar av ledningsnätet saknar
nödvändiga servitutsavtal eller
juridiskt skydd. I vilken
ledningsrätt för hela
omfattning är oklart.
ledningsnätet finns. Om delar av
ledningsnätet saknar juridiskt
skydd av ska dessa delar säkras
med servitutsavtal eller
ledningsrätt

4.1.2 Kommunen ska bidra till
förståelse och medvetenhet för
vatten- och avloppsfrågor hos
kommuninvånare och
verksamhetsutövare.

Med VA-plan
VA-frågor, och därmed
människors hälsa och miljö,
lyfts i större utsträckning.

Åtkomst till underhåll av VAanläggningar utreds innan
akuta åtgärder behöver
genomföras vilket
minimerar olägenheter
(ekonomiska och sociala) för
markägare och kommunen.

Kommunen ska i
behovsutredning klargöra behov
och konsekvenser av bristande
resurser, gällande tillsyn av
enskilt VA.
Riktlinjer för när bygglov av nya
bostäder ska avslås ska tas fram,
för att undvika att skapa nya
verksamhetsområden för allmänt
VA.

Görs i dagsläget. Innebär kontroll Innebär kontroll över
över tillgängliga resurser och
tillgängliga resurser och
behov att utöva tillsyn.
behov att utöva tillsyn.

Kommunen ska minst vartannat
år anordna kampanjer,
exempelvis via Svenskt vatten, för
att nå ut till invånare och
näringsliv.

Berörda parter får förståelse och Ingen förändring gentemot
ökad medvetenhet för aktuella
dagsläget.
VA-ämnen och därmed kring
frågor som rör människors hälsa
och miljö.

Kommunen ska, i samband med
omvandling av
verksamhetsområden för VA,
informera berörda intressenter
om syftet med omvandlingen så
att informationen bidrar till
förståelse och medvetenhet hos
dessa.

Görs i dagsläget. Innebär att
berörda får förståelse för hur VA
påverkar människors hälsa och
miljö.

Kommunen ska tillhandahålla
lättillgänglig information
gällande enskilt VA, exempelvis
genom kommunens hemsida.

Görs i dagsläget. Innebär att
berörda får förståelse för hur VA
påverkar människors hälsa och
miljö samt varför, och vilka, krav
ställs på utformningen.

Bostadsgrupper förtätas inte så
att risk för människors hälsa och
miljö uppstår, utan att en plan
finns. VA-taxan används
ekonomiskt försvarbart.

Bostadsgrupper förtätas
inte så att risk för
människors hälsa och miljö
uppstår.

Innebär att berörda får
förståelse för hur VA
påverkar människors hälsa
och miljö.

Innebär att berörda får
förståelse för hur VA
påverkar människors hälsa
och miljö samt varför, och
vilka, krav ställs på
utformningen.
4.1.3 Ansvar och roller för
Ansvars- och rollfördelning ska
Tätt samarbete inom kommunen Tätt samarbete inom
vatten- och avloppsförsörjning i utgå från principerna i VA-planen som delvis är resursberoende och kommunen där det är
kommunen ska vara tydlig och och arbetssättet ska aktivt
av vad som prioriteras.
tydligt vilka resurser som
samverkansprocessen inom
förfinas.
behövs för VAkommunen ska vara väl
försörjningen.
utvecklad.
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4.1.4 Kommunen ska ha en
långsiktig ekonomisk planering
gällande vatten- och
avloppssituationen. Denna
omfattar tillsynsutövning,
underhåll och drift av befintliga
allmänna anläggningar samt
framtida förändringar i
verksamhetsområdena och
konsekvenserna av detta

Långsiktig ekonomisk planering Görs idag. Säkerställer resurser
gällande tillsyn för vatten och
för att tillgodose behoven för
avlopp ska tas med i
människors hälsa och miljö.
tillsynsmyndighetens tillsyns- och
behovsutredning

Säkerställer resurser för att
tillgodose behoven för
människors hälsa och miljö.

Det ska finnas investeringsplan
och underhållsplaner för allmänt
VA där hänsyn tas till framtida
förändringar av
verksamhetsområden för VA och
konsekvenserna av detta

Viss planering finns men mer
övergripande än vad som behövs.
Ekonomiska konsekvenser är
svåra att förutse.

Ekonomiska resurser kan
planeras effektivt för att
skydda människors hälsa
och miljö.

Kommunstyrelseförvaltningen
ska initiera och leda en översyn
av kommunens
verksamhetsområden. VAhuvudman och
tillsynsmyndigheter ska aktivt
delta och tillhandahålla
beslutsunderlag

En översyn avvaktas i väntan på
VA-plan vilket innebär att
planering av ändring av
befintliga verksamhetsområden,
och dess konsekvenser på
människa, miljö och ekonomiska
resurser, har avvaktats.

Konsekvenser av ändring av
verksamhetsområden,
utifrån människors hälsa,
miljö och ekonomiska
aspekter, kan utredas och
planering för ändring kan
påbörjas.

4.1.6 Förutsättningar för allmän I samband med framtagning av
VA-försörjning och
nya detaljplaner ska hänsyn tas
klimatförändringarnas påverkan till klimatförändringar
på dessa ska beaktas i all
verksamhetsutövning

Görs i dagsläget. Säkerställer
människors hälsa och miljö samt
minskar ekonomiska utgifter vid
klimatpåverkan.

Säkerställer människors
hälsa och miljö samt
minskar ekonomiska
utgifter vid klimatpåverkan.

Vid underhåll och förnyelse i
befintliga anläggningar samt
nybyggnation ska hänsyn tas till
påverkan av
klimatförändringarna
4.1.7 Vid planläggning av
Ansvarig nämnd kallar
områden som riskerar att
tillsynsmyndighet vid uppstart av
påverka yt- och grundvatten ska nya detaljplaner
ansvarig nämnd ta hänsyn till
gällande miljökvalitetsnormer,
hela avrinningsområdet,
framtida klimatförändringar och
risk för översvämningar, så att
långsiktigt god hushållning
tryggas

Görs i dagsläget. Säkerställer
människors hälsa och miljö samt
minskar ekonomiska utgifter vid
klimatpåverkan.

Säkerställer människors
hälsa och miljö samt
minskar ekonomiska
utgifter vid klimatpåverkan.

Hänsyn tas idag, men
samarbetet med
tillsynsmyndighet kan förbättras.
Relevanta frågor lyfts tidigt i
processen och minimerar risken
för framtida översvämningar och
därmed ekonomiska skador samt
påverkan på människors hälsa
och miljö.

Relevanta frågor lyfts tidigt
i processen och minimerar
risken för framtida
översvämningar och
därmed ekonomiska skador
samt påverkan på
människors hälsa och miljö.

4.1.5 Planering för ändring av
verksamhetsområden behandlas
av
Kommunstyrelseförvaltningen.
Samråd ska ske med Drift- och
serviceförvaltningen, utifrån den
ekonomiska planeringen
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Dricksvatten
Ställningstagande
4.2.1 Kommunen ska aktivt
verka för att säkerställa
kommunens
dricksvattenförsörjning. VAkollektivets
dricksvattenförsörjning ska
prioriteras över
säkerställande av andra
parters
dricksvattenförsörjning

Åtgärd
Kommunen ska delta
aktivt i
kommunöverskridande
samarbeten eller
samarbeten med
Länsstyrelsen, som syftar
till att säkerställa
dricksvattenförsörjninge
n

Dagens arbetssätt
Görs i dagsläget. Innebär
att ett helhetsgrepp tas
för närområdet och att
ekonomiska, sociala och
miljömässiga intressen
skyddas.

Med VA-plan
Innebär att ett
helhetsgrepp tas för
närområdet och att
ekonomiska, sociala
och miljömässiga
intressen skyddas.

I den mån möjlighet
finns ska kommunen
anta hela eller delar av
aktuella styrdokument
som Länsstyrelsen tar
fram

Görs i dagsläget. Innebär
att ett helhetsgrepp tas
för närområdet och att
ekonomiska, sociala och
miljömässiga intressen
skyddas.

Innebär att ett
helhetsgrepp tas för
närområdet och att
ekonomiska, sociala
och miljömässiga
intressen skyddas.

Kommunen ska
prioritera tillsyn inom
vattenskyddsområden i
tillsynsplanen,
exempelvis via riktat
tillsynsprojekt

Riktade tillsynsprojekt
för dricksvatten
prioriteras inte alltid
idagsläget vilket gör att
risken för förorening av
grundvatten inte
minimeras.

Risken för förorening
av grundvatten
minimeras och
ekonomiska, sociala
och miljömässiga
intressen säkerställs.

Kommunen ska, i
samband med att
bygglov ges utanför
verksamhetsområde,
informera om vikten av
egen vattenprovtagning

Görs i dagsläget. Innebär
att människor får
förståelse för den egna
hälsan och den egna
vattentäkten.

Innebär att människor
får förståelse för den
egna hälsan och den
egna vattentäkten.

Översyn av kommunens
framtida
dricksvattentillgång ur
ett klimatperspektiv
(kvantitet och kvalitet)
ska göras.

Det saknas en
bedömning av hur och i
vilken omfattning
klimatförändringarna
förväntas påverkas
dricksvattentillgången
vilket gör det svårt att
planera ekonomiskt och
för människors hälsa.

Det finns en tydlig
åtgärd för att
säkerställa att
dricksvattenförsörjning
en är anpassad efter
framtida klimat, vilket
underlättar den
ekonomiska
planeringen samt
värnar om människors
hälsa.
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En genomgång av
kommunens
vattendomar, för de
allmänna vattenverken,
ska göras och vid behov
revideras.

4.2.2 Skydd av
dricksvattentäkter som
möjliggör att de allmänna
VA-anläggningarna kan
tillgodose
dricksvattenbehovet ska
säkerställas genom aktuella
föreskrifter för
vattenskyddsområden

För vissa av
dricksvattenverken
saknas kännedom om
hur mycket dricksvatten
kommunen har tillåtet
att ta ut.

En översikt över
kommunens
vattenskyddsområden
ska göras och en
bedömning om dessa
behöver uppdateras eller
avslutas ska därefter
genomföras. Vid behov
ska föreskrifterna
uppdateras eller
vattenskyddsområdet
avvecklas.

Görs inte idag vilket
innebär att kraven i
föreskrifterna kan vara
förlegade och därmed
antingen för hårda eller
för mjuka. Oavsett
innebär det
konsekvsenser för
ekonomi, människor och
miljö som inte står i
proportion till
skyddsvärdet av
vattentäkten.
4.2.3 Vid framtagande av
I översiktsplanen och i
Görs i dagsläget. Innebär
översiktsplan och
varje planbeskrivning ska att skyddet av
detaljplaner på grusåsar ska påverkan på
grundvatten sätts i
särskilt beaktas
grundvattnet, om sådan proportion mot stadens
grundvattnets betydelse
bedöms finnas, redovisas utveckling i övrigt.
Ekonomiska, sociala och
miljömässiga intressen
skyddas därför.
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Kommunen har
kännedom om tillåtna
uttag och kan, vid
behov, arbeta för att
revidera dessa vilket
säkrar människors
hälsa och miljö.
Dricksvattentäkterna
skyddas efter
nulägesbehov och rätt
krav ställs på berörda
aktörer vilket
resulterar i att rätt
mängd resurser avsätts
och att människors
hälsa och miljö
skyddas.

Innebär att skyddet av
grundvatten sätts i
proportion mot stadens
utveckling i övrigt.
Ekonomiska, sociala
och miljömässiga
intressen skyddas
därför. Konsekvenser
kan hanteras i god tid.

Dagvatten
Ställningstagande
4.3.1 Ansvarsfrågan för
dagvattenhanteringen ska
vara tydlig. Samarbetet mellan
förvaltningarna ska vara väl
utvecklat.

Åtgärd
Riktlinjer för hur
ekonomiskt ansvar för
naturmark och vägar
inom
verksamhetsområde
ska fördelas mellan VAkollektivet och
skattekollektivet ska
tasdagvattenpolicy
fram. Riktlinjerna
4.3.2 Dagvattenfrågan ska
En
ska
lyftas fram i
tas fram. Om möjligt
samhällsplaneringen med
med Kumla kommun.
beaktande av miljöbelastning Arbetssättet ska vara
och klimatförändringar genom förvaltningsöverskrida
att dagvattenfrågan belyses
nde.
tidigt i planprocessen eller
utredningsskedet.
Detaljplaner ska höjdsättas vid
behov. Plats för
dagvattenhantering ska
avsättas i tillräcklig grad för att
kunna hantera
klimatförändringar.

Dagens arbetssätt
Med VA-plan
Riklinjer finns inte utan Tydlig ekonomisk
ansvar hanteras från planering uppnås.
fall till fall och är
personberoende.

Ingen dagvattenpolicy
finns varför
detaljplanehandläggar
na har svårt att
hantera
dagvattenfrågan.

Tydliga förväntningar på
kommunen och andra
aktörer finns.
Säkerställer ekonomiska,
sociala och miljömässiga
ramar i bl.a.
detaljplanehandläggning.

Görs i dagsläget.
Säkerställer att
ekonomiska intressen
tas tillvara, liksom
sociala och
milijömässiga
intressen och
4.3.4 Dagvattnet ska, om
I översiktsplan och, vid Lösning av
möjligt, nyttjas som en positiv behov, detaljplaner ska dagvattenhantering är
resurs på ett hållbart sätt.
grönområden och
till stor del
Med positiv resurs avses att
gröna stråk för
personberoende.
vattnet inte endast
öppenhantering och
omhändertas för att minska
infiltration av
påverkan på miljö och
dagvatten avsättas i
människor utan även ger
tillräcklig grad och
närboende positiva
prioriteras framför
upplevelser.
underjordisk
dagvattenhantering.

Säkerställer att
ekonomiska intressen tas
tillvara, liksom sociala
och miljömässiga
intressen och
konsekvenser.

4.3.3 I detaljplaner ska krav
Kommunen ska följa
ställas på dagvattenhantering Länsstyrelsens
som ligger i linje med
anvisningar.
miljökvalitetsnormer och
beaktande av
översvämningsrisker.
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I detaljplanen ska
dagvatten, om möjlighet,
lyftas fram som en
positiv resurs ur främst
ett socialt perspektiv,
utan bekostnad på
människor och miljö.

4.3.5 Vid extrema
dagvattenflöden vid
ytavrinning ska vattnet kunna
hanteras på ett sätt som
minimerar skador.

I översiktsplan och
detaljplaner ska
strategisk mark
reserveras för att
hantera
översvämningar.

Strategisk mark
avsätts inte varför
optimala marker, ur
ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt
perspektiv, inte alltid
är tillgängliga.

Strategisk mark avsätts
varför optimala marker,
ur ett ekonomiskt, socialt
och miljömässigt
perspektiv, inte alltid är
tillgängliga. Detta
minskar påverkan av
höga vattenflöden på
människors hälsa. Även
ekonomiska skador
minskas.

Bebyggelse ska
planeras med hänsyn
till översvämningsrisk.

Görs i dagsläget.
Säkerställer att risk för
översvämning sätts i
relation till risk för
ekonomiska skador,
människors hälsa och
miljö.
Sanering
utförs efter
uppskattat behov och
ekonomisk budget
vilket inte säkerställer
att den görs i
omfattning som krävs.

Säkerställer att risk för
översvämning sätts i
relation till risk för
ekonomiska skador,
människors hälsa och
miljö.
Kunskap om faktiskt
saneringsbehov finns och
tillhörande ekonomisk
budget kan sättas. Detta
säkerställer att
ekonomiska, sociala och
miljömässiga
konsekvenser kan
utvärderas i samband
med att omfattning av
sanering fastställs.

Saneringsplaner ska
tas fram för varje
tätort, inom
verksamhetsområde
för VA.

4.3.6 Kompensationsåtgärder Kompensationsåtgärde Görs i dagsläget.
bör användas vid planläggning, r används om behov
Innebär att sociala och
om andra verktyg saknas för finns.
miljömässiga intressen
att följa
skyddas trots att detta
miljökvalitetsnormerna. Med
inte är möjligt inom
kompensationsåtgärder avses
detaljplaneområdet.
att åtgärder kan utföras
utanför det aktuella området
om det behövs för att undvika
påverkan på
miljökvalitetsnormerna eller
för att förbättra dessa.
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Innebär att sociala och
miljömässiga intressen
skyddas trots att detta
inte är möjligt inom
detaljplaneområdet.

Allmänt VA
Ställningstagande
4.4.1 Vid planering av de
befintliga anläggningarnas
skötsel och framtida
utbyggnationer ska påverkan
på VA-taxan tas med i tidigt
skede.

Åtgärd
Upprätta ett årshjul som
beskriver arbetsprocess
och tidplan för arbetet
med revidering av VAtaxa.

Dagens arbetssätt
Arbetet med VA-taxan
prioriteras inte alltid efter
det faktiska behovet.

Uppdatera
Tydlig och kortsiktig
investeringsplanen
prognos för påverkan på
(tidshorisont 5 år) för
VA-taxan.
allmänt VA där hänsyn
tas till nuvarande och
framtida behov av
förnyelse, underhåll och
investeringar. Syftet
med investeringsplanen
är att definiera
avskrivningar och få en
tydlig kortsiktig
ekonomisk bild.
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Med VA-plan
En god planering samt
en jämn och
kundvänlig
taxeutveckling uppnås.

Oförändrat mot idag

Upprätta en långsiktig
VA-taxan uppdateras efter
ekonomisk plan
antaganden som i vissa
(tidshorisont 15 år) för
fall behöver mer underlag.
utveckling av VA-taxan
där hänsyn tas till
nuvarande och framtida
behov av förnyelse,
underhåll och
investeringar. Fokus ska
ligga på att inte skjuta
upp kostnader på
framtiden utan planera
för dem i förväg. Syftet
med den ekonomiska
planen är att definiera
ekonomiska utgifter och
få en långsiktig
ekonomisk bild.

Kommunstyrelseförvaltn
ingen ska i tidigt
detaljplaneskede
informera VA-huvudman
om planerade
utbyggnationer inom
kommunen.

Ekonomiskt hållbar
drift, underhåll och
utbyggnation av
allmänna VAanläggningar.
Långsiktig prognos för
VA-taxan.

VA-huvudman underrättas Möjlighet att planera
kan komma att
investeringsbudget i
underrättas med kort
god tid.
varsel.
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4.4.2 Tekniska lösningar för Kommunen ska ta fram
byggnation och drift av vatten- nyckeltal som används
och avloppsanläggningar ska för uppföljning av
vara hållbara ur ett socialt,
hållbarhetsarbetet.
ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. Storskaliga
lösningar ska prioriteras om
de är bättre än lokala
alternativ.

Kommunen har svårt att
följa upp det egna
hållbarhetsarbetet.

Kommunens
hållbarhetsarbete
inom VA kan följas upp
samt jämföras med
andra kommuners.

Bräddavloppen i
kommunen ska
inventeras.
Inventeringen ska
klargöra
bräddpunkternas läge,
hur bräddningen sker
och till vilken recipient.
Det ska framgå hur
registrering av
bräddningar sker.
Rutiner för hur
bräddningar mäts ska
ses över.

Kännedom om
bräddavloppen finns hos
den egna personalen men
en sammanställd
information finns inte
varför det är svårt att
planera och följa upp
påverkan på recipienter.

Påverkan på
recipienter förtydligas
och kan lättare följas
upp.

Vid investeringar större
än 5 prisbasbelopp ska
en konsekvensanalys,
med utgångspunkt i
hållbarhetsperspektiv,
göras.

Konsekvenser av tekniska
lösningar analyseras inte,
eller endast ytligt, ur ett
miljömässigt perspektiv.

Konsekvenser av
tekniska lösningar
analyseras ur ett
hållbarhetsperspektiv.
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4.4.3 Kommunen ska verka
för gemensamma VAlösningar med närkommuner
där detta är önskvärt och
tillse att åtgärder avseende
VA-försörjningen inte
påverkar berörda
grannkommuner på ett
otillbörligt negativt sätt.

Kommunen ska aktivt ha
dialog med
grannkommuner
gällande VA-försörjning,
bland annat i planering
av översiktsplan och
reservvatten.

Ett övergripande
Oförändrat mot idag
perspektiv kan uppnås och
konsekvenser av vissa
handlingar kan
uppmärksammas tidigt.

4.4.4 Den kommunala VAanläggningen ska kunna
leverera VA-tjänster även vid
extraordinära situationer.

Det ska finnas en
reservvattenplan för hur
de allmänna
vattentäkterna ska
kunna ersättas vid
längre avbrott eller om
en täkt långsiktigt slås
ut. Att trygga
reservvattenförsörjning
kan komma att kräva
investeringar i
exempelvis
reservbrunnar eller
överföringsledningar.
Reservvattenplaneringen
ska omfatta samtliga
tätorter i kommunen.

Kommunen har planering
för nödvatten och
framtida reservvatten för
tätorter som försörjs av
Kumla kommun.
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En reservvattenplan
beskriver vilka
åtgärder kommunen
behöver vidta för att
säkra VA-kollektivets
behov av dricksvatten
genom det egna
ledningsnätet, utifall
den primära
dricksvattenkällan inte
kan användas under
längre tid och
distribuering av
nödvatten således inte
kan utföras, eller
kraftigt försvåras.
Avsaknad av
dricksvatten får stora
konsekvenser.

Det ska finnas tydliga
avtalsreglerade gränser
vad gäller ansvar för
dricksvattenleveranser
och konsekvenser
kopplade till detta, i de
fall kommunen köper in
dricksvattenleverenser.

Om leverantörer av VAtjänster inte kan leverera
tjänsterna finns ingen
möjlighet att ställa krav
på skadestånd.

Det finns tydliga
förutsättningar som
kommunen kan
planera extraordinära
situationer efter.

Det finns en uppdaterad Det har planerats för
krisberedskapsplan som relevanta kriser.
tar hänsyn till
dricksvatten- och
spillvattenförsörjning.

Oförändrat mot idag

Översvämningsområden
identifieras och
åtgärder, anpassade för
det allmänna VA:ts
behov, utreds för
samtliga områden.

Ingen utredning med
konsekvenser av
översvämningar finns och
åtgärder kan därför inte
planeras.

Kommunen planeras
för att påverkan på VAanläggningar
minimeras.

En
dimensioneringskontroll
ska göras i
dagvattensystemet i de
områden där mycket
nederbördspåverkan
finns på
avloppssystemet och där
källaröversvämningar
orsakats av
överbelastade
dagvattenledningar.

Det finns endast ytlig
dokumenterad kännedom
om hur stora mängder
tillkommande vattenkan
komma att påverka
källare. Det är därför svårt
att planera för åtgärder.

Klargörande om
dagvattensystemet är
tillräckligt
dimensionerat och om
det klarar ökad
belastning.
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4.4.5 Underhåll och förnyelse
av befintliga VA-anläggningar
och tillhörande
dricksvattentäkter ska utföras
i den takt som krävs för att
klara tillståndsgivna
gränsvärden samt
upprätthålla funktionen och
driftsäkerheten.

4.4.6 Mängden
ovidkommande vatten och
bräddningar i spillvattennätet
samt utläckage från
dricksvattennätet ska
minimeras.

Åtgärdsplan, som
En underhålls- och
baseras på
reinvesteringsplan finns
kapacitetsutredning och för dricksvatten- och
VA-saneringsplan
spillvattenverk men denna
(2002), för befintligt
bör utvecklas och
allmänna VAkompletteras med
anläggningar ska tas
ledningsnätets behov.
fram. Åtgärdsplanen ska
säkerställa arbetsmiljö
och hållbar drift.
Åtgärdsplanen ska
innehålla insatser för att
kontinuerligt minska
energiförbrukningen och
innehålla en underhållsoch förnyelseplan, för VAledningar och övriga
anläggningar, med en
horisont av minst 10 år.

Det finns en tydlig plan
för vad som krävs för
att upprätthålla
funktion och
driftsäkerhet.

Kommunen ska ta fram
nyckeltal som används
för uppföljning av
underhålls- och
förnyelsearbetet.
Förslagsvis genom att
lägga in statistik i
dataverktyget VASS, för
att kunna göra
jämförelser med andra
kommuner.

Utvecklingen av
kommunens
underhålls- och
förnyelsearbete kan
följas över tid och
jämföras med andra
kommuner.

Kommunen har svårt att
följa upp det underh¨ållsoch förnyelsearbetet.

Läcksökning ska
Vetskap om var bräddning Oförändrat mot idag
genomföras på
sker idag finns.
distributionsnätet i
minst en tätort varje år.
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I investeringsplan ska en Läcksökning är inte säkrad Kostnaden för ej
post för framtida
i investeringsplanen och
fakturerat dricksvatten
läcksökning finnas.
minimering av utläckage minimeras.
och ovidkommande vatten
kan inte garanteras.

4.4.7 Ett aktivt arbete ska
Kommunen ska arbeta
bedrivas av VA-huvudman för för att minska
att minimera påverkan på
energiförbrukningen.
miljö och recipienter.

4.4.8 Kommunen ska sträva
efter att näringsämnen från
avloppsslam på ett säkert sätt
återförs till naturens
kretslopp, utan att skadliga
ämnen från avloppsvattnet
riskerar att skada miljöns och
människors hälsa.

Energieffektivisering
utförs i den mån enskilda
tjänstemän bedömer att
tid kan avsättas.

Kommunen ska ha ett
Aktivt arbete med att
hållbart arbetssätt där säkerställa att slammet
avloppsslam återförs till hanteras optimalt.
naturens kretslopp.
Detta ska utvärderas var
fjärde år eller vid behov.
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Påverkan på miljön
och kostnader för
elförbrukning minskar.

Oförändrat mot idag

4.4.9 Det ska finnas kriterier
för när kommunen anser att
det behöver tillhandahållas
vatten- och
avloppsförsörjning i ett
område, i enlighet med
gällande lagstiftning.
Utbyggnationen av allmänna
vatten- och avloppstjänster i
dessa områden ska prioriteras
med utgångspunkt från hur
stort behovet av förbättrad
vatten- och
avloppsförsörjning är samt
utifrån hur enkelt det är att
tillgodose områdena med
vatten- och
avloppsförsörjning. Behovet
ska utgå från miljö- och
hälsoskyddsaspekter och
samhällets utveckling.

Riktlinjer för
utbyggnation och
prioritering av VA har
tagits fram, liksom
områden som är
aktuella för
utbyggnation av allmänt
VA, se Bilaga 4.

Det saknas kriterier för
när alllmänt VA ska
tillhandahållas och
osäkerhet för boende
utanför
verksamhetsområde för
VA skapas.

Säkerställa
kontinuerlig och
förutsägbar tillsyn och
förbättra den
ekonomiska
planeringen av
allmänt VA. Insatser
för hälsa och miljö
görs där det är mest
prioriterat.

Förslag till prioritering
av utbyggnation av
allmänt VA har tagits
fram, se Bilaga 5.
Prioriteringslista för
utbyggnation av allmänt
VA tas som separat
beslut av
Kommunfullmäktige.

I flertalet av de äldre
inrättade
verksamhetsområdena för
VA görs inte skillnad på
behov av dagvatten,
spillvatten och
dricksvatten. Det finns
även exempel på VAverksamhetsområden där
VA inte har byggts ut och
där behov troligtvis inte
finns. Detta ger upphov till
en gråzon för
tillsynsmyndigheter, VAhuvudman och
fastighetsägare.

Säkerställande att VAtaxan går dit behoven
finns, för människor
och miljöns skull.
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4.4.10 När VA-utbyggnad,
enskilt eller allmänt,
aktualiseras i ett område ska
Kommunstyrelseförvaltningen
bedöma om detaljplan
behövs, som underlag för att
bedöma vilka behov som
finns för en långsiktigt hållbar
VA-lösning.

Kommunstyrelsen ska
bedöma behov och, om
så är relevant, agera
förvaltningsövergripand
e för att kunna göra en
helhetsbedömning.

Kommunstyrelsen
tillfrågas inte vilket kan
innebära att den
ekonomiska planeringen
för framtagning av
detaljplaner och
utbyggnation av allmänt
VA blir bristfällig.

4.4.11 Det ska finnas tydliga
riktlinjer för när VAhuvudman ska använda
särtaxa.

Riktlinjer för när särtaxa Det finns inga riktlinjer
ska tillämpas ska tas
vilket innebär att hela VAfram.
kollektivet kan få betala
oproportionetligt mycket
vid utbyggnation av
allmänt VA.
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Frågan om allmänt VA
ur ett miljömässigt och
socialt behov fångas
tidigt upp och
eventuell utbyggnad
av allmänt VA kan
planeras ekonomiskt.

De ekonomiska
konsekvenserna av
utbyggnation av
allmänt VA kan tidigt
förutses av kommun
och boende.

Enskilt VA
Ställningstagande
Åtgärd
4.5.1 Vid tillsyn över enskilda Prioritering av tillsyn
avlopp prioriteras de områden arbetas in i tillsynsplan.
där allmänt VA inte kan
förväntas inom 10 år. Detta
utesluter inte att krav på
åtgärder ställs även inom de
VA-utbyggnadsområdena som
fastställs.

4.5.2 Gemensamma lösningar
ska beaktas vid
förhandsbesked/bygglov av
flera hus samtidigt samt vid
tillsyn av närbelägna äldre
avlopp.

Dagens arbetssätt
Områden kan inte
prioriteras utefter
förväntad utbyggnation
av allmänt VA då en
tydlig plan saknas.

Med VA-plan
Tillsyn och resurser
(kommunala och
enskilda) prioriteras
där störst behov
finns långsiktig.

En tillsynsplan ska
upprättas för inventering
av avlopp. Planen ska
innehålla målsättning,
investeringstakt och
prioritering vid inventering
av dessa.

Cirka 30 % av bostäder
med enskilt VA saknar
tillstånd och påverkan
från dem på milijön är
inte klarlagd.

Avloppens påverkan
på miljön kan
fastställas, krav
ställas och tillstånd
ges. En mer hållbar
avloppslösning
kommer uppnås.

Riktlinjer för när
gemensamhetsanläggning
ar är att föredra ska tas
fram. Dessa ska ta hänsyn
till situationer när
nybyggnation av helt nya
områden sker samt när
nybyggnation i närheten
av befintliga bostäder sker
och hur nybyggda
bostäder då kan dra nytta
av befintliga
gemensamma lösningar.

Tjänstemännens tid och
personliga intresse avgör
om tid läggs på
uppmuntran till
gemensamma lösningar.

Enskilda hushåll får
ofta en bättre
ekonomisk och i
övrigt mer hållbar
avloppslösning om
den kan anordnas
gemensamt med
andra hushåll.
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4.5.3 Om fastighetsägare
utanför verksamhetsområden
så begär ska dessa ha
möjlighet att ansluta sig till de
allmänna VA-tjänsterna i de
fall kommunen anser det
rimligt.

Rimlighetsbedömning görs
förvaltningsöverskridande
mellan VA-huvudman och
kommunstyrelseförvaltnin
gen.

Fastighetsägare har
möjlighet att ansluta sig
till de allmänna VAtjänserna i de fall
kommunen anser det
rimligt. Avstämning med
kommunstyrelseförvaltni
ngen görs inte vilket kan
orsaka att viktiga
aspekter gällande
samhällsplanering
förbises.

Fastighetsägare har
möjlighet att ansluta
sig till de allmänna
VA-tjänsterna i de
fall kommunen anser
det rimligt. Att
avstämning med
kommunstyrelsen
görs medföljer att
eventuella intressen
för nybyggnation
som påverkar
kommunutvecklinge
n fångas upp i tidigt
skede.

4.5.4 Kommunen ska, vid
tillsyns- och bygglovsärenden,
tillhandahålla klar, tydlig och
lättillgänglig information om
kommunens planer på
omvandling av de kommunala
verksamhetsområdena, om
nybyggnation planeras i ett
sådant område.

VA-huvudman ska utforma
och tillhandahålla
information till miljö- och
bygglovshandläggare, som
i sin tur distribuerar
informationen. VAhuvudman och
Kommunstyrelseförvaltnin
gen tar gemensamt fram
informationen.

VA-huvudman
tillhandahåller inte
information till
fastighetsägare vilket gör
det svårt för enskilda att
planera för det egna
boendet.

Information om
planering för
allmänt VA
tillhandahålls
enskilda, vilka kan
planera för sitt
boende ekonomiskt,
men även ur andra
hållbarhetsaspekter.

4.5.5 I områden där allmänt
VA planeras inom en 10årsperiod ska kraven, vid
tillsyn- och bygglovsärenden,
på enskilda anläggningar vara
rimliga i relation till
omfattningen av problemet
och tiden tills att allmänna
vatten- och
avloppsvattentjänster blir
tillgängliga. Vad som anses
rimligt bedöms av
tillsynsmyndighet i det
enskilda fallet.

Tillsynsmyndighet planerar
tillsyn för att möta
rimlighetsmålet och
miljöbalken.

Tillsyn planeras efter
miljöbalken och tidigare,
av DOS, beslutad lista om
områden aktuella för
allmänt VA.

Tillsyn planeras efter
miljöbalken och
prioriteringslista
(framtagen efter
aktuella riktlinjer)
om områden
aktuella för allmänt
VA.
Resurshanteringen,
både enskildas och
kommunens, blir
därmed mest
effektiv.
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4.5.6 Kommunen ska, i tillsyns- Miljöenheten ska, i
Information ges inte.
och bygglovsprocesser,
samband med
genom uppmuntran till
tillsynsärenden och
enskilda fastighetsägare
nybyggnation, informera
främja bildandet av
fastighetsägare om
gemensamhetsanläggningar möjlighet att bilda
för VA i områden med
gemensamhetsanläggning
bristfällig VA-försörjning.
ar för VA.
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Fastighetsägare
uppmuntras att
skapa gemensamma
lösningar. Enskilda
hushåll får ofta en
bättre ekonomisk
och i övrigt mer
hållbar
avloppslösning om
den kan anordnas
gemensamt med
andra hushåll.

Beslutad av: Kommunstyrelsen
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen
Ärendenummer: 19/KS/130

Riktlinjer för utbyggnad och
prioritering av VA
Arbetsordning för prioritering

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.

Page 99 of 235

Datum

Reviderad

2021-XX-XX

Klicka här för att
ange datum.

Sida

19/KS/130

Innehållsförteckning
1

Bakgrund ......................................................................................... 3

2

Arbetsordning för VA-utbyggnad ................................................... 3

3

Grunder för ansvar för VA-försörjning ........................................... 4

4

VA i ett större sammanhang ........................................................... 4

5

Skydd för människors miljö och hälsa ............................................ 5
5.1.1

6

Bedömningskriterier .........................................................................................5

Prioriteringsgrunder för allmänt VA ............................................... 7

Page 100 of 235

2(7)

Datum

Reviderad

2021-XX-XX

Klicka här för att
ange datum.

Sida

19/KS/130

1 Bakgrund
När människor bestämmer sig för att bosätta sig i ett område ställs vissa krav på
boendets utformning och tillhandahållna tjänster i närområdet, både av den
boende men även av kommunen och lagstiftaren.
I de fall kommunen beslutar om utbyggnation av bostäder ska en rad kriterier i
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL) vara uppfyllda. Bland annat handlar det
om att frågan om vatten och avlopp ska vara löst. Utbyggnation av bostäder
påverkas även av Miljöbalken (SFS 1998:808). I den klassas utsläpp av
avloppsvatten som en miljöfarlig verksamhet vilket innebär att det krävs tillstånd
att släppa ut avloppsvatten. Förutom dessa två lagar så finns även Lagen om
allmänna vattentjänster (SFS 2006:412, LAV) där det framgår att kommunen har
skyldighet att besluta om att VA-huvudman ska ordna med allmän VA-försörjning i
ett område, med hänsyn till människors hälsa eller miljö. I Hallsbergs kommun är
Kommunfullmäktige VA-huvudman.
Riktlinjer för prioritering för utbyggnation av allmänt VA är ett hjälpmedel för att
tolka 6 § LAV. I den framgår:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behövs ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.
För att VA-huvudmans ansvar för att tillhandahålla allmänt VA ska ske på ett
transparent och konsekvent sätt behövs riktlinjer som kommunen kan förhålla sig
till. Detta underlättar både för kommunens och invånarnas planering.

2 Arbetsordning för VA-utbyggnad
Hallsbergs kommun har ansvar för att tillse att inget orenat avloppsvatten släpps
ut i naturen samt ordna med allmänt VA där så behövs enligt LAV. För att
säkerställa detta har nedanstående arbetsordning tagits fram. Med
bebyggelsegrupper avses bostäder som används som fritidshus eller för
permanent boende.
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Fig 1 Arbetsordning

3 Grunder för ansvar för VA-försörjning
t är ett område har identifierats ha behov av VA-försörjning ska ansvar för vem
som ska anordna VA fastställas. Sedan, om det är VA-huvudmans ansvar, ska
områdena som VA-huvudman ansvarar för prioriteras. Som tidigare nämnts
framgår det i 6 § LAV att allmänt VA ska ordnas när det behövs för att skydda
människors hälsa och miljö i ett större sammanhang.
I kommunens VA-plan framgår att Kommunstyrelseförvaltningen ska initiera och
leda en översyn av kommunens verksamhetsområden. VA-huvudman och
tillsynsmyndigheter ska aktivt delta och tillhandahålla beslutsunderlag. VA i ett
större sammanhang

4 VA i ett större sammanhang
Ett bebyggelseområde med bostäder utgör ett större sammanhang om avstånden
mellan bostadshusen är maximalt 100 meter och det finns fler än 20 bostadshus i
detta område. Om avståndet mellan husen överstiger 100 meter kan området
ändå betraktas som att ingå i ett större sammanhang utifall det finns enskilda
tomter, färdig att bebyggas, inom 100 meter mellan två bostadshus. Definitionen
av större sammanhang baseras på förarbetena till LAV, där det framgår att
allmänt VA bör ordnas vid 20-30 närliggande hushåll, liksom på tidigare
uttalanden av Länsstyrelser om att 100 meters avstånd mellan dessa bör utgöra
en sammanhållen bebyggelse. Kommunen har delat upp de områden som faller
inom definitionen för större sammanhang i fyra kategorier. Kategorierna baseras
på om områdena redan anses bör ingå i befintliga verksamhetsområden samt hur
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stor påverkan vatten- och avloppssituationen bedöms ha på miljön och
människors hälsa. Kategorierna prioriteras i fallande ordning.
1. Vid bostadsgrupp av 21 hushåll eller fler, med maximalt 100 meters
avstånd mellan bostäderna och med direkt anslutning till befintligt
verksamhetsområde1 ska VA-försörjningen i första hand ordnas genom
allmänt VA.
2. Vid fler än 21 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan
bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till
nuvarande verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende
är fler än 50 %, ska VA-försörjningen i första hand ordnas genom allmänt
VA.
3. För övriga hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan bostäderna
och där ett eller flera bostadshus ligger med maximalt 100 meter till
närmaste bostad inom nuvarande verksamhetsområde, ska VAförsörjningen i första hand ordnas genom allmänt VA.
4. Vid fler än 21 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan
bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till
nuvarande verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende
är mindre än 50 %, ska VA-försörjningen i första hand ordnas genom
allmänt VA.
Vid 1-20 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan bostäderna och där
bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till nuvarande verksamhetsområden,
bör tillsynsmyndigheten uppmuntra hushållen till att ordna gemensamma VAanläggningar i första hand och i andra hand genom enskilda anläggningar.

5 Skydd för människors miljö och hälsa
De bebyggelsegrupper som ingår i grupp 1-4 (se VA i ett större sammanhang) ska
genomgå en bedömning om allmänt VA behöver anordnas till skydd för
människors hälsa eller miljö. Bedömningen görs utifrån nedanstående kriterier.
Notera att det kan anordnas tre olika verksamhetsområden (dricksvatten,
spillvatten och dagvatten) och att ett område inte nödvändigtvis har behov av alla
tre tjänsterna.
5.1.1 Bedömningskriterier
Status på dricksvattnet i området
- Otjänligt enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning
eller Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30)

1

Med direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde menas att bostadsområdet har
ett eller flera bostadshus med maximalt 100 meter till närmaste bostad inom nuvarande
verksamhetsområde,
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-

Kända dricksvattenproblem i området enligt uppgift till kommunen

-

Förekomst av vattenskyddsområden eller närhet till andra större enskilda
vattentäkter. Med större enskilda dricksvattentäkter avses
dricksvattentäkter vars uttag är större än 10 m3/dygn

-

Närhet till spillvattenanläggningar och risk för påverkan av dessa

-

Uttagsmöjligheter av grundvatten enligt SGU

Status på spillvattenhantering
- Antal enskilda avlopp och deras status enligt uppgift från
tillsynsmyndighets ärendesystem
-

Antal avloppsanordningar äldre än 10 år enligt uppgift från
tillsynsmyndighets ärendesystem

-

Förekomst av gemensamma reningsanläggningar och deras status

-

Möjlighet att anlägga enskilda avlopp med tillfredställande rening utifrån
geografiska och geologiska förutsättningar

Behov av dagvattenhantering
- Markens infiltrationskapacitet är låg, det vill säga har en permeabilitet på
mer än 10-7 m/s vilket motsvarar mellansilt, finsilt och lera2
-

Påverkan på angränsande bebyggelse finns3. En översiktlig bedömning ifall
dagvatten från bebyggelse inom ett område påverkar annan angränsande
bebyggelse negativt görs utifrån information om geologi och rinnvägar
samt från jordartens infiltrationsförmåga.

-

Ett stort antal fastigheter med kända dagvattenproblem finns

-

Problem uppstår vid dimensionerande regn4. Problem anses uppstå när
dimensionerande regn medför vattendjup högre än 30 cm i bebyggelsen5

-

Risk finns för förorening av skyddad dricksvattentäkt. Denna uppkommer
när området ligger inom primär eller sekundär zon av
vattenskyddsområde och området har goda infiltrationsmöjligheter. Med
det menas att marken har en större permeabilitet på mer än 10-6 m/s
vilket i stort motsvarar fingrus, grovsand, mellansand och finsand samt
grusig morän.6

-

Behov av samlad dagvattenrening finns, kopplat till recipientens
känslighet. Med det menas att dagvattnet från ytor som kan ge upphov till
föroreningar leds direkt ut till känsliga vattenmiljöer.

2

AFRY. 2020. Vidareutvecklad modell för analys av verksamhetsområde dagvatten
Dagvattnet ska inte rinna över till angränsande bebyggelse och skapa olägenhet, vilket
enligt Miljöbalken, 2 kap 3 § inte är tillåtet
4
10-årsregn enligt Svenskt Vattens publikation P110
5
AFRY. 2020. Vidareutvecklad modell för analys av verksamhetsområde dagvatten
6
AFRY. 2020. Vidareutvecklad modell för analys av verksamhetsområde dagvatten
3
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Status avseende näringsämnen i närmaste recipient
- Vattenförekomster som bedöms ha problem med övergödning enligt VISS.
Hänsyn tas endast sjöar och vattendrag, ej generell status på ytvattnet.
Storlek på områden
- Antal bostäder (permanenta och fritidshus) i området
-

Andel permanenthushåll

6 Prioriteringsgrunder för allmänt VA
När det är fastställt att det är VA-huvudmans ansvar att ordna allmänt VA för en
bebyggelsegrupp ska denna prioriteras för utbyggnation i förhållande till andra
identifierade grupper. Områden prioriteras på följande sätt:
1. Områdena kategoriseras till grupp 1, 2, 3 eller 4 (se VA i ett större
sammanhang). Områdena i grupp 1 prioriteras högst, sedan grupp 2 och
sist grupp 3.
2. De områden som är angelägna utifrån ovan givna bedömningskriterier ska
prioriteras enligt behov av varje enskild VA-tjänst (dricksvatten, spillvatten
och dagvatten) efter samma kriterier. En sammanvägning av aspekterna
görs och en siffra sätts på respektive bebyggelsegrupp, där en 1:a innebär
högsta prioritet. Flera bostadsgrupper kan ha samma prioritet.
3. I nästa steg prioriteras grupperna utefter det övergripande behovet av
allmänt VA med hänsyn till hälsa och miljö. Flera bostadsgrupper kan ha
samma prioritet.
4. I nästa steg prioriteras grupperna inom varje prioritetsgrupp och
tillhörande prioritet utifrån stadsbyggnadsmässiga-, ekonomiska- samt
tekniska förutsättningar såsom var:
a. Det är positivt för samhällsbyggnadsutvecklingen att allmänt VA
tillhandahålls, exempelvis attraktivt för ytterligare bebyggelse,
andel obebyggda tomter inom detaljplan, möjlighet till
avstyckning m.m.
b. Det teknisk är enklare att ordna med allmänt VA
c. Åtgärderna ger en jämförelsevis lägre kostnad för utbyggnation av
allmänt VA
När bebyggelsegrupperna prioriteras i detta steg kan de inte byta mellan
de prioriteringsgrupper som beslutades om i första steget. Detta då det
första steget bygger på behov utifrån människors hälsa och miljö.
När en bebyggelsegrupp har prioriterats i förhållande till andra områden ska
kommunen börja planera för utbyggnation av allmänt VA till denna, enligt tidigare
nämnd arbetsordning.
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Bilaga 5 Områden för utbyggnation av allmänt VA

Prioriteringsordning för utbyggnation av allmänt vatten och avlopp i
Hallsbergs kommun
Inledning
En plan för utbyggnation av allmänt vatten och avlopp (VA) har tagits fram i samband med
kommunens arbete med VA-planen. Prioriteringen för utbyggnationen av allmänt VA utgår
från den aktuella lagstiftningen och de riktlinjer som fastställs i VA-planen (antagen XX-XX). I
riktlinjerna fastställs att ett område som är aktuellt för allmänt VA ingå i en av fyra kategorier,
där de områden som ingår i kategori 1 prioriteras högst.
1. Bostadsgrupper med 21 hushåll eller fler, med maximalt 100 meters avstånd mellan
bostäderna och med direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde.
2. Bostadsgrupper med 21 hushåll eller fler, med maximalt 100 meters avstånd mellan
bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till nuvarande
verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende är fler än 50 %.
3. Övriga hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan bostäderna och där ett eller
flera bostadshus ligger med maximalt 100 meter till närmaste bostad inom nuvarande
verksamhetsområde.
4. Bostadsgrupper med 21 hushåll, med maximalt 100 meters avstånd mellan
bostäderna och där bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till nuvarande
verksamhetsområden och fastigheter med permanentboende är mindre än 50 %.
Efter att ett område har hamnat i en av ovanstående kategorier bedöms om behov av allmänt
VA finns samt hur stort behov som finns utifrån kvaliteten på dricksvattnet i området, risken
att kvaliteten påverkas, statusen på de enskilda spillavloppen samt risken att närliggande
recipienter påverkas negativt av avloppen (både för spillvatten och dagvatten). I
bedömningen för behov av allmänna dagvattentjänster ingår även fastigheternas möjlighet
att själva ta hand om dagvatten så att närliggande fastigheter inte påverkas.

Prioriteringsordning

Nedan visas de identifierade områdena i kartan, med tillhörande prioriteringar för områden
som ingår i grupp 1 och 2. Områden tillhörande grupp 3 redovisas inte då det främst handlar
om mindre grupper som måste identifieras per nuvarande verksamhetsområde. Ofta är dessa
redan anslutna till en eller flera allmänna VA-tjänster via avtal. Syftet är då endast att ändra
verksamhetsområdet så att dessa fastigheter inkluderas i verksamhetsområdena. I grupp 4
ingår två områden, Hultsjön och Dampudden. Dessa redovisas på kartan, men en fastställd
prioriteringsordning finns inte. Prioriteringsordning för utbyggnation av allmänt VA för
områdena i grupp 3 och 4 rekommenderas fastställas när områdena i Grupp 1 har byggts ut.
Utformning av nya va-verksamhetsområde och vilka fastigheter som ska ingå bestäms i
samband med beslut om va-verksamhetsområde och va-investeringen. Namnen på
områdena, med tillhörande prioriteringsordning, redovisas i tabell 1.
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1
2
4
iv

5

3 iv

1. 21 bostäder eller fler inom 100 meters
1-3 Grupp
avstånd från varandra, direkt anslutning till befintligt

4-5
iv

verksamhetsområde
Grupp 2. 21 bostäder eller fler inom 100 meters
avstånd från varandra, ej direkt anslutning till befintligt
verksamhetsområde och med fler än 50 %
permanentboende.
Grupp 4. 21 bostäder eller fler inom 100 meters avstånd från
varandra, ej direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde och med färre än 50 % permanentboende. Saknar
prioriteringsordning inom gruppen.

Figur 1 Redovisning av geografisk placering av områden som ska ha allmänna VA-tjänster

En djupare analys av varje område, utifrån de krav som ställs i Riktlinjer för utbyggnation och
prioritering av VA, redovisas i Bilaga 5.1.
Kävestakorset, Sannahed, och Svennevad prioriteras i fallande ordning (tabell 1), där
Kävestakorset prioriteras först då området bedöms ha stort behov för skydd av människors
hälsa och miljö och där utförd Va-tillsyn kräver omedelbara åtgärder.
Tabell 1 Prioriteringsordning för grupp 1

Prioritering

1
2
3

Grupp 1: Område med fler än
20 hushåll, direkt ansluten till
befintligt verksamhetsområde
Kävesta
Sannahed
Svennevad

Motivering av vald prioriteringsordning

Förutsättningarna vid Sannahed bedöms ha störst negativ
påverkan på miljö och hälsa. Fastigheterna vid Svennevad
och Kävestakorset bedöms ha likvärdiga behov av allmänt
VA för att säkra människors hälsa. Kävestakorsets recipient
har något större behov av allmän spillvattentjänst än
recipient för Svennevad, men skillnaden är mindre än
skillnaden i risken för människors hälsa. Utförd VA-tillsyn
kräver dock omedelbara åtgärder som gör att
Kävestakorset prioriteras först. Svennevad bedöms inte ha
behov av dagvattentjänst.
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Samsala och området öster om Vretstorp bedöms som likvärdiga gällande skydd för
människors hälsa och miljö (tabell 2). Utveckling av Samsala bedöms dock som mer intressant
för att gynna kommunens utveckling.
Tabell 2 Prioriteringsordning för grupp 2

Prioritering

4
5

Grupp 2: Område med fler än
20 hushåll, som inte är direkt
anslutet till befintligt
verksamhetsområde och som
har fler än 50 % fastboende
Samsala med närområde
Öster om Vretstorp

Motivering av vald prioriteringsordning

Områdena anses likvärdiga gällande skyddsbehov för
människors hälsa och miljö. Samsala med närområde har ett
större behov ur ett miljöperspektiv medan området öster
om Vretstorp har större risker för dricksvattenpåverkan.
Prioriteringsordning utgår då från andra aspekter. Ekonomi
och teknisk lösning bedöms likvärdiga för utbyggnation av
allmänt VA. Prioritering avgörs då utifrån
samhällsutveckling. Samsala med närområde har i
översiktsplan pekats ut som utvecklingsområde. Området
öster om Vretstorp bedöms inte ha behov av
dagvattentjänst.

Lycketorp är det enda större området (cirka 15-20 hushåll) som har identifierats tillhöra grupp 3, där
bostäder som är direkt anslutna till befintliga verksamhetsområden ingår (tabell 3). Fler preliminärt
identifierade områden redovisas i avsnittet ”Grupp 3: Identifierade områden”. Djupare utredningar
rekommenderas.
Tabell 3 Bostadsgrupper som tillhör grupp 3

Prioritering
Ej prioriterat inom grupp
Ej prioriterat inom grupp

Grupp 3: Område med färre än 20 hushåll, som är direkt
anslutet till befintligt verksamhetsområde
Lycketorp
Övriga områden som ingår i den befintliga sammanhållna
bebyggelsen.

I grupp 4 ingår två större områden med en hög andel fritidshus. Behov av allmänt VA bedöms initialt
finnas, men djupare utredningar om till exempel allmänna dagvattentjänster behövs
rekommenderas.
Tabell 4 Bostadsgrupper som tillhör grupp 4

Prioritering
Ej prioriterat inom grupp
Ej prioriterat inom grupp

Grupp 4: Område med 21-29 hushåll och som har färre än
50 % fastboende
Hultsjön
Dampudden
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Grupp 3: Identifierade områden
I bilderna nedan visas områden som initialt har identifierats som ingående i den sammanhållna
bebyggelsen, som till störst del utgörs av befintliga verksamhetsområden. Lycketorp, som också ingår
i gruppen, visas inte på bild. En djupare analys av områdena och omfattningen kan behöva göras för
att exakt fastställa justeringar av va-verksamhetsområden.

Vretstorp

Befintligt verksamhetsområde
Utökat verksamhetsområde

Östansjö

Befintligt verksamhetsområde
Utökat verksamhetsområde
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Sköllersta
Befintligt verksamhetsområde
Utökat verksamhetsområde

Hallsberg

Befintligt verksamhetsområde
Utökat verksamhetsområde

Hjortkvarn

Befintligt verksamhetsområde
Utökat verksamhetsområde
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Björnhammaren

Befintligt verksamhetsområde
Utökat verksamhetsområde
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Dnr:21/KS/148

Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030
Ärendebeskrivning

Region Örebro län som kollektivtrafikmyndighet har tagit fram en remissversion av Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030. Enligt kollektivtrafiklagen, lag om kollektivtrafik
2010:1065, ska myndigheten regelbundet upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.
Trafikförsörjningsprogrammet utgör den långsiktiga strategiska planeringen för regional
kollektivtrafik i Örebro län. Programmet innehåller bland annat mål och grundläggande principer för
kollektivtrafikens framtida utveckling. Trafikförsörjningsprogrammet ligger sedan till grund när
kollektivtrafikmyndigheten ska fatta beslut om allmän trafikplikt som avgör hur den allmänna
kollektivtrafiken kommer trafikeras i Örebro län.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås anta yttrandet.

Övergripande

Trafikförsörjningsprogrammet är underställt den regionala utvecklingstrategin och beskriver hur
kollektivtrafiken kan bidra till att nå målen i strategin. I den remissversion av den regionala
utvecklingsstrategin som nyligen delgetts kommunerna har landsbygdens betydelse lyfts fram för
den regionala utvecklingen. Det bör också tydliggöras i trafikförsörjningsprogrammet.
Strukturen i trafikförsörjningsprogrammet är bra där det är lätt att följa mål, strategier och
indikationer. I bilaga 1 ges en bra nulägesbeskrivning av förutsättningarna och samhällsutmaningarna
för kollektivtrafiken.
Ett trafikförsörjningsprogram ska innehålla bland annat mål och grundläggande principer för
kollektivtrafikens framtida utveckling, åtgärder för att skydda miljön, tidsbestämda mål och åtgärder
för personer med funktionsnedsättningar, tillgängliga bytespunkter. Det ska också innehålla
omfattningen av trafik samt prissättning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst där dessa uppgifter
överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Så är fallet i hela Örebro län. Ett mål eller
strategisk inriktning är därför önskvärd för färdtjänst och särskild kollektivtrafik.
Länet har ett antal större arbetsplatser på huvudorterna. Här skulle samordning kunna ske i större
utsträckning för att öka nyttjandet av kollektivtrafik, där anpassade turer skulle kunna vara en
möjlighet för att skapa lönsamhet och effektivitet. Kanske bör arbetsgivare med ett visst antal
arbetstagare systematiskt vara en remissinstans i samband med beslut kring linjedragning och
tidtabeller.

Detaljerade synpunkter

4.2 Attraktiv och tillgänglig resa
Remissversionen beskriver hur utveckling av hållplatser och stationer i anslutning till kollektivtrafiken
ska leda till ökad funktion för ”hela-resan”-perspektivet. Ett sätt att främja detta är att kunna ta med
sin cykel på bussen. Med den nya trafikeringen som sätts i drift i december 2021 blir enligt uppgift ej
detta längre möjligt. Cykel på bussen skulle gynna möjligheterna till arbets- och studiependling men
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även för besöksnäringen där det nyvunna intresset att natur- och turistupplevelser i närområdet är
viktig utvecklingen i regionen. Det bör också framgå tydligt av behovet med pendlarparkeringar och
cykelvägar vid strategiska busshållplatser där express- och regionbussar angör för att få snabbare
resa.
Hallsbergs kommun anser att det är positivt att regionen arbetar med att ta fram olika prismodeller
som stimulerar att fler resenärer väljer de avgångar som normalt har en låg beläggning för att
undvika trängselproblematiken. En möjlighet i detta är även att titta på tilläggstjänster för barn och
ungdomar som har gymnasiekort eller skolskjuts via den allmänna kollektivtrafiken. Det skulle främja
att barn och ungdomar lättare tar sig till sina fritidsaktiviteter utan att föräldrar kör bil till barnens
aktivtiter i samma utsträckning.
4.4 Närtrafik
Under sista stycket beskrivs att för den allmänna kollektivtrafiken är strategin att minska behovet av
biodiesel och påbörja elektrifiering inom stadstrafiksystemet. Då trafikförsörjningsprogrammet
sträcker sig till 2030 borde teknikutvecklingen ha kommit så långt att elektrifiering även kan ske för
express-, region- eller landsbygdstrafik. Det kan även komma att finnas andra tekniker med tex
vätgas som inte omnämns.
Under strategiska inriktningar finns en punkt kring beteendepåverkan och motivation för reservation
att välja kollektivtrafiken. Hur det kan gå till bör förtydligas under punkt 4.4.
5.5 Närtrafik
Närtrafik ska införas i hela länet runt årsskiftet och regionen arbetar med formerna kring detta.
Utbudet av närtrafik riktar sig till personer som bor mer än 1 km från en hållplats som angörs av
express- eller regiontrafik. Det huvudsakliga syftet är att ge invånarna på landsbygden möjlighet att
nå service. Tyvärr så kan närtrafiken inte ersätta de indragna landsbygdsbussarna för arbetspendling
och skolpendling eller linje 710 i Hallsbergs tätort. I diskussionerna kring närtrafiken har det
diskuterats även annan typ av anropsstyrd trafik eller tillköpstjänster. Detta bör fortsätta att utredas
som alternativ tillsammans med kommunerna med samma behov.
8.5 Infrastruktur för kollektivtrafik
Under kapitel 8 är det väl beskrivet hur fysiska åtgärder ska åtgärdas ur ett tillgänglighetsperspektiv
men även andra typer av funktionsnedsättningar kräver andra anpassningar där tex trygghetsfrågor
kan bli viktiga.
Trafikförsörjningsprogrammet innehåller inga målsättningar eller strategier hur kollektivtrafiken ska
gynna ett barn- och ungdomsperspektiv.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.
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Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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1.

Bakgrund

1.1

Trafikförsörjningsprogrammets syfte

Enligt kollektivtrafiklagen (lag (2010:1065) om kollektivtrafik) ska varje län ha en
regional kollektivtrafikmyndighet. I Örebro län är det Region Örebro län som utgör
myndigheten och har enligt lagen i uppdrag att regelbundet upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Programmet i fråga ska ange mål för och beskriva behov av
kollektivtrafik i länet samt beskriva den långsiktiga strategiska planeringen för regional
kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafik som
verktyg kan bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Utifrån programmet ska kollektivtrafikmyndigheten fatta beslut om allmän trafikplikt
och dessa beslut anger mer konkret kollektivtrafikmyndighetens åtagande när det gäller
att arrangera regional kollektivtrafik i länet.
Huvudpunkterna i vad trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla är enligt lagen
följande:
1. Behovet av regional kollektivtrafik i länet ska beskrivas samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen
2. Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna
utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på
grundval av allmän trafikplikt.
3. Åtgärder för att skydda miljön,
4. Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till
behov hos personer med funktionsnedsättning,
5. De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.
6. Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735)
om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den
mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
Några viktiga begrepp:
• Trafikplikt – med trafikplikt menas den trafik som ligger till grund för beslut om
allmän trafik, det vill säga den trafik som myndigheten väljer att tilldela eller
upphandla och avtala om.
• Regional kollektivtrafik – med regional kollektivtrafik menas enligt lagen all
kollektivtrafik inom länet (både allmän och kommersiell trafik),samt trafik över
länsgräns där det huvudsakligaste resandet utgörs av vardagsresor.
• Särskild kollektivtrafik – med särskild kollektivtrafik menas samhällsbetald trafik
som inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd. Till särskild
kollektivtrafik räknas färdtjänst, riksfärdtjänst, vissa sjukresor samt skolskjutsar.
Inom Region Örebro län benämns det som serviceresor.
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Ambitionen är att denna tredje version av trafikförsörjningsprogram ska ses över i sin
helhet under år 2024.

2.

Mål

2.1

Samhällsmål för kollektivtrafiken att bidra till

Trafikförsörjningsprogrammet är, som tidigare nämnts, underställt det regionala
måldokumentet regional utvecklingsstrategi. De mål som finns formulerade i den
regionala utvecklingsstrategin anger regionens ambitioner för regional utveckling inom
en rad områden och de specificeras genom ett antal effektmål inom områdena: Stark
konkurrenskraft, Hög och jämlik livskvalitet samt God resurseffektivitet.
Det är även av vikt att sätta programmet och dess funktion i ett större sammanhang och
perspektiv. Målen i detta trafikförsörjningsprogram är formulerade för att passa in i den
kedja av mål och strategier som finns från global nivå hela vägen ner till regional nivå.
I centrum står även själva produkten som ska levereras mot kund, det vill säga utbudet
av kollektivtrafik. Det trafikförsörjningsprogrammet tillför i den här kedjan av
målformuleringar är att omsätta målen på samhällsnivå till en kollektivtrafikkontext.
Det beskriver hur ”verktyget” kollektivtrafik bidrar till att nå samhällsmålen. Figur 1
visualiserar hierarkin med målsättningar och sätter fokus på den produkt som levereras
mot kund. Det är först när trafiken används som den bidrar till målen så figuren går att
läsa både från vänster och höger.

Figur 1.Schematisk hierarki mellan måldokument för utformning av utbud av kollektivtrafik. I bilden finns
ingen hierarki mellan storregional och regional nivå. De samexisterar och påverkar varandra.
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2.2

Mål för kollektivtrafiken

Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på år 2030 och är 6 stycken till antalet.
Samtliga mål är applicerbara på allmän kollektivtrafik men de tre målen om nöjdhet,
infrastruktur och minskad påverkan på hälsa, klimat och miljö omfattar även
serviceresor. För allmän kollektivtrafik är målet om ökad marknadsandel hierarkiskt
överställt övriga mål.

Figur 2. Mål för allmän kollektivtrafik respektive serviceresor. Gröna mål är exklusiva för allmän
kollektivtrafik medan blå/gröna delas och appliceras på både allmän kollektivtrafik och serviceresor.

Arbetet med att säkerställa att utveckling sker i riktning med dessa mål sker genom
årlig uppföljning och analys av en rad indikatorer som framgår av Tabell 1 och Tabell
2 i kapitel 9.

2.3

År 2030…

År 2030 har andelen resor som görs med kollektivtrafik ökat väsentligt inom
Örebroregionen. Kollektivtrafik har etablerat sig som en självklar valmöjlighet när
avstånden är för långa för att gå eller cykla och tillgängligheten till kollektivtrafik har
utvecklats i takt med hur förväntningarna på kollektivtrafik som medel för att uppnå ett
hållbart transportsystem ökat.
År 2030 är förberedelserna inför att resa kollektivt är minimala och såväl nya som
vaneresenärer upplever det enkelt att få tillgång till information om avgångar, resetider,
bytesmöjligheter, produktsortiment och störningsinformation. Resenärer känner
trygghet i att buss och tåg avgår och kommer fram i tid.
År 2030 är kollektivtrafikutbudet sammanhållet och sömlöst oavsett om den genomförs
med buss, tåg, färdtjänst eller annat trafikslag. Det klassiska utbudet av kollektivtrafik
kompletterats med en rad nya tjänster och trafikslag som kunder kombinerar för att
tillfredsställa sina behov av resor. Trafikformerna Närtrafik och BRT har etablerats och
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fungerar ur kundsynpunkt som naturliga länkar till övrigt utbud och bidrar till ökad
tillgänglighet, ökad marknadsandel samt minskad trängsel och lägre bullernivåer.
År 2030 har kollektivtrafiken tillägnat sig de tekniska framsteg som gjorts gällande
drivmedel och på fordonssidan för en stadigt minskad negativ påverkan på hälsa, klimat
och miljö.
År 2030 har ytterligare ett stort antal hållplatser gjorts tillgängliga genom samarbete
med kommunerna och Trafikverket. Hållplatserna är nu utrustade för ökad attraktivitet,
trygghet och erbjuder bra bytesmöjligheter. Miljö ombord på bussar och tåg är
inbjudande och erbjuder möjlighet till både avkoppling och arbete.

3.

Faktorer som ökar attraktivitet och
nöjdhet

Svensk och internationell forskning målar upp en tydlig bild av vilka faktorer som har
inverkan på hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs (Dickinsson & Wretstrand, 2015).
Målsättningarna i detta program tar avstamp i denna forskning för att säkerställa att
formulerade strategier faktiskt leder mot ovan uppsatta mål för kollektivtrafiken.

Figur 3.Faktorer som påverkar attraktivitet som i sin tur kan leda till ökat resande och ökat uttyck av
nöjdhet hos kund.

En omfattande kartläggning har också gjorts av länet gällande befolkningsutveckling,
sysselsättning, pendling, restider, prisutveckling etc. Denna utgör underlag för mål
och strategier i programmet. Kartläggningen återfinns i Bilaga 1 som heter Nuläge.

8 (31)

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län
2022-2030
| Datum:
Page
123 of
235 2021-05-20

Region Örebro län

4.

Strategisk inriktning för kollektivtrafiken

I detta kapitel beskrivs vilka centrala strategier som används i arbetet för att uppnå
målen och därmed erbjuda attraktiv och tillgänglig allmän kollektivtrafik och
serviceresor.
Den grundläggande hållningen är att allmän kollektivtrafik ska vara en faktor som
bidrar till samhällsutveckling. Utbudet ska utvecklas trafikslagsövergripande där varje
trafikslag eller linjetyp är en del av helheten. Utbudet utvecklas i samverkan med
planeringsprocesser i kommunerna men kan även användas för att bana väg för
etableringar och utbyggnad.
I tider där vanor och beteenden förändras är det viktigt att vara lyhörd och utgå från
befolkningens preferenser och behov av resande. För att undersöka kunders behov är
arbetssättet något annorlunda än vad det var för några år sedan. Då var det vanligt att
prognoserna byggdes utifrån hur de gamla resmönstren såg ut. Idag läggs större vikt
vid prognoser om hur resenärer kommer vilja resa framöver. Därutöver är det inte minst
viktigt att inriktningen för kollektivtrafiken också tar sin utgångspunkt i de mål som
finns uppställda. Det är inte alltid att människors samlade vilja att resa på ett sätt
överensstämmer med exempelvis klimatmålen.
I tabellen nedan finns strategier sammanfattade i fyra olika kategorier och under
efterföljande rubriker följer en genomgång där strategierna beskrivs ytterligare och
sätts i kontext. Samtliga strategier är applicerbara i arbetet med allmän kollektivtrafik
och en handfull är även applicerbara i arbetet med serviceresor. Vilka dessa är
framgår i texterna som följer.
Tabell 1. Centrala strategier för att nå uppsatta mål för kollektivtrafiken.
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4.1

Trafikering

Vid utveckling av trafiken, i syfte att locka fler resenärer, bör man i första hand se över
om det går att minska restiden. Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil och hög
turtäthet i relationer med hög efterfrågan på resor. Relationer med störst efterfrågan på
resor behöver trafikförsörjas så att kunder erbjuds både hög turtäthet och korta restider.
Prioritera i första hand högre turtäthet i relationer under 30 minuter. Vid kortare resor
utgör anslutningsresor till hållplats samt väntetid en förhållandevis stor andel av den
totala restiden. För att minimera dold väntetid är det vid utveckling av trafiken generellt
bättre att sätta in en extra avgång istället för att försöka minska restiden. Observera att
”högre turtäthet” inte per definition innebär ”hög turtäthet”. I längre reserelationer
utgör kollektivtrafikresan en större andel av den totala restiden och därför bör kortare
restider prioriteras i relation över 30 minuter.
Dagens trafikutbud innebär bytesfria resor mellan Örebro och övriga
kommunhuvudorter i de flesta fall och denna princip bör bevaras även framåt eftersom
det är mellan Örebro och angränsande nodstäder som har störst resandeflöden kan ses.
Trafikutvecklingen ska ske på ett sätt som slår vakt om värdena pålitlighet och
punktlighet eftersom de påverkar attraktiviteten i stor utsträckning. Det handlar dels
om att människor ska uppleva linjedragningar varaktiga över tid, vilket även möjliggör
ett byggande och investerande i kollektivtrafiknära lägen. Det innebär även att invånare
och besökare måste kunna lita på att kollektivtrafiken avgår och kommer fram i tid för
att våga planera sin vardag och fritid med hjälp av den och känna möjlighet att anpassa
sitt resande efter oförutsedda händelser. Punktligheten är viktigt för såväl resenärer
inom allmän kollektivtrafik som inom serviceresor.

4.2

Attraktiv och tillgänglig resa

Utveckling av hållplatser och stationer i anslutning till kollektivtrafiken ska leda till
ökad funktion utifrån ett ”hela-resan”-perspektiv. Det innebär att det i större
utsträckning behöver etableras infrastruktur för att parkera, låsa fast eller ta del av free
floating-mobilitet vid punkter där kunder förväntas lägga tid på att byta mellan olika
transportmedel. Det förutsätter i sin tur en fortsatt utveckling av samarbetet med
kommuner och Trafikverket gällande byggande av hållplatser, pendlarparkeringar för
bilar, cyklar eller andra transportmedel. Det övergripande syftet är att öka
tillgängligheten och efterfrågan på resor i stråken med stor efterfrågan på resor. Vi ska
i större utsträckning möjliggöra för att kombinera transportslag och för det krävs en
bredare definition av stationer och hållplatser.
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa och utrusta bussar och hållplatser enligt
tillgänglighetskraven ska fortsätta. Det är ett arbete som ökar förutsättningarna för att
kunder ska kunna flöda mellan trafiksystemen allmän kollektivtrafik och serviceresor.
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Arbetet består exempelvis av en fortsatt utbyggnad av audiovisuellt
informationssystem på bussar och kraftsamla för att höja hållplatsstandarden i länet.
Av stycke 8.5 framgår definitionen av tillgänglig hållplats samt vilka utrustningsnivåer
som är lämpliga beroende på resande från hållplatsen, om den utgör en målpunkt för
specifik kundgrupp, hållplatsens funktion kopplat till byte mellan färdmedel samt
hastighet på väg. Fokus för åtgärder är hållplatser i av RUSen utpekade
utvecklingsområden. I arbetet är det viktigt att åtgärderna inte skapar hållplatser som
öar av tillgänglighet. Ett verktyg som ska användas för att undvika detta är genom
samordning mellan arbetet att bygga ut infrastruktur för gång och cykel och
tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
Kunders upplevelse av att känna tillit till och planera sina resor med kollektivtrafiken
ökat i takt med att de har tillgång till information om trafiken i realtid. Det sker
exempelvis genom buss på karta eller genom tillgång till störningsinformation.
Utvecklingskraft bör därför läggas på att utveckla metoder för att tillhandahålla
realtidsinformation om tider, körvägar, eventuella förseningar och inställda turer.
En viktig konkurrensfördel i kollektivtrafiken är möjligheten att använda restiden
effektivt, exempelvis för arbete eller avkoppling. Fordonsflottan ska utvecklas för att
kunder som reser i nedan typer av trafik ska erbjudas kompletterande komfort:
 Resor över 30-35 minuter
 Linje (med minst ovan angiven körtid) som körs i de nodsammanbindande
kollektivtrafikstråken
 Linje (med minst ovan angiven körtid) som körs med expressbussar eller
regionlinjer med många avgångar och hög andel arbetspendling.
Kompletterande komfort kan vara exempelvis eluttag, wifi och fällbara säten.
Covid19-pandemin har påverkat definitionen av acceptabel trängsel i väntan på och
ombord på kollektivtrafiken. Detta ställer nya krav på utbudet och analyserna av
efterfrågan på resor. Det finns med anledning av detta behov av att etablera nya metoder
att förutse trängsel samt att dimensionera trafikutbudet där efter. Den satsning som
bedöms ge absolut störst hämmande effekt på förekomsten av trängsel i länets
kollektivtrafik är utveckling av ett system för Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro stad,
genom en utökning av turtätheten i de stråk där vi idag har såväl det största resandet
som störst antal avgångar med trängselproblematik. En annan åtgärd för att minska
trängsel kan vara att ta fram prismodeller som stimulerar fler resenärer att välja de
avgångar som normalt har en låg beläggning.
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4.3

Försäljning

Priset är dels en ekonomisk faktor men fungerar även som ett viktigt verktyg som kan
bidra till att öka nöjdheten hos de som reser samt locka fler resenärer. Överlag finns en
ambition att Örebro län ska ha priser som gör resande med allmän kollektivtrafik
konkurrenskraftigt jämfört med att resa med bil. Nyligen har också den geografiska
giltigheten styrts om till fem nivåer; tätort/kommun, ett område, två områden och län
och syftet är att detta ska upplevas som en sänkt tröskel för kunder att använda
kollektivtrafiken vid fler tillfällen än innan.
För att bättre nyttja de resurser som läggs och står till förfogande för kollektivtrafiken
ska en hög beläggning eftersträvas under hela trafikdygnet. Prismodeller, som är en del
i det totala erbjudandet som paketeras till kund, ska bidra till att attrahera fler resenärer
samtidigt som tillförsel av intäkter inte äventyras. Modellerna ska vara konsekventa
och ge lika förutsättningar i hela länet.
Säljlösningar och informationskanaler ska utvecklas för att minimera kraven på
förberedelser inför resor med kollektivtrafiken. Sådana lösningar bidrar även till
kortare restider och enkelhet för resenären. För att lyckas behöver digitala kanaler för
försäljning och information utvecklas framåt. Kopplat till information ligger
utmaningar i att på bredare front erbjuda pålitlig tillgång till realtid i alla trafiktyper
samt störningsinformation.
Påverkanskampanjer har visat sig ha god effekt på efterfrågan och att låta kunder prova
utbudet har gjort att många stannat som kunder. Strategin bör därför vara att fortsätta
med detta både på långs sikt men även specifikt i utmaningen att återetablera resandet
efter minskningen av resandet efter restriktionerna under Coronapandemin.

4.4

Hälsa, klimat och miljö

Kollektivtrafiken utgör å ens sidan ett verktyg för att minska transporters negativa
effekter på hälsa, klimat och miljö. Det är även viktigt att jobba med att säkerställa att
utförandet av trafiken i sig har så liten negativ effekt som möjligt på samma mål.
Ett tredje perspektiv är att kollektivtrafikresande innebär att resenärer rör mer på sig i
vardagen och genererar färre utsläpp av partiklar och buller jämför med om resan gjorts
med bil. Slutsatsen är att kollektivtrafikresandet genererar betydande positiva
hälsoeffekter och en förbättrad hälsa innebär i sin tur en samhällsekonomisk nytta när
belastning på vård minskar.
Kollektivtrafiken är ett centralt verktyg när det gäller att minska transporternas negativa
klimatpåverkan. Självklart är det viktigt att det sker en fortsatt omställning till en
privatbilism som sker med fordon med så liten klimatbelastning som möjligt. Men –
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för att minska persontransporternas negativa klimatpåverkan är det allra viktigaste att
så många bilresor som möjligt ersätts med kollektivtrafik, gång eller cykel.
För att detta ska vara möjligt är det viktigt att vi har en kollektivtrafik som
dimensioneras för att klara en ökad marknadsandel i nivå med såväl efterfrågan som de
uppställda klimatmålen. Det är också centralt att kollektivtrafiken utformas så att den
är ett alternativ som upplevs som mer attraktivt än bilen. Till sist är också så att
kollektivtrafik fungerar som verktyg klimatmålen bara om den används. En
förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara såväl klimat- och resursmässigt hållbar,
är att den har en beläggning som uppgår till en nivå som gör att det finns klimatnyttor
med att människor väljer kollektivtrafiken framför att åka bil och att marknadsandelen
ökar enligt målsättningen. För att uppnå detta krävs förändrade resebeteenden. Därför
behöver Regionen utveckla arbetet med mobility-management både drivet av Region
Örebro län men även inom nätverk tillsammans med kommuner och andra
samhällsaktörer.
Utöver att så många som möjligt reser med kollektivtrafiken, är det också viktigt att
kollektivtrafiken i sig ger så små avtryck som möjligt på klimat och miljö. När vi nu
tar steg bortom fossilfrihet inom allmän kollektivtrafik, och så småningom även inom
serviceresor, utökas ansatsen med att minimera drivmedlens påverkan på övriga
svenska miljömål1. Även om minskad miljöpåverkan och minskad energiförbrukning
är den huvudsakliga inriktningen för kollektivtrafikens drivmedel är biogas alltjämt ett
relevant drivmedel mot bakgrund av dess positiva effekter när det gäller att understödja
en lokal kretsloppsekonomi som gör att miljövärdet är högt trots en något längre
energieffektivitet.
Efterfrågan på biodiesel kommer sannolikt att öka kraftigt fram till 2030, främst till
följd av reduktionsplikten för diesel som införs stegvis. De föreslagna nivåerna i
reduktionsplikten skulle leda till att andelen av biodiesel ökar till 78 procent 2030.
Detta är att jämföra med en andel på 31 procent för 2021. Sammantaget innebär detta
en osäker tillgång på biodiesel och en trolig prisökning på drivmedlet under kommande
år. För serviceresor ligger fokus på att nå målet om 100% fossilfria drivmedel samt att
påbörja elektrifiering av fordonsflottan. För allmän kollektivtrafik är behovet främst att
minska behovet av biodiesel samt att påbörja elektrifiering av fordon inom
stadstrafiksystemen.

1

Minskad klimatpåverkan, Ökad biodiversitet och minskad giftighet för djur och miljö, Ökad
resursåtervinning, Minskad försurning, Minskad övergödning, Förbättrad luftkvalitet, Minskat
trafikbuller under 50 km/h
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Slutsatsen, som dragits tidigare, är den att kollektivtrafik som verktyg bara fungerar om
den används. Det räcker inte att anskaffa fordon, köra dem med bästa möjliga
energikälla och lägga attraktiva tidtabeller.

5.

Inriktning för utbud av allmän
kollektivtrafik

De ovan angivna målen samt den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken leder
över till att definiera det behov av kollektivtrafik som antas vara nödvändigt för att nå
målen. Med utgångspunkt i analysen av resandeunderlag, pendlingsutveckling,
färdmedelsval etc. som gjorts i bilaga 1 har det gjorts en bedömning av behov av
kollektivtrafik som beskrivs i detta kapitel. De behov som uttrycks nedan kommer att
fullgöras antingen genom att kommersiella aktörer kör kollektivtrafiken eller genom
beslut om trafikplikt. Trafikpliktsbeslut innebär att kollektivtrafikmyndigheten
upphandlar trafiken eller anordnar den i egen regi. Inriktningen för kollektivtrafiken
kommer således att påverka transportbranscher som buss, tåg och taxi.
Förutsättningarna för en god kollektivtrafik som samordnar personers resbehov ser
olika ut på olika platser i länet och merparten av antalet resor som sker i Örebro län
sker inom Örebro tätort och mellan Örebro och närliggande orter. Utbudet av
kollektivtrafik baseras på efterfrågan på resor i olika relationer eftersom en viktig
utgångspunkt är att kollektivtrafiken har effekt på samhällsutvecklingen endast om den
används. Forskning visar att det är mer klimateffektivt att köra buss än bil om antalet
passagerare är >6,3 passagerare (Euro5/Euro6 teknologi) respektive >4,5 passagerare (
elfordon) i bussen (K2, Statens vegvesen, Urbannet Analyse, 2017). Kollektivtrafiken
i Örebro län ska vara baserad på tät och snabb trafik i de relationer där efterfrågan på
resor är stor. En inriktning är att trafikdygnet generellt ska sträcka sig mellan kl. 06–
23.
Örebro län har tågtrafik både inom länet och till angränsande län, tågtrafiken i Örebro
län består till största del av regionaltåg. Busstrafiken kan delas in i Expresstrafik,
Regiontrafik, Stadstrafik och Närtrafik. Det som avgör vilken linjetyp trafiken i en
viss relation bör tillhöra är en kombination av:
 Kundens syfte med resorna i relationen
 Storleken på den faktiska och potentiella efterfrågan i relationen
 Om efterfrågan i första hand finns mellan ändpunkter i en reserelation (A och
B) eller om det finns mellanmarknader inom reserelationen.
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Figur 4. Örebro län med…
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Tabell 2. Utbudstabell som anger minimum av utbud i den viktigaste reserelationen i trafikslag, antal
avgångar vardag och helg samt syfte med trafiken. Trafiken relaterar utbudsmässigt direkt till
befolkningsstorleken i länets tätorter.
Antal invånare i tätorter Dubbelturer per vardag Dubbelturer per helgdag

Huvudsakligt syfte/målgrupp

>50000 inv

20

7

Arbets- och studiepandling,
Fritidsaktiviteter
Nöjen

3000-50000 inv

20

5

Arbets- och studiepandling
Fritidsaktiviteter
Nöjen

500-3000 inv

10

4

Arbets- och studiepandling
Fritidsaktiviteter (i viss mån)

200-500 inv

∞
∞

Utanför tätorter

5.1

Serviceresor
Fritidsaktiviterer (i viss mån)
Serviceresor
Fritidsaktiviterer (i viss mån)

Aktuella trafikslag
Tågtrafik
Exprestrafik
Regiontrafik
Landsbygdstrafik
Stadstrafik
BRT
Tågtrafik
Exprestrafik
Regiontrafik
Landsbygdstrafik
Stadstrafik (Kga och Lbg)
Tågtrafik
Regiontrafik
Landsbygdstrafik
Närtrafik
Närtrafik

Regionaltåg

Örebro län har tillsammans med grannregionerna ett gemensamt intresse av att
utveckla regional tågtrafik av tillräcklig omfattning utifrån de regionala behoven.
Den gemensamma utvecklingen bör ske genom etablerandet av ett gemensamt
storregionalt stomnät som utgår från nuvarande regionala tågtrafiken inom Mälardalen
och Bergslagen.
Kravet på stabilitet över tiden och löpande kapacitetsutbyggnad gör att den
storregionala stomtrafiken behöver regleras i olika former av avtal om trafikutbud,
fordonsförsörjning och tillgång till spårkapacitet. Storregional stomtrafik på spår
bedöms heller inte ha möjlighet att vara kommersiellt lönsam i en omfattning som
motsvarar regionens behov. Utvecklingen av det regionala stomnätet kräver därför att
överenskommelser görs mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om trafikens
omfattning och finansiering. Regionens behov av en snabbare trafik som med kortare
restider kan driva på regionförstoringen och binda samman de större städerna i
Mälardalen och Stockholm. Trafiken längs västra stambanan mot Göteborg är också
viktigt vilket framgår av inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin.
Regionaltågstrafiken syftar både till att användas för dagliga resor inom länet och för
pendling och sällanresor över lite längre avstånd. Flertalet av de större målpunkterna
ligger utanför länet. Regionaltågen nyttjas i första hand för resor i avståndsintervallet
20–200 kilometer. Tågen är därmed viktiga både för trafiken inom länet och för
regionförstoringen med möjligheten att nå andra arbetsmarknader. Här följer en
genomgång av tågutbud och huvudsakliga målpunkter i respektive delstråk inom länet
och bortanför länsgränsen.
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Norr
Sträckan Örebro- Frövi- Lindesberg och Kopparberg trafikeras av Tåg i Bergslagen
med timmestrafik som grund, förstärkt med halvtimmestrafik på morgon och
eftermiddagen mellan Örebro och Lindesberg. Detta utgör en delmängd av antalet
avgångar i Tabell 1 ovan. Tågen fortsätter mot Dalarna där Ludvika och Borlänge är
viktiga målpunkter.
Söder
I relationen Örebro- Kumla- Hallsberg är inriktningen att tillhandahålla
halvtimmestrafik i högtrafik och timmestrafik övrig tid. Trafiken tillhandahålls med en
kombination av Tåg i Bergslagens och SJs tåg. Detta utgör en delmängd av antalet
avgångar i Tabell 1 ovan.
Öster
På Mälarbanan och Svealandsbanan bedrivs också regionaltågstrafik. Viktiga
målpunkter längs dessa banor är främst nodstäderna Stockholm, Västerås och
Eskilstuna. Trafiken på Svealandsbanan drivs av Mälardalstrafik, medan trafiken på
Mälarbanan körs av SJ på kommersiell grund.
Från Hallsberg går det både fjärrtåg och regionaltåg mot Stockholm. Fjärrtågtrafiken
körs på kommersiell grund och bedrivs främst av SJ med korta restider mellan
Hallsberg och Stockholm. Regionaltågstrafiken bedrivs av Mälardalstrafik vars syfte
är att skapa god tillgänglighet mellan Hallsberg, Vingåker och Katrineholm, Södertälje
och Stockholm.
Sydöst
Mot Östergötland bedrivs regional tågtrafik från Hallsberg ner till Mjölby. Trafiken
bedrivs av Tåg i Bergslagen. Syftet med trafik är att skapa tillgänglighet till Linköping
och Norrköping, men också för att tillgängliggöra resor söderut på södra stambanan
mot Malmö och Köpenhamn.
Väster
Mot Västra Götaland går SJ:s kommersiella regionaltågstrafik i riktning mot Skövde
och Göteborg. Längs Kinnekullebanan bedriver Västtrafik regional tågtrafik mellan
Göteborg och Örebro med några få avgångar per dag. Från Västra Götalandsregionen
finns ett intresse att knyta samman Mariestad och andra orter längs Kinnekullebanan
med Örebro. För Örebro läns del är trafikens främsta syfte att trafikförsörja sträckan
Örebro till Laxå.
Från Hallsberg bedriver SJ kommersiell tågtrafik mot Degerfors, Karlstad och Oslo.
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Figur 5. Strategi för tåg och expressbussar i Mälardalen framtagen inom det storregionala samarbetet En
Bättre Sits.

5.1.1 Principer för etablering av ny station
Principen är att nya stationer endast ska öppnas om de bedöms kunna ge ett positivt
nettotillskott av resenärer. Ytterligare tågstopp längs en sträcka innebär längre restider,
samtidigt som det skapar möjlighet till en god trafikförsörjning för fler resenärer.
Följande huvudkriterier ska beaktas:
 Pendlingsbenägenheten mellan regionens större orter ska beaktas.
 Nettoresandet på den aktuella linjen ska öka.
 Restidskvoten i tunga reserelationer ska vara konkurrenskraftig.
 Tågtrafikens och infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas.
Förutom att lägga tågstopp strategiskt i förhållande till var bebyggelse redan finns så
ger exploatering i stationsnära lägen hög tillgänglighet till kollektivtrafiken och bygger
underlag för ökat resande. Kommunernas exploateringsplaner ska därför beaktas vid
utredning av potentiella stationslägen. Viktigt är även att övrigt utbud av allmän
kollektivtrafik utreds för anpassning till de nya förutsättningar för resande som ett
stationsläge ger.
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5.2

Expressbusstrafik

Expressbusslinjerna används i första hand för att skapa snabba förbindelser mellan
Örebro tätort och övriga kommunhuvudorter som inte är sammanlänkade med tågtrafik.
Expressbusstrafiken syftar huvudsakligen till att erbjuda resor i arbets- och
studiependlingssyfte. Expressbusslinjer trafikeras enligt principen: få hållplatser och
gen linjesträckning och bör angöra hållplatser som bidrar till en nettoökning av antalet
resenärer. Det innebär generellt att det är få stopp i glesbebyggda områden, medan
tätare stopp kan vara befogade inom tätorter. Det kan dock variera beroende på vilka
övriga stråk av allmän kollektivtrafik som expressbusslinjen sammanfaller med och
vilka tidsvinster som ett reducerat antal stopp kan leda till.
Linjer i följande relationer bör utbudet utgöras av expressbusslinjer
- Karlskoga–Örebro
- Askersund–Örebro
- Nora - Örebro
- Hällefors–Örebro
- Fjugesta-Örebro
Fordonen som kör dessa linjer ska hålla en motsvarande komfort som regionaltågen,
för att bland annat möjliggöra nyttjande av restiden för arbete eller studier.

5.3

Regionbusstrafik

Det finns fler relationer än de som trafikeras av tåg och expressbusstrafik, där det finns
en stor efterfrågan på resor till arbete, studier eller fritidsaktiviteter. Dessa relationer
trafikeras av regionlinjer med minst 10 turer i vardera riktningen per vardag. I relationer
där utbudet består av både tågtrafik och regionbusstrafik samplaneras de så att
parallellkörning undviks. Tåg- och expressbusstrafikens syfte är att erbjuda snabba
resor mellan kommunhuvudorter och större tätorter medan regionbusstrafiken på
motsvarande sträcka ska fokusera på mellanmarknaderna och i den mån det är möjligt
stärka tågtrafiken genom bytesmöjligheter mellan tåg och buss. Regionlinjerna ska, så
långt det är möjligt, ha samma linjesträckning varje tur och körvägsvarianter ska
undvikas.

5.4

Landsbygdstrafik

Linjetypen landsbygdstrafik innefattar linjelagd allmän kollektivtrafik som inte är tåg,
express- eller regiontrafik. Det är generellt busslinjer men 3-5 avgångar per vardag och
har en yttäckande linjesträckning ofta med en tidtabell anpassad till skoltider lokalt.

5.5

Närtrafik

Närtrafiken utgör en förlängning av den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken i
Örebro län. Utbudet av närtrafik riktar sig till personer bor mer än 1 km från en
hållplats som angörs av express- eller regiontrafik och det huvudsakliga syftet är att
ge invånarna på landsbygden möjlighet att nå service (handel, apotek, vårdcentral
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eller bibliotek) i närmsta tätort. Resor erbjuds när efterfrågan på kollektivtrafikresor
är något lägre och resenären hämtas i nära anslutning till bostaden och går till
närtrafikhållplatser i närmsta tätort. Resenären kan därifrån välja att fortsätta sin resa
vidare med annan kollektivtrafik. Närtrafikresor samplaneras med andra
närtrafikresor samt med färdtjänst- och sjukresor.

5.6

Stadstrafik

I Örebro län finns stadstrafik i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. För stadstrafiken är
lägsta nivå en buss i halvtimmen under högtrafik och en buss i timmen i lågtrafik. Det
ska även finnas turer under kvällar och helger. Det finns stråk i stadstrafiken där
efterfrågan på kollektivtrafik är större vilket medger en högre turtäthet.
I stråk med stor efterfrågan på resor i stadstrafiken både i Örebro och i Karlskoga och
Lindesberg ska busstrafiken ha hög framkomlighet. Det betyder att bussen bör
prioriteras i gaturummet, att avstånd mellan hållplatser inte bör vara kortare än 400
meter och inte längre än 800 meter vid bebyggelse. Resenärerna i stråk med stor
efterfrågan på resor i stadstrafiken ska uppleva busstrafiken som ett snabbt och effektivt
sätt att resa.
Örebro stad växer, både genom förtätning men även genom att nya bostadsområden
byggs i ytterkanterna. Det optimala för ett hållbart resande, med buss, från de nya
bostadsområdena är att de ligger i starka kollektivtrafikstråk där det redan finns ett stort
utbud av kollektivtrafik eller utgör en förlängning av dessa stråk. Förändringar i
linjesträckningar på grund av ny bebyggelse ska enbart göras om det genererar ett
nettotillskott av resenärer.
5.6.1 Bus rapid transit - BRT
Örebro stad har, när detta program tas fram, en av Sveriges långsammaste
stadstrafiksystem och i syfte att kraftigt minska restiderna och åstadkomma en positiv
resandeutveckling byggs ett BRT-system. Trafikstart för systemet sker etappvis mellan
åren 2023 och 2025 och genomförandet sker i alla steg i tätt samarbete mellan Örebro
kommun och Region Örebro län.
De systemegenskaper som är rådande för BRT-systemet i Örebro är:
• Systemet ska vara lätt att förstå och använda
• Hög synbarhet i stadsmiljön, egen design och varumärke
• Hållplatser, anslutningsvägar och stadsmiljö med hög kvalitet
• Egna körbanor och full prioritet i korsningar,
• Gena linjesträckning med mjuk linjeföring, jämn körbana med hög kvalitet.
Med ett BRT-system finns potential till att sänka restidskvoten från dagens 1,8–1,9 ner
till 0,9–1,2. Detta beräknas ge en ökning av resandet på 20–30 procent.
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5.7 Länsgränsöverskridande allmän kollektivtrafik med
buss
Efterfrågan på allmän kollektivtrafik i relationer som korsar länsgränser ska utredas
löpande tillsammans med och på lika villkor som efterfrågan inom länet. I dagsläget
körs majoriteten av utbudet av allmän kollektivtrafik i relationer över länsgräns med
tåg som beskrivits i stycke 5.1. Ett antal länsöverskridande relationer med efterfrågan
på resor saknar dock tågförbindelse och där är det av strategiskt viktig betydelse för
Örebro län att bibehålla busstrafik. I dagsläget domineras utbudet av resmöjligheter
med buss till målpunkter i Värmland (ex Filipstad, Kristinehamn och Karlstad)
respektive Västmanlands (Arboga och Götlunda).

5.8

Trafikplikt eller kommersiell trafik

Kollektivtrafiklagen (lag (2010:1065) om kollektivtrafik) öppnar för att behovet av
kollektivtrafik kan tillgodoses genom att kollektivtrafikmyndigheten beslutar om
trafikplikt eller att kollektivtrafikoperatörer driver den på kommersiella grunder. Den
strategiska inriktningen som beskrivs i kapitel 3 samt det behov av kollektivtrafik som
beskrivs ovan är utgångpunkten för om kollektivtrafikmyndigheten väljer att fatta
beslut om trafikplikt eller väljer att förlita sig på de kommersiella aktörernas initiativ.
Utöver dessa kriterier är det också avgörande att resenärerna kan erbjudas ett utbud av
kollektivtrafik som är stabilt över en längre tid. Inför beslut om trafikplikt hålls samråd
med entreprenörer för att klargöra om det finns intresse att driva delar av
kollektivtrafiken på kommersiell grund.

5.9

Anpassning till kraftig förändring av efterfrågan

Det är kollektivtrafikmyndighetens ansvar att kontinuerligt anpassa utbudet av
kollektivtrafik efter en förändrad efterfrågan och marknadspotential. Normalt sker detta
i samråd med kommunerna i samband med att nya bostadsområden uppförs eller nya
verksamheter etableras och tabeller justeras i samband med tidtabellsskifte. Om det
däremot sker en hastig och omfattande förändring av efterfrågan, så kan det vara
aktuellt med en särskild samverkan med berörd part för att kunna tillgodose efterfrågan
vid tillfälle som avviker från rutinen.

6.

Kommersiell kollektivtrafik

Det är Transportstyrelsen som i sin författningssamling TSFS 2012:2 anger regler för
anmälan om trafikstart, upphörande samt förändrat utbud av kommersiell trafik. Den
regionala kollektivtrafikmyndigheten är mottagare av anmälan och den ska inkomma
21 dagar innan trafik startar eller upphör samt i vissa fall även vid förändringar.
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Alla kollektivtrafikföretag som bedriver regional kollektivtrafik ska på
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor ha tillträde till hållplatser och
bytespunkter i länet. Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att genom en god dialog
med väghållare och övriga trafikerande entreprenörer kunna tillgodose tillräcklig
kapacitet för att samtliga trafikerande bolag ska kunna angöra hållplatser som önskat.
Gällande fysisk plats för att angöra är kollektivtrafikmyndighetens förhoppning att
åtgärder som prisstyrning och tidstyrning inte ska vara nödvändiga för att klara
efterfrågad kapacitet. När det gäller förmedlande av digital information om
avgångstider etc. erbjuds det där motsvarande möjlighet finns för
kollektivtrafikmyndighetens trafikutbud. I Örebro län bedöms kapacitetsbrist vid
bytespunkter i första hand kunna uppstå vid Örebro resecentrum.
Vid etablering kommersiell kollektivtrafik ska också trafikföretagen ges möjlighet att
föra dialog med kollektivtrafikmyndigheten om eventuell biljettsamverkan.

7.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Region Örebro län utreder och prövar tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst för
samtliga av länets 12 kommuner. Det är ett ansvar regionen har sedan hösten 2001. Den
som beviljas färdtjänst kan resa med serviceresefordon i och emellan länets samtliga
kommuner samt 30 km utanför länsgränsen. Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst utreds
också rätten till månadskort samt särskilda villkor vid färdtjänstresa, exempelvis
ensamåkning, två ledsagare, direktresa eller särskild placering i fordonet. Antalet
personer i länet med tillstånd till färdtjänst uppgick år 2019 till cirka 10 700 stycken,
vilket motsvarar 3,5 procent av befolkningen. Detta är en ökning på 0,2 procentenheter
sedan 2015.
Rent praktiskt samplaneras och samkörs färdtjänst och sjukresor inom länet. Vid
beviljande av färdtjänsttillstånd får personen även automatiskt tillstånd att boka resor
till vården (sjukresor) med serviceresefordon. Detta sker då till samma egenavgift
som finns inom färdtjänsten.
Tillstånd till riksfärdtjänst innebär att kunden beviljas ersättning för de merkostnader
som uppstår för resan till följd av kundens funktionsnedsättning. Ersättningen kan
exempelvis bestå i beviljande av serviceresefordon för att ta sig till/från resmålet eller
i form av utbetalning av en ledsagares biljettkostnader i samband med resa med
allmänna kommunikationer.
Under 2019 var den totala kostnaden för resor med riksfärdtjänst med
serviceresefordon cirka 3 miljoner kronor. Antalet riksfärdtjänstresor med
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serviceresefordon var cirka 1300 stycken. När det gäller ersättning för merkostnader i
samband med riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer med ledsagare
betalades drygt 32 000 kronor ut för 28 stycken resor 2019. Den statistik som finns från
2020 har så starkt påverkats av pågående pandemi att dessa siffror inte bör jämföras
med, då det var väldigt mycket färre resor under det året.

7.1

Prissystem för färdtjänst

Grunderna för prissättning av den egenavgift kunden betalar för att resa med färdtjänst
i Örebro län ska utgå ifrån att:
 resan erbjuder en högre service än motsvarande resa med allmänna
kommunikationer och därmed ska egenavgiften vara större vid resor med
färdtjänst.
 priset är relaterat till reslängden, utifrån en miniminivå och en maxnivå.
 undantaget från prissättningen är månadskort för arbets- och studieresor där
prissättningen överensstämmer med den kostnad som gäller för motsvarande
resa med allmän kollektivtrafik. Resor till och från förtroendeuppdrag ingår
också i de resor som kunden kan få månadskort för.
Beslut om förändringar av priserna sker i samråd med kommunerna.

7.2

Prissystem för riksfärdtjänst

Regeringen har meddelat föreskrifter om kundens egenavgifter som anges i
förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Egenavgiften
får därmed varken vara lägre eller högre än den som är angiven i förordningen.
Utgångspunkten för egenavgifterna är vad normala reskostnader är för att resa med
allmänna kommunikationer, tåg 2:a klass.

8.

Organisation och arbetsfördelning

8.1

Regionen och kommunerna

Region Örebro län utgör den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) i Örebro
län
och
mer
specifikt
är
det,
under
nuvarande
mandatperiod,
samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsuppdraget inom Regionens
organisation. Sedan trafiken skatteväxlades 2012 finansieras den till 100 procent av
Region Örebro län. För att tillgodose den kommunala förankringen av de beslut som
fattas av kollektivtrafikmyndigheten finns ett regionalt samverkansråd som består av
ledande kommunala politiker. Det finns också en samverkansstruktur med
tjänstepersoner från länets kommuner i form av beredningsgrupp till regionala
chefssamverkansgruppen för trafik och infrastruktur (KC/RD).
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8.1.1 Regional samverkan
För att utveckla trafiken krävs en aktiv dialog med kommuner, grannlän, operatörer och
resenärer. Andra områden för dialog och samverkan kan vara periodkortsgiltighet och
biljettmaskinsystem samt olika tekniska system för exempelvis bussprioritering vid
trafikljus och realtid. Att ingå i dessa system är förknippat med kostnader och kräver
även viss framförhållning.
Utgångspunkten för samverkan bör i första hand vara målen i
trafikförsörjningsprogrammet. Men för att målen ska vara möjliga att nå är det viktigt
att det finns en tydlig koppling till målen i exempelvis kommunernas översiktsplaner
och Trafikverkets planer för transportinfrastrukturen. Länsplanen för
transportinfrastruktur fyller också en viktig funktion när det gäller finansiering av
infrastruktur kopplat till kollektivtrafiken.
När det gäller resor med kollektivtrafiken över länsgräns är det också viktig att det sker
en samverkan mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för en ömsesidig
fordonsförsörjning.
8.1.2 Storregionalsamverkan
Samverkan med andra län är en viktig del i arbetet och det sker inom ett antal nätverk
med länen inom Mälardalen. En Bättre Sits (EBS) samordnas av Mälardalsrådet och
är ett nätverk av politiker med stöd av tjänstemän från de länsplanupprättande organen,
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna samt Trafikverket vid behov. Den främsta
uppgiften för En Bättre Sits är att ta fram en storregional systemanalys som är
regionernas gemensamma prioriteringar och inspel till den nationella planen. I den
storregionala systemanalysen beskrivs vilken kollektivtrafik regionerna har för avsikt
att bedriva på järnväg och vilka infrastruktursatsningar som krävs för att kunna uppnå
en konkurrenskraftig trafik.
Ett annat nätverk med påverkan på kollektivtrafikens uppdrag är ÖMS-samarbetet. De
sju regionerna i östra Mellansverige genomför gemensamma studier för att undersöka
och sprida kunskap om förutsättningarna för att öka integreringen mellan länen och
verka för en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. Regioner som
ingår i ÖMS-samarbetet är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro,
Södermanland och Östergötland. Även Mälardalsrådet ingår i samarbetet.

8.2

Trafik

Kollektivtrafikmyndigheten planerar och ger förutsättningar för genomförande av den
allmänna kollektivtrafiken i länet. Det utbud som det fattas trafikpliktsbeslut om utförs
av buss- och tågoperatörer som upphandlas eller är delägda av Region Örebro län.
Tågoperatörer upphandlas tillsammans med andra län inom tågsamverkan som beskrivs
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nedan medan all busstrafik körs i egen regi och tilldelas Svealandstrafiken AB. All
trafik utförs under varumärket Länstrafiken Örebro.
Sedan 2018 äger Region Örebro län trafikbolaget Svealandstrafiken tillsammans med
Region Västmanland. I takt med att trafikavtal löper ut tas nya trafikpliktsbeslut och
busstrafiken som dessa omfattar överlåts till Svealandstrafiken och utförs i egen regi
eller upphandlas av tredje part. Svelandstrafiken ansvarar för att bedriva trafiken i
enlighet med Region Örebro läns intentioner som anges i detta program och övriga
strategier riktlinjer. Detta förutsätter ett väl fungerande samarbete inom alla aspekter
av trafiken från tidtabeller, tekniska system, infrastruktur och kundkontakter.
Region Örebro län är delägare i två tågtrafikbolag, Tåg i Bergslagen och
Mälardalstrafik. Tåg i Bergslagen ägs gemensamt av regionerna Dalarna, Västmanland,
Gävleborg och Örebro. Mälardalstrafik ägs gemensamt av regionerna Stockholm,
Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.
Region Örebro län är beställare av tågtrafiken. Planeringssamverkan kring den
regionala tågtrafiken sker genom Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, där frågor om
planering, trafikering, marknadsföring, färdbevis och strategisk utveckling hanteras i
nära samverkan med trafikbolag och berörda län. Samverkan kring tågtrafik sker också
med Region Värmland, Region Östergötland samt med Västra Götalandsregionen, men
i mindre omfattning.

8.3

Trafikplikt

Mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet utgör grunden för myndighetens
beslut om allmän trafikplikt. Beslutet innebär att myndigheten slår fast vilka krav, till
exempel på kvalitet, omfattning eller prissättning, som ska uppfyllas avseende en viss
trafik. Myndigheten får, efter överenskommelse med en eller flera andra regionala
kollektivtrafikmyndigheter, även fatta beslut om allmän trafikplikt inom
myndigheternas gemensamma område.
Trafikplikten grundar sig även på en analys av att det offentliga har ett legitimt intresse
av att kunna tillhandahålla kollektivtrafik, som kommersiella aktörer inte skulle
erbjuda. Observera dock att myndigheten inte i någon särskild form behöver undersöka
det kommersiella intresset eller visa att sådant intresse saknas för att ha rätt att
organisera trafik.
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Figur 6. Beskrivning av hålltider vid upphandling och tidpunkter för beslut om allmän trafikplikt inför
uppstart av ny allmän kollektivtrafik.

8.4

Tillköp

Generellt gäller att Region Örebro län finansierar all kollektivtrafik som bedöms vara
av regional betydelse. All kollektivtrafik som är av regional betydelse ska gå att härleda
ur trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiklagen öppnar dock för en kommun att
finansiera viss regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för
resenärerna än vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten annars skulle
tillhandahålla.
Eventuella tillköp av regional kollektivtrafik kräver en överenskommelse mellan
kollektivtrafikmyndigheten och berörd kommun. Tillköp får inte medföra högre
kostnader för kollektivtrafikmyndigheten, eller bidra till att trafiksystemets upplägg
rubbas.

8.5

Infrastruktur för kollektivtrafik

Ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur i länet är uppdelat på flera parter.
För busstrafiken är det respektive väghållarens ansvar att stå för markarbeten. Det är
antingen
Trafikverket,
en
kommun
eller
en
enskild
vägförening.
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att anskaffa och planera för den
hållplatsutrustning som finns ovan marken. I dagsläget handlar det ex om: stolpe med
hållplatstopp, väderskydd, informationstavlor, pratorer och digitala skyltar.
För tågtrafiken är det Trafikverket som ansvarar för plattformar vid järnvägsstationer.
Eventuell förändring och utveckling av plattformar bör ske i samråd mellan
Trafikverket, kommunen, tågoperatörer och kollektivtrafikmyndigheten. Stationshus
eller motsvarande vid resecentrum och järnvägsstationer ägs av Jernhusen eller
respektive kommun.
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8.5.1 Definition av tillgänglig busshållplats
Det finns i dagsläget ingen nationell definition av vilka utformningskrav som ska
uppfyllas för att en busshållplats är att betrakta som fysiskt tillgänglig. Region Örebro
län har därför tagit fram en egen definition som harmoniserar väl med hur andra län
valt att definiera fysisk tillgänglighet vid busshållplats.
Definitionen utgörs av tre punkter:
• Plattformshöjd, kantsten: R17
• Taktilt stråk (plattor med ränder/pluppar)
• Visuellt stråk (Plattrad med kontrasterande färg (vit))
Detta utgör minikravet för utformning och region Örebro län väljer att beskriva
utformningen utan att bedöma vilka personer med funktionsvariationer som kan resa
från hållplatsen. Den bedömningen överlåts till enskilda personer själva att göra.
Ca femtio busshållplatser som angörs av regiontrafik med 20 eller fler påstigande per
vardag saknar ett eller flera tillgänglighetskrav. Geografiskt återfinns de inom 9 av 12
av länets kommuner. Ca trettio busshållplatser som finns inom Örebro
stadstrafikområde saknar också ett eller flera tillgänglighetskrav. Dessa är hållplatser
med mer än 60 påstigande per vardag. Samtliga hållplatser nämnda ovan återfinns inom
utvecklingsområdena i RUS och fokus är att tillgänglighetsanpassa dessa till 2030.
8.5.2 Utrustningsnivåer
Utöver den grundläggande tillgänglighetsdefinitionen är ett antal utrustningsnivåer
etablerande. En målnivå för hur hållplatser bör vara utrustade avgörs av flera faktorer.
En grundläggande sortering sker efter antal påstigande men ytterligare fyra faktorer
inverkar på vilken målnivå av utrustning som är lämplig ur ett tillgänglighets- och
attraktivitetsperspektiv.
• Specifik kundgrupp eller målpunkt
• Funktion kopplat till byte mellan färdmedel
• Hastighet på väg
• Om hållplats finns i en relation med stör efterfrågan på resor
Utöver utrustningsnivåer har även en miniminivå etablerats för hur förutsättningarna
vid en plats för på- eller avstigning ska vara. I arbetet med att förbättra hållplatser i
länet ska det säkerställas att alla hållplatslägen, oavsett resande eller övriga ovan
nämnda faktorer, ska placeras så att en ståyta (om minst 1,5x1,5 m) finns för på och
avstigning. Till antalet är busshållplatserna fördelade på följande sätt mellan
utrustningsnivåerna:
• Nivå 4 består av 1047 hållplatser och 83 av dem har behov av
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning
• Nivå 3 består av 78 busshållplatser och 10 av dem har behov av
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning
• Nivå 2 består av 234 busshållplatser och 232 av dem har behov av
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning
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•

Nivå 1 består av 35 busshållplatser och 26 av dem har behov av
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning
Ambitionen är att nå måluppfyllnad inom respektive utrustningsnivå med fokus på
hållplatser uppifrån och ner i utrustningsnivåerna samt att höja lägstanivån så att
samtliga hållplatslägen har definierad ståyta. Fokus på effektivitet är även viktigt
vilket gör att kompletteringen sker i samband med andra åtgärder på väg.
Tabell 3. Tabellen anger målnivåer av utrustning som länets busshållplatser fördelas mellan.
Fördelningen sker baserat på såväl antal resande som andra faktorer så som målpunkt eller bytesfunktion.

9.

Stödsystem

9.1

Försäljning och distributionssystem

Systemets huvudsakliga funktion är att vara ett stöd för att sälja, distribuera och
validera färdbevis (biljetter). I samband med försäljning och användning av färdbevisen
samlar systemet in data som används för uppföljning och analys av resandet, samt
ekonomisk uppföljning och fördelning av intäkter. Försäljnings- och
distributionssystem ska utformas så att de är enkla för resenären att förstå, samt att
försäljning och validering av färdbevis inte har negativ inverkan på restiden.
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9.2

Informationssystem

Informationssystemets viktigaste uppgift är att informera resenären om tillgängligt
utbud av trafik samt om det förekommer störningar, såväl planerade som oplanerade i
trafikutbudet. Systemet ger också liknande information då kunden byter mellan olika
trafikslag och utförare. Både kollektivtrafikmyndigheten och de kommersiella
aktörerna ska leverera trafikinformation till Samtrafiken AB. Ambitionen är att
utveckla realtidssystemet för att bättre skulle kunna hantera behovet av information till
resenärer.

9.3

Kommunikationssystem

Kommunikation mellan förare och trafikledning har två syften. Det möjliggör
trafikstyrning, i första hand i samband med olika typer av störningar i det planerade
trafikutbudet, men också utifrån ett säkerhetsperspektiv både för kunder och för
personal. Inom ramen för utvecklingen av realtidssystemet ska systemfunktioner
tillföras som möjliggör förbättrad information och stöd till föraren i form av
textmeddelanden och kartstöd för att hantera störningar och samordning mellan
trafikslag.

10. Uppföljning och lärande
I en årlig rapport ska programmet utvärderas med avseende på måluppfyllnad.
Erfarenheterna från uppföljningen ska löpande implementeras i arbetet med att
genomförandet
av
trafikförsörjningsprogrammet.
Vid
behov
kan
kollektivtrafikmyndigheten besluta att uppdatera trafikförsörjningsprogrammet.
Kollektivtrafikmyndigheten ska också utveckla sin kompetens genom aktiv
omvärldsbevakning, samverka med akademi, branschorganisationer och
resenärsorganisationer samt ta del av goda exempel från andra delar av världen.

10.1 Indikatorer för uppföljning av programmet
Kärnindikatorer – relaterar till hur i hög grad kollektivtrafiken förmår att utvecklas för
att nå målen som satts upp, dessa följs upp årligen.

Region Örebro län

Regionalt trafikförsörjningsprogramPage
för Örebro
| Datum: 2021-05-20
144länof2022-2030
235

29 (31)

Tabell 4. Kärnidikatorer som följs upp årligen

Övriga indikatorer – relaterar i stor utsträckning till produktionsegenskaper som
indirekt har påverkan på kollektivtrafikens konkurrenskraft. Här finns också indikatorer
som det inte är möjligt att frambringa kvartalsvärden på. Följs upp årligen
Tabell 5. Övriga indikatorer som följs upp årligen

Tabell 2 med indikatorer…..

30 (31)

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län
2022-2030
| Datum:
Page
145 of
235 2021-05-20

Region Örebro län

Referenser
Dickinsson, J., & Wretstrand, A. (2015). Att styra mot ökad kollektivtrafikandel.
Lund: K2 Reaserch.
K2, Statens vegvesen, Urbannet Analyse. (2017). Kollektivtrafik - Utmaningar,
möjligheter och lösningar för tätorter. Lund: K2.

Region Örebro län

Regionalt trafikförsörjningsprogramPage
för Örebro
| Datum: 2021-05-20
146länof2022-2030
235

31 (31)

Rapport
Datum: 2021-04-15

Regionalt
trafikförsörjningsprog
ram
Bilaga 1
Version: 1

Page 147 of 235

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Bilaga 1

2021-04-15

Page 148 of 235

Innehåll
1.

Region Örebro län

Nuläge ......................................................................................... 4
1.1

Samhällsutmaningar för kollektivtrafiken ...................... 4

1.1.1

Befolkning och sysselsättning ...................................... 4

1.1.2

Pendling ....................................................................... 5

1.1.3

Pendlingsavstånd mellan bostad och arbete ................ 9

1.1.4

Regionförstoring ......................................................... 10

1.1.5

Klimat och transporter ................................................ 16

1.2

Kollektivtrafikens utveckling ....................................... 16

1.2.1

Resandet 2011-2019.................................................. 16

1.2.2

Marknadsandel........................................................... 18

1.2.3

Restider ...................................................................... 18

1.2.4

Prisets utveckling ....................................................... 19

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Page 149 |ofDatum:
235 2021-04-15

3 (19)

1.

Nuläge

1.1

Samhällsutmaningar för kollektivtrafiken

1.1.1 Befolkning och sysselsättning
Befolkningen i Örebro län har växt med 10% sedan 1995. De
befolkningsframskrivningar som genomförts inom ramen för Östra Mellansverigesamarbetet (ÖMS) beräknar att befolkning i regionen uppgår till 295 000-320 0001 år
2030. Prognosen mot 2050 pekar mot intervallet 297 000-343 000 invånare. Här kan
också noteras att en fortsatt ojämn inomregional fördelning förutspås där merparten av
de nya invånarna tillkommer i Örebro, Kumla och Hallsberg. Bedömningen är alltså att
de delar av regionen som idag har befolkningstillväxt troligen kommer att fortsätta
växa, och att de delar vars befolkning minskar troligen kommer att fortsätta att minska.
En inströmning av utrikes födda kan förändra denna bedömning.

Inom länet har urbaniseringen i Örebro län liksom i övriga delar av landet lett till en
förskjutning av befolkningen mot Örebro och kommuner med nära geografisk
anknytning till Örebro. Det är städernas storlek och täthet som lockar med nya
möjligheter till företagande och försörjning, utbildning, kultur och upplevelser.
Enligt den regionala utvecklingsstrategin kommer kraven på djupare kunskaper inom
allt smalare och mer nischade arbetsfält leda till att det krävas ett större
befolkningsunderlag för att hitta rätt kompetens inom arbetsmarknaden. Tätbefolkade
och folkrika regioner är därför ofta mer attraktiva för företagsetableringar och
investeringar än mindre tätbefolkade regioner. Det är också en orsak till att Örebro som
stad växer då många människor lockas till de större städerna. Antingen flyttar de dit
eller så pendlar de dit. Förbättrade pendlingsmöjligheter leder till att människor reser
allt längre sträckor till sina arbeten med en allt snabbare förstoring av
arbetsmarknadsregionerna som följd.
Befolkningen minskar i många av de mindre kommunerna inom Örebro län. Närheten
till naturen och den sammanhållande gemenskapen är två av flera viktiga faktorer för
landsbygdens attraktionskraft. Det finns samtidigt en positiv utveckling även i många
mindre kommuner, tätorter och landsbygder, inte minst inom pendlingsavstånd från de
större städerna.
I följande diagram kan man utläsa att Örebro kommun de senaste 24 åren ökat sin andel
av befolkningen i länet från 43 procent 1995 till 51 procent 2019. Övriga
kommungrupper har minskat sin andel. Största förändringen står
lågpendlingskommuner nära större stad. Observera att för pendlingskommuner nära
större stad (Örebro) har en minskad andel av befolkingen i länet, uppvisar de en ökning
1
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i antalet invånare. Förklaringen är att ökningstakten mellan 1995 och 2019 är 5 gånger
högre i Örebro än i kranskommunerna (30 respektive 6 procent).
Figur 1 Kommungruppers andel av länets befolkning perioden 1995-2019, uppdelat efter SKR:s
kommungruppsindelning 2017.

Befolkningen blir allt äldre samtidigt som det är många äldre som fortsätter att arbeta
efter pensioneringen. Antalet invånare i åldersgruppen 65+ har ökat med 23 procent i
länet mellan 1995 till 2019. Åldersgruppen 20-64 år har ökat med 8 procent under
samma period. Piggare äldre innebär att fler fortsätter arbeta efter pensionsåldern vilket
till viss del påverkar arbetspendlandet inom gruppen 65+.
1.1.2 Pendling
Urbaniseringen innebär att arbetstillfällena ökar i storstäder till följd av ett allt större
befolkningsunderlag. Det innebär att ytterligare människor lockas dit. Antingen flyttar
de eller så pendlar de dit. Förbättrade pendlingsmöjligheter leder till att människor reser
allt längre sträckor till sina arbeten, med en allt snabbare förstoring av
arbetsmarknadsregionerna som följd.
Sett till vart människor pendlar, framgår det av figuren nedan att det finns två viktiga
noder i Örebro län; Örebro och Karlskoga, även om Karlskoga tappat något sedan 2012.
De största pendlingsströmmarna sker radiellt mellan Örebro och övriga
kommunhuvudorter i länet. I stråken Örebro–Karlskoga, Hallsberg–Kumla–Örebro
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samt Örebro–Lindesberg finns ett dubbelriktat pendlande, vilket skapar underlag för en
bättre kostnadstäckning för kollektivtrafiken.
Figur 2 Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms län 2018. Källa Storregional
systemanalys 2020 (Mälardalsrådet).

Följande tabell visar andel personer som är bosatta och arbetar i den egna kommunen
(nattbefolkning). Ett lågt värde indikerar bland annat att utbudet av arbetsplatser och
studiemöjligheter är större än i den egna kommunen och behovet av goda
pendlingsmöjligheter är stora.
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Figur 3 Andel av kommuninvånarna som arbetar/studerar i den egna kommunen (Källa: SCB)

65%
81%
74%

55%
77%
83%
48%

38%

40%
51%

65%
63%

De flesta kommuner i länet har sin största pendling till Örebro kommun. Följande tabell
visar de tre största pendlingsströmmarna för respektive kommuns nattbefolkning. Drygt
var femte länsbo pendlar till en kommun utanför länet. Kommuner i Stockholms,
Västmanlands och Värmlands län är de största målpunkterna för länsbor som pendlar
till kommuner utanför Örebro län.
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Tabell 1 De tre största pendlingsorterna från den egna kommunen

Kommun
Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla

Rang 1
Örebro
Örebro
Örebro
Karlskoga
Utanför länet
Utanför länet
Utanför länet
Örebro

Rang 2
Utanför länet
Utanför länet
Kumla
Utanför länet
Örebro
Lindesberg
Kumla
Hallsberg

Rang 3
Kumla
Hallsberg
Utanför länet
Örebro
Nora
Örebro
Hallsberg
Utanför länet

Askersund
Karlskoga

Örebro
Örebro

Hallsberg
Utanför länet

Utanför länet
Degerfors

Nora
Lindesberg

Örebro
Örebro

Lindesberg
Utanför länet

Utanför länet
Ljusnarsberg

Region Örebro län gjorde 2017 en resvaneundersökning över länsbornas resvanor. I
hela regionen görs 65 procent av resorna med bil. Andelen resor som genomförs med
bil som huvudfärdmedel skiljer sig starkt mellan de olika kommunerna. Klart lägst
andel bilresor görs i Örebro. Högst andel av resorna görs med bil i Lekeberg,
Askersund, Ljusnarsberg och Hallsberg.
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Figur 4 Resornas fördelning mellan olika huvudfärdsätt efter hemkommun

De kommuner som har högst andel kollektivtrafiken är Degerfors, Hällefors, Karlskoga
och Nora. De lägsta färdmedelsandelarna för kollektivtrafik är Kumla, Laxå och
Ljusnarsberg.
Genomsnittliga färdmedelsandelen i länet är 8 procent för kollektivtrafikresor (buss
och tåg) vilket är lågt när man jämför med länen i ÖMS (Östra Mellansverige).
1.1.3 Pendlingsavstånd mellan bostad och arbete
Samhällets grundfunktioner vilar på produktion av resurser i form av produkter och
tjänster. En basfunktion är arbetspendlingen för att människor ska kunna ta sig till
arbetet för att bidra till samhällets nytta. Arbetspendlingen är också en viktig
beståndsdel i det dagliga transportarbetet. Inom transportsektorn är det vanligt att
beskriva de avväganden som görs av val av färdmedel för resor till arbetet i termer av
reslängd, restid, färdmedel, reskostnad m.m. Men sådana faktorer hänger även samman
med bredare överväganden avseende val av jobb, bostad och transportmöjligheter
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mellan bostad och arbete. En individs beslut angående arbetspendling är alltså resultatet
av avvägningar som görs mellan boendemiljö, boyta, tillfredsställelse med arbetet,
färdmedlets bekvämlighet m.m. och olika restriktioner2. En faktor för val av färdmedel
är avståndet till arbetsplatsen. Följande tabell visar en grov uppskattning av avstånd
mellan bostad och arbete för de förvärvsarbetande i länets 12 kommuner. I Lekeberg
har 24 procent av de förvärvsarbetande mindre än en km till sitt arbete. Lekeberg har
minst andel av de förvärvsarbetande som cykelavstånd (< 5 km) medan Karlskoga har
högst andel.
Tabell 2 Grov beräkning av avstånd bostad och arbete (Källa SCB, egen bearbetning)

Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora
Lindesberg

<1
km

1-2
km

2–3
km

24%
31%
23%
25%
30%
31%
16%
18%
29%
22%
25%
26%

3%
14%
10%
13%
21%
13%
14%
9%
7%
17%
10%
14%

2%
5%
5%
7%
6%
5%
13%
5%
2%
16%
6%
8%

3-4
km
2%
1%
3%
3%
3%
3%
9%
4%
1%
9%
4%
2%

4-5
km
1%
1%
2%
1%
3%
2%
7%
2%
1%
5%
4%
2%

5-10
km
7%
4%
10%
14%
13%
13%
14%
13%
13%
9%
5%
8%

1020
km
29%
12%
18%
22%
6%
8%
10%
37%
19%
4%
13%
15%

2030
km
24%
9%
20%
5%
4%
5%
5%
4%
8%
3%
14%
9%

3040
km
4%
6%
4%
2%
2%
7%
2%
1%
7%
6%
12%
7%

4050
km
1%
10%
1%
5%
2%
2%
1%
1%
7%
4%
2%
3%

50100
km
1%
3%
1%
2%
5%
8%
2%
2%
3%
2%
2%
2%

1.1.4 Regionförstoring
Regionförstoring är ett geografiskt begrepp som innebär att lokala
arbetsmarknadsregioner växer samman. Detta sker bland annat genom att
kommunikationerna i området byggs ut, vilket möjliggör pendling från landsbygd och
mindre orter till arbete eller studier i större orter - eller omvänt.
Regionförstoring antas vara en faktor som starkt bidrar till den regionala tillväxten.
Transportsektorns utveckling bidrar till att resor går snabbare med tiden som i sin tur
leder till att arbetsmarknaden blir större, för med samma restid kan resan göras längre.
I det förra regionala trafikförsörjningsprogrammet användes en modell med syftet att
identifiera lokala centra och beskriva vilken betydelse och dragningskraft de har för
sina omland. Det handlar om att skapa lokala arbetsmarknader som så långt det är
möjligt återspeglar de funktionella sambanden på arbetsmarknaden. I denna modell
används tätorten som minsta byggsten. Med tätort definieras sammanhållen bebyggelse
med fler än 200 invånare. Det finns tre klassningar på tätort:
 Primär centralort – orter som i liten uträckning är beroende av andra orters
arbetsmarknad
2
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100 –
200
km
2%
1%
2%
1%
2%
4%
4%
2%
2%
2%
3%
2%

>
200
km
1%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%




Sekundära centralorter – orter som i hög grad är beroende av
arbetsmarknaden i ett primärt centrum
Osjälvständiga orter – orter som är beroende av arbetsmarknaden i ett primärt
och/eller sekundärt centrum.

En ort antas vara beroende av en annan ort om minst 20 procent av den sysselsatta
nattbefolkningen pendlar till en annan specifik ort.
Följande figur visar andelen av tätortens nattbefolkning som pendlar till centralorten,
ofta kommunhuvudorten. Den visar bland annat Örebros betydelse för
arbetsmarknaden i länet. Alla tätorter, förutom Degerfors, Ställdalen, Hällefors och
Grythyttan, har minst 5 procent som arbetspendlar till Örebro.
Figur 5 Andel inpendlare av sysselsatt nattbefolkning från tätorter till centralorter Källa: SCB, egen
bearbetning
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Antalet primära arbetsmarknadsområden har inte förändrats sedan 2014. Däremot har
det skett några förändringar. Askersund har blivit en primär centralort istället för
Zinkgruvan och samtidigt har det primära arbetsmarknadsområdet blivit större och
omfattar även tätorterna Olshammar och Hammar (2018). Ett sekundärt
arbetsmarknadsområde har försvunnit. Det är Degerfors som tappat dragningskraften
för orterna Svartå och Åtorp. Den senare klassas inte som tätort längre. som hade
Degerfors som beroende ort. Sedan 2014 har även orterna Röfors och Hällabrottet
tappat klassningen som tätort.
Figur 6 Arbetsmarknadsområden 2018 - samtliga sysselsatta/förvärvsarbetande

12 (19)

Regionalt trafikförsörjningsprogramPage
| Datum:
2021-04-15
158
of 235

Region Örebro län

Örebro arbetsmarknadsområde är länets stora kraftfält som har 66 000
förvärvsarbetande som pendlar inom området. Utöver dessa tillkommer de som
arbetspendlar till orter utanför arbetsmarknadsområdet (< 20%). Karlskoga
arbetsmarknadsområde har 11 000 arbetspendlare. Minsta arbetsmarknadsområdet är
Kopparberg som har 750 arbetspendlare inom arbetsmarknadsområdet med
Kopparberg som primär centralort.

1.1.5 Resor till vård
Utöver arbetspendling är efterfrågan på resor till vård en intressant parameter, dels för
att det rör sig om ett relativt stort antal resor men även eftersom resor till vård
subventioneras inom Örebro län, det vill säga den kallelse till vård som skickas ut
fungerar som färdbevis i kollektivtrafiken. I figurerna nedan visualiseras resor till
vård både utifrån antalet vårdbesök till länet från andra län och inom länsgräns mellan
och inom kommuner med större vårdinrättningar.
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Figur 7. Antal resor till vård i Örebro län. Fokuserat samarbete finns mellan länen inom en hälso- och
sjukvårdsregion bestående av Region Värmland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region
Västmanland, Region Sörmland och Region Örebro län.

Av figur 7 framgår att resor till vård i Örebro län är koncentrerade från grannlänen i
alla väderstreck förutom i relation till Östergötland. Majoriteten av länen varifrån
många patientbesök görs ligger inom den Hälso- och sjukvårdsregion som finns
etablerad och är skuggad i kartan.
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Figur 8. Resor till vård inom och till kommuner med större vårdinrättning inom Örebro län.

Av figur 8 framgår att resor till vård inom länet är strakt fokuserad inom och till
Örebro, Karlskoga respektive Lindesbergs kommuner som alla har sjukhus. Resorna
till Örebro sker från hela länet medan riktningen på resor till lasaretten i Lindesberg
och Karlskoga är tydligt geografiskt avgränsade. Visst resande finns till vård i
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Hallsbergs kommun och den är ytterligare begränsad till att främst komma från
Kumla kommun.
1.1.6 Klimat och transporter
Under perioden 1990–2017 har de totala utsläppen i Örebro län minskat med 41 procent
(motsvarande siffra för Sverige är 25 procent)3. Inrikes transporter i Örebro län
minskade med 8 procent samma period. Inom regionens verksamhet har andelen
fossilfria drivmedel ökat något under 20194. Bussarna inom den allmänna
kollektivtrafiken drivs till 100 procent av fossilfria drivmedel men är inte
rena/utsläppsfria i och med att biodiesel och Biogas dominerar som drivmedel.
Fordonen inom servicetrafiken drivs fortfarande till stor andel av fossila drivmedel men
har påbörjat omställning mot biodiesel och ett mindre antal elfordon ingår i flottan.

1.2

Kollektivtrafikens utveckling

1.2.1 Resandet 2011-2019
Resandet med kollektivtrafik i form av region- och stadsbuss har under de senaste fem5
åren ökat relativt kraftigt efter en ganska svag period 2011-2015, se figuren nedan.
Utbudet har ökat mer än resandet med undantag av 2018-2019 då resandet har fortsatt
öka kraftigt. Pendlingen har ökat mer än befolkningstillväxten vilket kan tolkas som att
kollektivtrafikresandet har ökat sin marknadsandel de senaste åren.
Bussutbudet mätt i tidtabellstimmar har ökat med 2,4 procent per år mellan 2011-2019
vilket är marginellt högre än de 2,3 procent som bussresandet ökat med. Befolkningen
och pendlingen har ökat med 1 respektive 1,4 procent per år under perioden.
Figur 9 Utveckling av antal kollektivtrafikens med buss, befolkningsutveckling, utbud av buss samt
pendling, 2011=100. (Källa Region Örebro län och SCB).

3

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/klimatpaverkandeutslapp/orebro-lan/
4
Region Örebro län (2020); Årsredovisning 2019
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Det finns vissa skillnader i utvecklingen mellan regionbuss och stadsbuss. Resandet
med stadsbussarna i Karlskoga och Örebro har ökat med i genomsnitt 3,2 procent per
år under perioden 2011-2019. Samtidigt har utbudet i stadstrafiken haft en marginell
ökning på i genomsnitt 0,4 procent per år. Utbudet i regionbusstrafiken har ökat 4,4
procent i genomsnitt samtidigt som resandet har ökat med 0,6 procent.
Figur 10 Utveckling av region- och stadstrafiken - resande och utbud (2011=100)
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1.2.2 Marknadsandel
Ett mått som mäter kollektivtrafikens attraktionskraft är dess marknadsandel. En
ökning av kollektivtrafikens marknadsandel bidrar till en attraktivare region med
mindre miljöpåverkan, mindre trängsel, förbättrad trafiksäkerhet och folkhälsa.
Marknadsandelen var enligt kollektivtrafikbarometern 17 procent år 2019 (nationellt
snitt 31 procent). För 2015 var marknadsandelen 12 procent. En ökning sedan förra
trafikförsörjningsprogrammets
tillkomst.
Marknadsandelen
mäts
som
kollektivtrafikens andel av samtliga motorburna resor, det vill säga exklusive gång- och
cykelresor.
1.2.3 Restider
Förväntningarna på kollektivtrafiken är stora utifrån olika aspekter som miljö, sociala
och ekonomiska aspekter. Under vissa tider och vissa platser råder det trängsel där ett
mer gemensamt resande minskar belastningen. Det innebär att kollektivtrafiken måste
ta en större del av ökningen i antalet resor. Kollektivtrafiken måste därför utvecklas för
att attrahera fler resande. En viktig inriktning är att kollektivtrafikutbudet måste bli
bättre så att kollektivtrafiken kan konkurrera med bilen.
För att öka användningen av kollektivtrafik är kännedom om konkurrensförhållandet
mellan en bussresa och motsvarande bilresa viktigt. Genom att använda data för en
kollektivresa respektive en bilresa kan man beräkna reseuppoffringen för de två
transportformerna och jämföra dessa i ett konkurrensindex. Ett enkelt mått är relationen
i restid mellan de två färdmedlen, körtidskvoten.
Med körtid menas tiden för transport i systemet, dvs från hållplats till hållplats,
parkeringsplats till parkeringsplats. Restid avser hela resan från dörr till dörr. Följande
tabell visar körtidskvoter för fyra typer av kollektivtrafik. Region Örebro län har mål,
liksom Kol-TRAST5, målkvoter för resor med kollektivtrafiken jämfört med bil; max
0,8 för tåg, 1,2 för expressbuss, 1,3 för regionbuss samt 1,5 för stadsbuss.
I Örebro län finns det 10 reserelationer med tåg. Restidskvoten med tåg mellan dessa
relationer ligger mellan 0,6 och 1,1 med ett medianvärde på 0,8.
Tabell 3 Körtidskvoter för kollektivtrafiken i Örebro län

Tåg

Antal
relationer
10

Intervall
0,6-1,1

Körtidskvot
(median)
0,8

Expressbuss

4

0,9-1,1

1,0

Regionbuss

15

0,9-2,3

1,3

Stadsbuss

16

1,0-2,5

1,7

5

Trafikverket & SKL (2012); Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv
kollektivtrafik
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1.2.4 Prisets utveckling
Biljettpriserna kan sägas vara den monetära kostnaden för resan. Det bör betonas att
det är viktigt att ha klart för sig att resenären också har andra uppoffringar eller
kostnader för resan utöver den monetära. Det kan handla om restid, väntetid eller
komfort.
För kollektivtrafikhuvudmannen spelar taxorna en central roll för kollektivtrafiken.
Taxorna är både en åtgärd för att få fler passagerare och en finansieringskälla för att
upprätthålla ett bra utbud. Vad som är rätt taxenivå beror på vad som ger störst effekt
på efterfrågan: lägre taxor eller bättre utbud. Det finns även exogena attribut, t ex priset
på bensin, som också har betydelse för vilken taxenivå man bör lägga sig på.
Historiskt har biljettpriset följt bensinprisets utveckling med undantag för 2015-2016
då oljepriset för till följd av en oro för ett framtida utbudsöverskott och 2020 då Covid19 påverkade samhällen starkt världen över. I följande diagram visas prisutvecklingen
i fast pris (2003=100). Figuren visar att priset för pendlarkortet (Län 10 zoner) har ökat
mer i än KPI, dvs pendlarkortet har blivit relativt dyrare än andra varor. Den årliga
prisökningen har varit 3 gånger högre för periodkortet relativt andra varor.
Figur 11 Prisutveckling i fast pris för Periodkort 10 zoner Län och bensin 95 blyfri oktan samt KPI
(2003=100).
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Delårsrapport 2021 Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har ekonomiavdelningen sammanställt en delårsrapport
för kommunstyrelsen per 2021-08-31.
Delårsrapporten per 2021-08-31 är upprättad enligt ekonomiavdelningens anvisningar, och i samråd
med kommundirektören samt respektive avdelningschef. Enligt den ekonomiska prognosen bedöms
kommunstyrelsens verksamhet ge ett överskott mot budget med 0,7 mnkr. För transfereringarna är
prognosen ett underskott med 0,4 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna delårsrapport 2021.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Delårsrapport Kommunstyrelsen 2021-08-31
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1 Väsentliga händelser
Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen har under våren upprättat och reviderat nya
styrdokument. Det har bland annat tagits fram en ny informationshanteringsplan
och arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. Delegationsordningen har reviderats
och rutiner och mallar för anmälan av delegationsbeslut har setts över. Rutinen för
hantering av överklagan av kommunens beslut har uppdaterats och informationen
på hemsidan har förtydligats.
I arbetet med att effektivisera verksamheten har kansliet utrett frågan om
möjlighet till att gallra de fysiska pappershandlingar som förvaras i kommunens
digitala verksamhetssystem. Den fortsatta hanteringen innebär att fysiska
handlingar som ska bevaras digitalt ska gallras under förutsättning att vissa
kriterier är uppfyllda. Utredning och tester kring digital justering av
kommunstyrelse protokoll är slutfört och är nu möjligt för övriga nämnder att
använda funktionen. Protokoll innehållande sekretess är undantagna.
Den gemensamma arkivenheten har på uppdrag av administrativa avdelningen
genomfört en behovsanalys av centralarkivet. Det finns ett angeläget behov av mer
arkivutrymme och att förteckningarna över befintligt material bör revideras och
digitaliseras, samt att placering av arkivlådor behöver omstruktureras.
Överlämnandet av material till centralarkivet behöver dessutom regleras ett
tydligare sätt. Det kortsiktiga behovet av mer arkivutrymme har åtgärdats och nya
digitala förteckningar har upprättats.
Den tekniska utrustningen i konferensrummen vid kontaktcenter har setts med
anledningen av ökat behov av digitala möten. Rummen har fasta digitala kameror
med undantag för det lilla konferensrummet. Det finns bärbar bordskamera att
låna i receptionen. En av lokalerna vid konferensrummen har inretts för borgerlig
vigsel och kan anpassas med ytterligare dekorationer. En e-tjänst för
kommuninvånare att anmäla intresse för borgerlig vigsel är under utveckling. För
att öka servicen kring kommunens telefoni har upprättats lathundar till funktioner
i mobiltelefonen. Den som ringer in till kommunens växel får ett meddelande om
vilken plats i kö den har.
Näringslivs-, kommunikation- och säkerhetsavdelningen
Efterfrågan/intresset på verksamhetsmark är fortsatt stor. För närvarande
hanteras ett flertal förfrågningar i form av nyetableringar, men även tillväxt för
befintliga bolag i kommunen. Behov av att ta fram ny verksamhetsmark har
initierats och förslag på prioriteringar har gjorts. Detaljplanearbete pågår nu i
Ulvsätter-området och Rala-området.
Ett arbete tillsammans med Kumla och Askersund har påbörjats för att bygga
vidare på Hallsbergs kommuns framtida logistik och verksamhetsområde. Fokus är
att skapa verksamhets områden kring väg 50 mot Brändåsen-området.
Nöjd kund index (NKI) har ökat med en enhet till 78. NKI redogör företagsklimatet
i Hallsbergs kommun utifrån hur företagen upplever vår myndighetsutövning.
Svensk näringslivs ranking av företagande i Hallsbergs kommun minskar dock. Här
kommer insatser att göras för att återta den tidigare positiva trenden. Mycket
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handlar om kommunikation och effekter av pandemin.
När nu pandemirestrektionerna lättar kommer företagsfrukostarna åter att
genomföras. Även näringslivsrådet kommer att sjösättas under hösten.
Hallsbergsmässan planeras för fullt och om inga pandemi hinder föreligger
kommer den att genomföras 6-7 maj 2022.
En kriskommunikationspärm som förenklar och tydliggör hur vi arbetar med
kommunikation och information i kris har tagits fram. Mallar för kommunikation
av affischer och broschyrer har tagits fram så att förvaltningarna själva lättare och
snabbare skall kunna kommunicera med bibehållen hög standard.
En förstudie för nytt intranät har påbörjats. Under hösten kommer ett
projektuppdrag att tas fram.
Ett arbete mellan kultur och fritid och näringsliv har påbörjats med fokus på att
bättre positionera Hallsberg inom turismnäringen.
Arbetet med krislogistik fortgår och samordning görs mellan Business Region
Örebro, Länsstyrelsen och Region Örebro.
Uppdaterade utbildningsplan inom området för säkerhet har tagits fram. En ny
rutin för en samlad lägesbild har tillsammans med polisen tagits fram. Lägesbilden
ligger till grund för den analys som BRÅ samarbetet gör i Hallsbergs kommun.
Ekonomiavdelningen
Arbetet med att förbättra, förenkla och effektivisera arbetet i ekonomisystemet
tillsammans med Unit 4 fortgår.
För närvarande pågår ett gemensamt utvecklingsarbete avseende
verksamhetsplaneringssystemet tillsammans med Laxå och Lekeberg.
Inom upphandlingsverksamheten fortsätter arbetet med pågående och planerade
upphandlingar enligt plan. Under året kommer en upphandlingsplan att tas fram.
En tjänst finns nu utannonserad som upphandlare. Tjänsten är avsedd att förstärka
upphandlingsverksamheten i Hallsberg men även stödja Lekebergs kommun i
deras upphandlingar.
Arbetet med implementering av en ny version av Procapita på Taxe- och
avgiftsnämnden fortsätter. Bytet är klart för Vingåkers och Degerfors kommun.
Tillfälligt har det fortsatta arbetet med införandet av nya kommuner pausats.
Vakanser inom enheten och tillfälligt inhyrd personal gör att arbetet fortsätter
efter årsskiftet 2022.
Personalavdelningen
Ledarforum har genomförts digitala under perioden.
En översyn av lönepolicy med tillhörande rutiner är framtagen. Förenklade
lönekriterier liksom samtalsmallar för medarbetar och lönesamtal är också
framtagna för att börja gälla från och med löneöversyn 2022.
Digital utbildning för chefer har hållits i vårt kollektivavtal, AB, samt genomgång av
Ledarplattform och nya chefstitlar på respektive förvaltningsledningsgrupp.
Arbetet med Ledarplattformen fortsätter och ett årshjul för chefsutbildningar
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kommer tas fram.
Arbetsmiljöutbildning för chefer och medarbetare genomförs löpande med hjälp
av företagshälsovården.
Digitalt anställningsavtal, införandet av det påbörjades under våren med ett par
testchefer. Det har varit en del brister i systemet som åtgärdats löpande.
Personal- och chefshandboken har som systemstöd avslutats. Motsvarande
information och nytt stöd- och informationsmaterial utvecklas och finns nu på
intranätet.
I syfte att effektivisera hanteringen av personalakter har gallring genomförts i
personalarkivet. Frågan om ett digitalt personalarkiv utreds tillsammans med
övriga kommuner i sydnärke och löneförvaltningen.
Samhällsplanering
En ny miljöstrateg/projektledare har anställts och ersatt en vakans på
samhällsbyggnadsavdelningen.
Detaljplan Kvarsätter 1:4 mfl, dp Dåstorp 1:28, dp Hallsberg Centrum 1:2 och dp
Hallsberg-Falla 1:9 (förskola söder) har varit ute på samråd. Detaljplan för
upphävande del av Hallsbergsterminalen, Stora Ählberg 3:1 har antagits.
Detaljplanearbete pågår även för dp Folkasbo 1:1 mfl, dp Söder om Tälleleden, dp
Tomta 1:17 mfl samt dp vid förskola Skävi 1:74, Sagobacken, Vretstorp. Nya
planuppdrag har givits för Samsala etapp 3 fortsatt bostadsbebyggelse samt ett
nytt verksamhetsområde i Rala etapp 4.
Geodataenheten har under året producerat 29 nybyggnadskartor, 9
husutsättningar har genomförts och 4 grundkartor för framtagande av detaljplaner
har levererats. Utveckling av den nya kart- och geodatasystemet, Hallsbergskartan,
fortskrider och har hög prioritet. På sikt kommer en ny karta även vara tillgänglig
för medborgarna. Även utbyte av programvara för framtagande av detaljplaner har
skett. Det är ett steg för att klara nya lagkrav med helt digitala detaljplaner, men
även för att få moderna och bättre arbetsverktyg.
Totalt har 20 småhustomter sålts under året varav 3 i Hallsberg, 6 i Sköllersta, 2 i
Pålsboda, 1 i Vretstorp och 8 i Östansjö. Ytterligare 3 tomter är reserverade.
Försäljning av Vibytorp 1:269 pågår. Byggnation på fastigheten av 21
marklägenheter med bostadsrätter som upplåtelseform kommer att påbörjas
under hösten.
Försäljning av 3 industritomter på Utkällevägen har skett, Signalen 2, 3 och
Signalen 5, totalt ca 90 000 kvm. Ytterligare intresse finns i området och nya gator
enligt befintlig detaljplan behöver byggas ut.
En inbjudan för markanvisning i kvarteret Berg har skett, utvärdering pågår och
tilldelning av markanvisningen beräknas ske i oktober månad.
Utbyggnationen av allmänt vatten och spillvatten vid Tisarens norra strand,
etappen med överföringsledningarna och Toskabäcken, påbörjades sensommaren
2020 och beräknas avslutas hösten 2021. På grund av oförutsedda kostnader i
entreprenaderna beräknas överföringsledningen och distributionsnätet för
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Toskabäcken kosta betydligt mer än vad som är avsatt i investeringsbesluten
Differensen mellan avsatta medel och utfall kan främst kopplas till förutsättningar
som inte upptäcktes i projekteringsskedet, såsom sämre markförhållanden än
väntat, svårigheter att trycka ledningarna i sjön, upptäckt av förorenade områden
och mer jordblock än uppskattat. En omfattande miljösanering kring sanering av
bildäck och slipers med mera har därför skett för att förbättra miljön i Tisaren men
även för att skydda Kumla/Hallsbergs vattentäkt. För att hantera de sämre
markförhållandena har en teknisk lösning tagits fram som kallas masstabilisering
med KC-pelare, där KC står för kalkcement. När distributionsnätet i Toskabäcken
är klart kommer de första cirka 80 fastighetsägarna i området kunna erhålla
kommunalt vatten och avlopp.
Projektering av distributionsnätet pågår för Tisarstrand/Kvarsätter och beräknas
upphandlas under kvartal 1 2022, under förutsättning att pågående detaljplan för
Kvarsätter 1:4 mfl vinner laga kraft. Därefter planeras det sista området i
Tunbohässle.
Trafikverket fortsätter med projektering och planering av järnvägssträckan
Hallsbergs-Stenkumla. För att järnvägsbyggnationen ska kunna genomföras
behöver kommunens överföringsledning för vatten och avlopp mellan Hallsberg
och Östansjö flyttas. Trafikverket kommer bygga och finansiera den nya VAledningen. Projektering av ledningen pågår och byggnation kommer troligen
påbörjas 2022.
En rad olika miljöutredningar har skett under året. För Centrumplanen och
detaljplaneuppdraget Bokbindaren mfl har det skett omfattande
miljöundersökningar och vattenutredningar. Under året har den gamla macken i
området rivits och miljösanering skett samt att Eon Värme har tagit bort den gamla
fjärrvärmecentralen. Det har även skett miljöundersökningar på Centrum 1:2 i
samband med framtagande av detaljplan och Sköllersta 1:4 i det gamla
stationsområdet, där det finns intresse för att bygga bostäder.
Digitala e-tjänst har införts för kommunal tomtkö och intresseanmälningar för
direktanvisning av mark. Vi tror att på sikt kan frigöra resurser som kan läggas på
att korta handläggningstiderna på andra uppdrag och förfrågningar från
allmänheten.
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2 God ekonomisk hushållning
2.1 HÅLLBAR KOMMUN
Nämndmål
Hallsbergs kommun har en god
ekonomisk hushållning.
Hallsbergs kommun ska
minska sin miljö- och
klimatpåverkan.

Indikator
Ekonomiskt resultat ska vara
minst 1,6 %
Andelen miljöbilar i
kommunorganisationen ska
öka.

Andel resor (antal km) med
miljövänligt alternativ ska öka

Hallsbergs kommun ska ge
förutsättningar för
medborgare och näringsliv att
bidra i arbetet med miljö- och
klimatpåverkan.

Insamlat hushållsavfall totalt
kg per person ska minska

Hushållsavfall som samlats in
för materialåtervinning ska
öka

Hallsbergs kommun ska ha ett
positivt näringslivsklimat som
bidrar till utveckling och
innovationskraft.

Företagsklimat enligt Insikt,
Totalt NKI, ska öka

Ranking enligt Svenskt
Näringslivsenkät av
företagsklimat ska förbättras

Kommentar
Det ekonomiska resultatet vid
årets slut bedöms till 4,5 %
Andelen miljöbilar har jämfört
med år 2019 minskat från 28 till
22 procent. Andelen hybridbilar
ökar stadigt. Kommunen planerar
att gå över till miljöbränsle för
dieselbilarna för att minska
miljöpåverkan.
Hittills under året har totalt 82
tjänsteresor med tåg genomförts.
Genom att välja tåg som färdsätt
uppgick CO2-utsläppen totalt till
0,05 kg. Med bil hade
motsvarande resor inneburit ett
CO2-utsläpp på 1 145 kg. På
grund av pandemin har antalet
tjänsteresor varit betydligt färre
under 2020 och 2021 jämfört
med tidigare år.
Insamlat hushållsavfall har de
tre åren fram till och med år
2019 minskat. År 2018
uppgick avfallsmängden till
427 kg/person och år 2019 till
425 kg/person. Statistik för år
2020 kommer till
årsredovisningen.
Andelen hushållsavfall har
ökat från 23 % år 2016 till
34 % år 2019. Statistik för år
2020 kommer till
årsredovisningen.
Nöjd kund index (NKI) har
ökat med en enhet till 78 år
2020. NKI redogör
företagsklimatet i Hallsbergs
kommun utifrån hur företagen
upplever vår myndighetsutövning. År 2018 var
motsvarande värde 72.
Svensk näringslivs ranking av
företagande i Hallsbergs
kommun har efter förra årets
ökning minskat.

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
Nämndmål
Alla barn och unga ska ges
goda förutsättningar genom
uppväxt och skolålder.

Indikator
Andel barn 1-5 år inskrivna i
förskola ska öka.
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Hallsbergs kommun ska verka
för bättre skolresultat.

Hallsbergs kommun ska ha en
gymnasieskola väl avvägd
utifrån elevers efterfrågan och
samhällets utveckling.

8(11)
Indikator
Kommentar
Andel elever i åk 9 som känner Andelen elever i skolår 9 som
sig trygga i skolan ska öka.
känner sig trygga i skolan har
ökat från att 2018 varit 77,6 % till
år 2020 vara 78,6 procent.
Andel invånare med
Andelen invånare med
eftergymnasial utbildning 25eftergymnasial utbildning har
64 år ska öka.
ökat till att år 2020 vara
27,0 %. År 2019 var andelen
26,6 %.
Andel invånare 0-19 år i
Andelen invånare har minskat
ekonomiskt utsatta hushåll ska från 8,1 (2018) till 7,2 %
minska.
(2019).
Elever i skolår 3 som deltagit i
Andelen som deltagit och
alla delprov som klarat alla
klarat alla delprov i
delprov i ämnesprovet i
ämnesprovet i svenska har de
Svenska ska öka.
senaste åren ökat. (2018 52 %,
2019 63 %) Statistik för år
2020 kommer till
årsredovisningen
Elever skolår 9 som är
Andelen elever som är
behöriga till yrkesprogram ska behöriga till yrkesprogram har
öka.
minskat från 75 % år 2019 till
73,8 år 2020.
Andel gymnasieelever med
Andelen gymnasieelever med
examen inom 4 år ska öka.
examen inom 4 år har ökat
från 71,9 % år 2019 till 72,5 %
år 2020.

2.3 ALLAS INFLYTANDE
Nämndmål
Kommunens invånare ska ges
möjlighet att delta i
kommunens utveckling.
Hallsbergs kommun ska
utveckla kanaler för
medborgardialog.

Indikator
Kommentar
Valdeltagandet vid
Valdeltagandet har de legat på
kommunalval ska öka.
samma nivå under några år.
Synpunkter, felanmälan och
System finns för mottagande
förslag ska tas tillvara.
av invånarnas synpunkter
Antal genomförda
Utöver ortsbesök har
medborgardialoger under året. medborgardialoger har utförts
digitalt.

2.4 GOD SERVICE
Nämndmål
Kommunens verksamheter ska
ha en hög tillgänglighet.
Vid kontakt med kommunen
ska personer uppleva ett gott
bemötande.
Ökad digitalisering i utbudet
av tjänster.

Indikator
Andel som får svar på e-post
inom en dag ska öka.
Andel som får svar i telefon
inom 60 sekunder ska öka.
Andel av maxpoäng för gott
bemötande vid kontakt med
kommunen ska öka.
Antal ärenden som
kommunens invånare kan
utföra digitalt ska öka.
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3 Väsentliga personalförhållanden
3.1 Antal anställda
Per den sista juni 2021var totalt 45 (45) medarbetare anställd inom förvaltningen
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 39 (87 %) kvinnor och 6 (13
%) män.
Åldersfördelning månadsavlönade
År
Ålder
30-39
40-49
50-59
60Summa

Totalt
10
5
16
9
45

2021-06-30
Heltid
10
5
15
8
43

Deltid

Totalt
11
8
15
7
45

1
1
2

2020-06-30
Heltid
10
8
14
7
43

Deltid
1
1
2

Sysselsättningsgrad
Av förvaltningens tillsvidareanställda hade 95 (95 %) en heltidstjänst och 2 (2)
personer hade en visstidsanställning.

3.2 Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var totalt 2,38 procent vid halvårsskiftet.
Sjukfrånvaro
Total
sjukfrånvaro/sammanla
gd ordinarie arbetstid
Långtidssjukfrånvaro
>60 dagar
Total sjukfrånvaro
kvinnor
Total sjukfrånvaro män
Total sjukfrånvaro -34
år
Total sjukfrånvaro 3554 år
Total sjukfrånvaro 55 år
-

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

2017-06-30

2.38

2,47

1,66

3,16

4,25

35,41

1,59

0

0

5,03

2,85

3,14

1,79

3,92

5,52

0

0,10

1,24

1,17

1,27

0,71

0,76

3,56

1,98

2,09

5,71

4,89

2,50

2,21

4,47

0,25

1,21

0,73

3,90

4,29
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4 Ekonomi
4.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Kommunstyrelse
Kommundirektör
Administrativa avdelningen
Näringsliv-, turism och
säkerhetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Samhällsplanering
Planeringsreserv
Totalt

Utfall 31/8-21
6 234
-36 625
-20 406
-2 337
-2 098
-11 784
-30 391

Prognos 2021
10 910
-64 186
-31 675
-2 411
-1 794
-28 900
-53 276

Budget 2021
10 910
-64 886
-31 975
-2 411
-1 794
-28 500
-53 976

Avvikelse
0
700
300
0
0
-400
700

Utfall 31/8-21
-4 087
-4 187
-2 439

Prognos 2021
-6 284
-7 316
-4 164

Budget 2021
-6 284
-7 916
-4 364

Avvikelse
0
600
200

-2 007

-3 527

-3 727

200

-5 723
-4 840
-7 108
0
-30 391

-8 979
-7 243
-4 863
-10 900
-53 276

-9 379
-6 943
-4 463
-10 900
-53 976

400
-300
-400
0
700

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att resultatet vid årets slut blir 700 tkr.
Flera av avdelningarna redovisar överskott medan några visar underskott.
Underskottet på personalavdelningen beror på högre personalkostnader, både vad
gäller facklig verksamhet som övriga anställda på avdelningen.
Samhällsplaneringens underskott beror främst på en förstudie för arkeologisk
undersökning vid verksamhetsområdet Tälle. Överskotten beror främst på
personal som inte ersatts vid sjukdom eller ledighet samt minskade kostnader för
kompetensutveckling. Även annan utveckling har lägre kostnader, främst på grund
av pandemin.
TRANSFERERINGAR (INGÅR I
TABELL OVAN)
Belopp i tkr
Medlemsavgifter, bidrag mm
Räddningstjänst
Sydnärkes utbildningsförbund
Färdtjänst
Kollektivtrafik
Lönenämnd
IT-nämnd
Företagshälsovård
Arkivenhet
Övrigt
SFI
Totalt

Utfall 31/8-21
-911
-8 768
-65 212
-2 706
-145
-2 167
-8 296
-819
-263
-75
-1 909
-91 271

Prognos 2021
-1 509
-13 152
-97 824
-4 450
-210
-3 250
-12 428
-1 240
-387
-235
-3 530
-138 215

Budget 2021
-1 509
-13 152
-97 824
-5 850
-210
-3 090
-12 428
-1 200
-387
-165
-2 000
-137 815

Avvikelse
0
0
0
1 400
0
-160
0
-40
0
-70
-1 530
-400

I transfereringskostnaderna ingår kostnader för verksamheter som kommunen
köper från annan aktör eller har ingått samarbetsavtal med. Det är till exempel
kostnader för gymnasieverksamhet, färdtjänstkostnader, IT-kostnader,
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lönekostnader mm. Här finns också kostnader för medlemsavgifter till SKR, BRO,
Leader mm.
Resultatet för transfereringsverksamheten visar just nu på ett underskott på
400 tkr. Ett stort överskott finns inom färdtjänsten då både antalet och längden på
färdtjänstresorna har minskat under pandemin. Bedömningen är dock att resandet
kommer att öka under hösten.
SFI-verksamheten som Sydnärkes utbildningsförbund genomför åt kommunen
redovisar ett underskott mot budget. Detta då medel från migrationsverket
minskat och en större del av kostnaderna tillfaller kommunen. Storleken på
underskottet är osäkert då även antalet elever inom SFI-verksamheten påverkas
av pandemin.

4.2 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
Inventarier
Tillagningskök
Stocksätterskolan
Övrigt
Strategiska investeringar
Totalt

Utfall 31/821
0
-936
0
-113
0
-1 049

Prognos
2021
-500
-2 075
-1 411
0
-40 000
-43 986

Budget
2021
-2 000
-2 075
-1 411
0
-58 650
-64 136

Avvikelse
1 500
0
0
0
18 650
20 150

Det kvarvarande utrymmet inom strategiska investeringar uppgår 2021-08-31 till
58,7 mnkr. Utrymmet förväntas nyttjas under resterande del av året med 40 mnkr.
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Delårsrapport 2021 Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en
delårsrapport per 2021-08-31. Av delårsrapporten framgår att prognosen för årets resultat visar ett
överskott på 47,2 mnkr vilket är 22,7 mnkr högre än beslutad budget.
I samband med beslut om delår 2021 föreslås budgetmedel omfördelas för faktiska löneökningskostnader. De budgetmedel som erhölls i budgetbeslut 2021 för löneökningar har visat sig inte
stämma överens mot den lönerevision som nu är klar varför förslag till omfördelning nu tagits fram.
Bildningsnämnden föreslås erhålla 500 tkr i tillskott medan Kommunstyrelsen och Social- och
arbetsmarknadsnämnden får avdrag med 100 tkr respektive 400 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport 2021.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att i delårsrapporten ej utnyttjade
bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte
resultatförs utan redovisas som kortfristig skuld.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att omfördela budgetmedel till Bildningsnämnden om 500 tkr.
Medlen omfördelas från Kommunstyrelsen med 100 tkr och Social- och arbetsmarknadsnämnden
med 400 tkr. Medlen är avsedda för kompensation av löneökningar 2021.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Delårsrapport 2021-08-31
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1 Sammanfattning
1.1 Prognosens tillförlitlighet
Delårsrapporten omfattar utfall efter 2/3 av helåret. Samtliga nämnder redovisar
ett visst mått av osäkerhet för olika verksamheter i sina helårsprognoser. Den
pågående pandemin påverkar de flesta av kommunens verksamheter i större eller
mindre omfattning.
Prognosen för finansiella intäkter/kostnader (finansnettot) bygger på fortsatt låga
räntenivåer. I september 2021 beslutade Riksbanken att lämna reporäntan
oförändrad på 0 procent.
Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag bygger på SKR:s uppgifter i
augusti 2021. SKR planerar att lämna reviderade uppgifter vid ytterligare två
tillfällen under 2021, nästa prognos kommer i slutet av september.
Budgetpropositionen lämnades till Riksdagen i september 2021, beslut planeras i
november 2021. Den avser budgetåret 2022 och påverkar således inte
innevarande års prognoser.

1.2 Prognos
Helårsprognosen efter augusti månad visar ett resultat på 47,2 mnkr, det är ett
överskott med 22,7 mnkr jämfört med budgeterat resultat.
Nämndernas samlade prognoser för året visar ett överskott mot budget på 1,3
mnkr. Kommunstyrelsens prognos för egen verksamhet är +0,7 mnkr. För
transfereringarna är prognosen -0,4 mnkr. Social- och arbetsmarknadsnämndens
prognos är + 1,0 mnkr. Övriga nämnder har inga nettoavvikelser i sina prognoser.
En osäkerhet finns i prognoserna på grund av den pågående pandemin.
Överskottet på prognosen för finansieringen uppgår till 21,4 mnkr och beror på
den förändrade skatteprognosen i augusti från SKR. Det råder en viss osäkerhet
kring nivåerna på skatteintäkter och statsbidrag. Ny skatteprognos kommer i
slutet av september.
I finansieringen ingår finansiella intäkter/kostnader, skatteintäkter och generella
statsbidrag, samt pensionskostnader.
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2 Förutsättningar i kommunen
2.1 Befolkningsutveckling
Hallsbergs kommun hade den 30 juni 2021 en folkmängd på 16 050 invånare. Det
är en ökning med 60 personer jämfört med årsskiftet. Under första halvåret 2020
ökade befolkningen med 52 personer.
Födelsenettot var positivt, plus 11 personer. Flyttningsnettot var positivt, med 37
personer. Flyttningsnetto inom länet var plus 22 personer. Flyttningsnettot från
övriga Sverige var plus 10 personer. Mot utlandet var flyttningsnettot positivt med
5 personer. Justeringar uppgick till plus 12 personer.
Av länets 12 kommuner ökade befolkningen i 6 av kommunerna under första
halvåret 2021. I Sydnärke ökade alla kommunerna utom Laxå (-41) sin befolkning.
Totalt ökade länets befolkning med 189 personer jämfört med årsskiftet. Av länets
kommuner är det endast fyra som uppvisar födelseöverskott, det är Hallsberg,
Kumla, Lekeberg, och Örebro. Den procentuellt största befolkningsökningen
uppvisar Kumla med 0,79 procent. Hallsbergs ökning motsvarar 0,38 procent.
Örebro län ökade folkmängden med endast 0,06 procent. Örebro kommun
minskade med 211 invånare.
I riket som helhet ökade folkmängden med 0,29 procent. Jämfört med 2020 har
antalet födda ökat något samtidigt som antalet döda har minskat betydligt, vilket
innebär att födelseöverskottet ökade 2021. Invandringen, som minskade kraftigt
under 2020, har fortsatt att minska under första halvåret 2021. Samtidigt har
utvandringen ökat. Jämfört med 2020 har invandringsöverskottet minskat. Under
de sex första månaderna 2021 ökade folkmängden i 206 av Sveriges 290
kommuner, vilket är 71 procent. Det är 33 kommuner fler än under samma period
förra året då folkmängden ökade i 173 kommuner.

2.2 Arbetsmarknad
Hallsbergs kommun, regionalt centrum i Sydnärke, har ett brett näringsliv med
tonvikt på industri, kommunikation och logistik. Hallsbergs kommun är den
största arbetsgivaren med cirka 1 200 anställda.
I augusti var 3,5 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet arbetslösa.
Det var en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med samma period
föregående år.
Andel öppet arbetslösa i Örebro län uppgick till 3,9 procent och för riket totalt 3,8
procent.
Utöver de personer som redovisas som öppet arbetslösa finns ett antal personer
som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs kommun är den siffran
4,3 procent. Det var en minskning med 0,2 procentenheter.
Den totala arbetslösheten uppgick till 7,8 procent. Det är lägre än länets 8,2
procent men högre än rikets 7,7 procent.
Arbetsmarknaden som helhet är i en återhämtningsfas, vissa branscher är dock
fortfarande kraftigt påverkade av pandemins effekter. Det gäller framförallt hotelloch restaurangbranschen som har en bra bit kvar till nivån före krisen.
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I Sverige räknar man med en snabb strukturomvandling av näringslivet. Dessa
skiften är givetvis svåra att kvantifiera; hur fort omställningen går samt vilka de
aggregerade effekterna blir på produktion och sysselsättning på såväl kort som
lång sikt. Det handlar därmed knappast om en återgång till det normala för delar
av näringslivet. Detta, tillsammans med de speciella betingelserna som pandemin
ännu ger för efterfrågan, gör utvecklingen på längre sikt tämligen svårbedömd.
Återhämtningen i BNP föregår återhämtningen av sysselsättningen. Denna
tidsförskjutning bekräftas också hittills av tillgänglig data över återhämtningen
efter fjolårets störtdykning. Konjunkturinstitutet räknar i sina prognoser från
augusti 2021 med att arbetslösheten för riket som helhet blir 8,9 procent under
2021 för att därefter minska med 1,2 procentenheter till 7,7 procent för år 2022.
Statistik arbetslösa, andel av arbetsför befolkning

Riket
Örebro län
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

Inskrivna
arbetslösa
2021-08
7,7
8,2
4,6
9,2
7,8
11,1
7,6
6,4
6,6
4,7
7,8
8,8
7,1
9,1

Öppet
arbetslösa
2021-08
3,8
3,9
2,1
4,7
3,5
4,4
4,0
3,2
2,7
2,6
3,7
4,3
3,1
4,2

Skillnad mot
2020-08
-1,7
-1,6
-1,3
-0,9
-1,5
-2,0
-1,0
-1,4
-1,3
-0,7
-1,9
-2,6
-1,8
-1,8

Progr med
akt.stöd 202108
3,9
4,4
2,5
4,5
4,3
6,7
3,6
3,2
4,0
2,2
4,1
4,4
3,9
4,9

Skillnad mot
2020-08
0,3
0,3
0,1
1,2
-0,2
-0,4
0,0
0,5
-0,5
0,3
-0,1
-1,5
-0,3
0,5

2.3 Analys covid-19
Sveriges Kommuner och Regioner skriver i sin Ekonomirapport från maj att
prognoserna för 2021 är starkt sammankopplade med skeendena från 2020, det
första pandemiåret. Trots nedgångar i den ekonomiska aktiviteten 2020, som
saknar motstycke i modern tid, återhämtades efterfrågan oerhört snabbt både i
Sverige och globalt. Utvecklingen i olika regioner skiljde sig naturligtvis åt, men
gemensamt framträder bilden av en snabb rekyl. Merparten av det stora tapp i
produktion och inkomster som skedde under första halvan av 2020 hade på de
flesta marknader återhämtats redan vid utgången av året. Den stora frågan har
varit med vilken kraft som konjunkturen ska fortsätta att återhämta sig. Trots nya
smittvågor under hösten 2020 och under början av detta år, liksom omfattande
restriktioner, har den globala återhämtningen inte brutits. I någon mening har
världen anpassat sig till, och lärt sig leva med pandemin i alla fall rent krasst
ekonomiskt.
Hallsbergs kommun har påverkats av pandemin under år 2020 men även år 2021
har verksamheterna haft ett fortsatt stort fokus på arbetet att hindra fortsatt
smittspridning.
Större arrangemang har ställts in under pandemitiden. Hallsbergsmässan skulle ha
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genomförts under 2020 men sköts upp på grund av pandemin. Nu planeras mässan
igen och om inga pandemihinder föreligger kommer den att genomföras den 6-7
maj 2022.
Hallsbergs förskolor och grundskolor var öppna under hela vårterminen och har
följt de restriktioner som funnits både på nationell och lokal nivå. Viss
undervisning på högstadieskolorna genomfördes via fjärr- eller
distansundervisning. Anpassningar gjordes vid skolavslutningar för att kunna följa
rådande restriktioner. Det genomfördes inga samlingar med samtlig personal inom
förvaltningen, möten och kompetensutbildningar genomfördes digitalt. Processen
vid stadieövergångarna genomfördes på liknande sätt som året innan för att
minimera antalet stora samlingar och aktiviteter för samtliga elever. I samband
med utbrottet av Covid-19 försvann ett stort antal praktikplatser inom kommunen
även under 2021 och alla elever i skolår 9 erbjöds även i år betald lovskola med
ersättning motsvarande feriepraktik. Elever har varit frånvarande från skolan i
högre utsträckning jämfört med tiden före pandemin. Kulturskolans undervisning
har bedrivits digitalt och på distans under kortare och längre perioder under hela
läsåret 20/21. Enskild undervisning i musik har bedrivits som närundervisning.
Biblioteket har från mitten av november 2020 haft öppet, men med stora
begränsningar. Till exempel har besökarna har varit tvungna att boka tid för ett
besök. Alléhallens bad och gym hade stängt fram till 14 juni då man började med
att ta emot besök via bokningar. Från den 16 augusti var det öppet som vanligt.
Fritidsgården i ungdomshuset Kuben hade under våren digital verksamhet via
sociala medier samt vissa utomhusaktiviteter. Själva ungdomsgården var dock inte
öppen under våren. Det är den däremot från och med starten på höstterminen.
Inom. drift- och serviceförvaltningen har samtliga verksamheter påverkats.
Skyddsutrustning har använts och extra försiktighetsåtgärder vidtagits. Vissa
arbeten har försvårats, exempelvis den större ventilationsombyggnationen på
Folkasboskolan, där extra hänsyn till verksamheten har tagits. Ombyggnationen
kunde helt enkelt inte pågå samtidigt som skolverksamheten på grund av
smittspridningsrisken. Pandemin har även medfört extra driftkostnader då
ventilationsanläggningarna varit igång längre tid än normalt. Måltidsavdelningen
har påverkats genom att gymnasieeleverna på Alléskolan har fått hämta matlådor,
dock öppnade man upp under våren för att en del av eleverna skulle få äta i
matsalen. Elever i år 9 på Transtenskolan har fått äta sin lunch i ishallen, där det
har varit ett provisoriskt mottagningskök. Dagcentralerna har haft öppet kortare
tid under lunchen. Från och med 1 september gäller dock ordinarie öppettider
igen.
Kommunens vård- och omsorgsboenden har haft stor påverkan under pandemin.
Majoriteten av de boende som bor på vård- och omsorgsboende och brukare som
har hemtjänst har vaccinerats två gånger. Skyddsutrustning har funnits i alla
former för samtliga verksamheter. Det har varit vissa svårigheter att utreda och se
vilka vårdbehov den enskilde har. Handläggarna har utifrån pandemin varit mer
restriktiva med hembesök hos bland annat äldre personer. Biståndshandläggarna
har istället haft tätare kontakt med vårdpersonal och anhöriga för att få en bättre
och tydligare bild av den enskildes vårdbehov. Det har bland annat varit svårare
att tillgodose sysselsättning och praktik för de personer som ansöker om
ekonomiskt bistånd och som behöver komma ut i kompetenshöjande verksamhet. I
den dagliga verksamheten har många deltagare valt att inte delta. I takt med att
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deltagare blivit vaccinerade har de börjat återvända igen.

2.4 Näringsliv
2021 har börjat starkt när det gäller efterfrågan på verksamhetsmark. Det finns ett
flertal förfrågningar i form av nyetableringar, men även tillväxt för befintliga bolag
i kommunen. Behov av att ta fram ny verksamhetsmark har initierats och förslag
på prioriteringar har gjorts. Detaljplanearbete pågår nu i Ulvsätter-området och
Rala-området.
Ett arbete tillsammans med Kumla kommun och Askersunds kommun har
påbörjats för att i framtiden bygga vidare på Hallsbergs kommuns logistik- och
verksamhetsområde. Fokus är att skapa verksamhetsområden kring Riksväg 50
mot Brändåsen-området.
Nöjd kund index (NKI) har ökat med en enhet till 78, vilket är ett mycket starkt
resultat. NKI redovisar företagsklimatet i Hallsbergs kommun utifrån hur
företagen upplever kommunens myndighetsutövning. Svensk Näringslivs ranking
av företagande i Hallsbergs kommun minskar dock. Här kommer insatser att göras
för att återta den tidigare positiva trenden. Mycket handlar om kommunikation
och effekter av pandemin.
När nu pandemirestrektionerna lättar kommer företagsfrukostarna åter att
genomföras. Även näringslivsrådet kommer att sjösättas under hösten.
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3 Väsentliga händelser
Nytt kök på Knuten
Ett nytt tillagningskök öppnades på Knuten i början av januari. Köket lagar cirka
400 portioner till förskolan samt 50 portioner till dagcentralen.
Småhustomter - fortsatt stor försäljning
Totalt har 20 småhustomter sålts hittills under året. Under samma period 2020
såldes det 26 tomter.
Asfaltering - mer resurser 2021
Kommunstyrelsen beslutade i juni att ett tillskott på 4 miljoner kr skulle tilldelas
drift- och servicenämnden för underhåll av gator och vägar inklusive gång- och
cykelvägar.
24 nya lägenheter i kvarteret Lien i Hallsberg.
Kommunens bostadsbolag Hallsbergs Bostads AB fortsätter bygga bostäder i
kommunen. I kvarteret Lien bor man centralt med närhet till naturen och all den
service området har att erbjuda. Här finns nya moderna bostäder med inflytt
november 2021.
Ny stor tågverkstad ska byggas i Rala
Train Alliance Sweden AB, med huvudsäte i Hallsberg, har beslutat att projektera,
bygga och förvalta en underhållsverkstad i Ralaområdet som
järnvägsentreprenadbolaget Infranord kommer att hyra. Anläggningen ska
uppföras och stå klar senast i slutet av 2022 vilket gör att arbetet kommer att
starta omgående. Tidplanen kan hållas då Rala har en färdig detaljplan, inklusive
all nödvändig infrastruktur. Etableringsytan omfattar cIrka 22 000 kvadratmeter
och affärsvolymen uppgår till 150 miljoner kr. Sedan tidigare finns en stor
tågverkstad i området vid Rala som Train Alliance byggt upp där de själva håller
till. En del av lokalen hyrs också ut till Euromaint.
Elljusspåret i Stocksätter
Elljusspåret fick under sommaren en rejäl ansiktslyftning då det lades ny
beläggning i form av stenmjöl runt hela 2,5-kilometersslingan. Nu är spåret
torrare, bredare och mjukare. Liknande insatser är planerade att göras i
kommunens övriga elljusspår under hösten och kommande år.
Vall ska motverka översvämningar i Hallsberg
I slutet av augusti påbörjades arbetet med att bygga en fördröjningsdamm på en
åker, öster om Hallsberg som ska underlätta avrinningen från de centrala delarna
av orten. Vallen ska i normalläget vara torr och odlas som en vanlig åker. Större
delen av kostnaden för fördröjningsdammen vid Tisarleden kommer att täckas av
så kallade LONA-bidrag (Lokal Naturvårdssatsning)från staten.
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4 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning
Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering om målen och riktlinjerna
för verksamhet och ekonomi uppnåtts och följts. Strategiska områden är en del av
styrsystemet i Hallsbergs kommun. Dessa områden skall leda till att de politiska
prioriteringarna för mandatperioden förverkligas. Fullmäktige har beslutat om
fyra strategiska områden med tillhörande fullmäktigemål. Ett av de strategiska
områdena är Hållbar kommun. Inom det området finns ett mål och en indikator
som omfattar god ekonomisk hushållning.
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är
det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som
kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje
skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av
öppenhet och tydlighet.
Det ekonomiska resultatet ska uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 2021-08-31 uppgår det ekonomiska resultatet till 8,4 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. I prognosen för helåret 2021 beräknas
resultatet uppgå till 4,5 procent. Genom månadsuppföljningar och tertialrapport
har kommunstyrelsen löpande uppsikt över den ekonomiska utvecklingen i verksamheterna och för kommunen totalt.
Vid varje kommunstyrelsesammanträde följs ekonomin upp via de månadsrapporter som tas fram av förvaltningarna, som sammanställs av ekonomiavdelningen. Rapporterna visar alla nämnders avvikelse mot budget samt en
bedömd prognos för helåret. I maj beslutades om tertialrapporten i kommunstyrelsen. Resultatet visade då på 43,7 mnkr vilket är 19,2 mnkr högre än
budgeterat resultat. Underskott redovisades enbart inom transfereringar med -0,4
mnkr. Övriga nämnder redovisade nollresultat. Finansieringen redovisade ett
överskott i prognosen på 19,6 mnkr. I juni beslutades även om ökade medel ur
finansieringen med 4 mnkr till drift- och servicenämnden för underhåll av gator
och vägar samt gång- och cykelvägar.
Styrningen i Hallsbergs kommunkoncern utgår från kommunens vision/strategiska områden samt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och
nationella mål för den kommunala verksamheten. Med hjälp av strategiska
områden i dokumentet "Gemensamma Planeringsförutsättningar" och de
ekonomiska ramarna som fastställs i årsbudgeten styrs Hallsbergs kommun.
Arbetet med att analysera måluppfyllelsen genomförs löpande där så är möjligt
men sker i första hand i samband med årsbokslut.
Redovisningen av måluppfyllelse bygger på en blandning av nya eller senast kända
resultat. I avvaktan på aktuell uppföljning för året, som kommer att redovisas i
samband med årsredovisningen, har inget värde angetts och därmed har en
bedömd måluppfyllelse utelämnats.
Sammantaget redovisar nämnderna ett positivt resultat i sina helårsprognoser.
Kommunens finansiella mål bedöms uppfyllas under 2021. Av
kommunfullmäktigemålen bedöms 16 av 21 mål(76 procent), komma att vara
uppnådda helt eller delvis under 2021.
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4.1 HÅLLBAR KOMMUN
KF mål
Hallsbergs kommun har en god
ekonomisk hushållning.
Hallsbergs kommun ska
minska sin miljö- och
klimatpåverkan.

Indikator
Ekonomiskt resultat ska vara
minst 1,6 %
Andel miljöbilar i
kommunorganisationen

Andel resor (antal km) med
miljövänligt alternativ ska öka

Hallsbergs kommun ska ge
förutsättningar för
medborgare och näringsliv att
bidra i arbetet med miljö- och
klimatpåverkan.

Insamlat hushållsavfall totalt
kg per person ska minska

Hushållsavfalls om samlats in
för materialåtervinning ska
öka
Hallsbergs kommun ska ha ett
positivt näringslivsklimat som
bidrar till utveckling och
innovationskraft.

Företagsklimat enligt Insikt,
Totalt NKI

Svenskt Näringslivsenkät av
företagsklimat
Skolfrånvaron ska minska.
Alla barn, unga, vuxna och
familjer i kommunen ska
erbjudas goda livsvillkor och
ska så långt som möjlighet
erbjudas stöd och tidiga
insatser.

Ingen elev ska ha en frånvaro
som överstiger 10 procent
Det förebyggande arbetet ska
stärkas genom att antalet
besökare/deltagare i socialoch
arbetsmarknadsförvaltningens
öppenvårdsverksamheter/öpp
na verksamheter ska öka mot
föregående år.
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Kommentar
Det ekonomiska resultatet vid
årets slut bedöms till 4,5 %
Andelen miljöbilar har jämfört
med år 2019 minskat från 28
till 22 procent. Andelen
hybridbilar ökar stadigt.
Kommunen planerar att gå
över till miljöbränsle för
dieselbilarna för att minska
miljöpåverkan.
Hittills under året har totalt 82
tjänsteresor med tåg
genomförts. Genom att välja
tåg som färdsätt uppgick CO2utsläppen totalt till 0,05 kg.
Med bil hade motsvarande
resor inneburit ett CO2utsläpp på 1 145 kg. På grund
av pandemin har antalet
tjänsteresor varit betydligt
färre under 2020 och 2021
jämfört med tidigare år.
Insamlat hushållsavfall har de
tre åren fram till och med år
2019 minskat. År 2018
uppgick avfallsmängden till
427 kg/person och år 2019 till
425 kg/person. Statistik för år
2020 kommer till
årsredovisningen.
Andelen hushållsavfall har
ökat från 23 % år 2016 till
34 % år 2019. Statistik för år
2020 kommer till
årsredovisningen.
Nöjd kund index (NKI) har
ökat med en enhet till 78 år
2020. NKI redogör
företagsklimatet i Hallsbergs
kommun utifrån hur företagen
upplever vår myndighetsutövning. År 2018 var
motsvarande värde 72.
Svensk Näringslivs ranking av
företagande i Hallsbergs
kommun har efter förra årets
ökning minskat.
Vi har elever som har haft en
högre frånvaro.
En anhörigkonsulent har
anställts och det pågår
rekrytering av en äldrelots.
Genom multiprofessionella
team-möten sker det
förebyggande arbetet för att
identifiera risker för individ
och verksamheten.
I samband med delåret visar
resultatet att antalet
biståndsbeslut på barn- och
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Indikator

Kommentar
familjeenheten gällande intern
öppenvård har ökat från
föregående år. Bedömningen
är att enheten kommer uppnå
målet vid årets slut. Antal
insatser avseende anhöriga
och klienter på Öppenvården
Stegen har totalt sett minskat
under våren år 2021 i
jämförelse med samma period
år 2020.
AMI har ett ökat antal
besökare till integrationsenheten som behöver ökat
stöd och hjälp med frågor som
rör arbete, ekonomi och familj.

4.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
KF mål
Alla barn och unga ska ges
goda förutsättningar genom
uppväxt och skolålder.

Indikator
Andel barn 1-5 år inskrivna i
förskolan ska öka.
Andel elever i skolår 9 som
känner sig trygga i skolan
Andel invånare med
eftergymnasial utbildning 2564 år
Andel invånare 0-19 år i
ekonomiskt utsatta hushåll

Hallsbergs kommun ska verka
för bättre skolresultat.

Elever i skolår 3 som deltagit i
alla delprov som klarat alla
delprov i ämnesprovet i
Svenska

Elever i skolår 9 som är
behöriga till yrkesprogram
Hallsbergs kommun ska ha en
gymnasieskola väl avvägd
utifrån elevers efterfrågan och
samhällets utveckling.
Matematikresultaten ska
förbättras.

Andel gymnasieelever med
examen inom 4 år.
Andelen elever som klarar
nationella proven i matematik i
skolår 3 ska årligen öka för att
2022 vara 100 procent.
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Kommentar
Andelen barn inskrivna i
förskola har minskat till att år
2020 vara 84,6 %. År 2019 var
andelen 87,5 %
Andelen elever i skolår 9 som
känner sig trygga i skolan har
ökat från att 2018 varit 77,6 %
till år 2020 vara 78,6 procent.
Andelen invånare med
eftergymnasial utbildning har
ökat till att år 2020 vara
27,0 %. År 2019 var andelen
26,6 %.
Andelen invånare har minskat
från 8,1 (2018) till 7,2 %
(2019).
Andelen som deltagit och
klarat alla delprov i
ämnesprovet i svenska har de
senaste åren ökat. (2018 52 %,
2019 63 %) Statistik för år
2020 kommer till
årsredovisningen
Andelen elever som är
behöriga till yrkesprogram har
minskat från 75 % år 2019 till
73,8 år 2020.
Andelen gymnasieelever med
examen inom 4 år har ökat
från 71,9 % år 2019 till 72,5 %
år 2020.
Provet består av nio delprov
och på åtta av dessa har 77 %
- 87 % av eleverna klarat
poänggränsen för att bli
godkänd på delprovet. 60 % av
eleverna har klarar samtliga
delprov eller missat
poänggränsen på ett av
delproven. Resultaten varierar
mellan skolorna. På den skolan
som lyckats bäst når 79 % av
eleverna målet och på den
skolan som lyckats sämst är
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KF mål

Indikator

Hallsbergs kommun ska
förbereda personer som står
utanför eller inte har behövlig
förankring på
arbetsmarknaden så att de kan
få sin försörjning tillgodosedd
genom arbete eller studier.

Andelen elever som klarar
nationella proven i matematik i
skolår 9 ska årligen öka för att
2022 vara 100 procent.
Andelen elever som klarar
skolverkets diagnos "Hitta
matematiken" ska årligen öka
för att 2022 vara 100 procent.
Alla som kan bidra till sin egen
försörjning ska göra det. Minst
80% av de personer som
uppbär försörjningsstöd, med
arbetsförmåga, ska vara
självförsörjande inom sex
månader.

Kommentar
motsvarande resultat 17 %. På
de olika delproven är också
resultaten väldigt varierande.
Det muntliga delprovet är den
del där eleverna lyckas bäst på.
Nationella prov i matematik
för årskurs 9 genomförs ej
detta läsår.
En skola anger i sin
kvalitetsredovisning att målet
är uppnått, övriga skolor har
delvis uppnått målet.
Under våren 2021 har 36
insatser avslutats då
personerna har blivit självförsörjande. Den genomsnittliga
tiden för alla aktuella personer
oavsett om de bedöms ha
arbetsförmåga eller inte som
uppburit ekonomiskt bistånd
under perioden har varit 3,8
månader. Detta är en ökning av
tiden som bidragsberoende
med 0,2 månader vid jämförelse med samma period förra
året. 58 % av de personer med
arbetsförmåga som erhållit
ekonomiskt bistånd under
våren 2021 har kommit ut i
självförsörjning inom 6
månader vilket är färre än
föregående år.

4.3 ALLAS INFLYTANDE
KF mål
Kommunens invånare ska ges
möjlighet att delta i
kommunens utveckling.

Elevers inflytande i
undervisningen ska årligen
öka.

Indikator
Andel valdeltagande i senaste
kommunalvalet
Delaktighetsindex

Kommentar
Valdeltagandet har legat på
samma nivå under några år.
Redovisas i årsredovisningen.

Synpunkter, felanmälan och
förslag
Lärarna tar hänsyn till
elevernas åsikter ska årligen
öka för att 2022 vara minst 80
procent

System finns för mottagande
av invånarnas synpunkter
78,4% av eleverna anser att
lärarna tar hänsyn till deras
åsikter vilket är en ökning från
förra året. Resultatet anges
utifrån svaren på elevenkäten i
årskurs 3-9.
74,4 % anser att elevrådet får
vara med och påverka saker
som är viktiga. Resultatet är
lägre än föregående år och
anges utifrån svaren på
elevenkäten i årskurs 3-9.
Pandemin har gjort att
föreningarna inte har haft lika
mycket verksamhet och i sina
verksamhetsplaner inte
redovisat att de har arbetat
aktivt med dessa frågor.
Socialstyrelsen årliga
brukarundersökning förskjuts
till nästa år på grund av

Elevrådet får vara med och
påverka om saker som är
viktiga för eleverna på skolan.
Inflytandet ska årligen öka för
att 2022 vara 100 procent.
Föreningar som arbetar aktivt
med barn, unga, integration
och mångfald ska stimuleras.

Andelen föreningar som får det
högre aktivitetsbidraget ska
årligen öka, för att 2022 vara
50 procent.

Insatserna inom Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter ska anpassas

Minst 90 % av brukarna inom
social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
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KF mål
utifrån den enskildes behov
där den enskilde ges möjlighet
till delaktighet.

Indikator
ska vara nöjda med graden av
delaktighet.

Hallsbergs kommun ska
utveckla kanaler för
medborgardialog.

Antal genomförda
medborgardialoger under året

Kommentar
pandemin.
Inom IFO kommer
Klientundersökning/kvalitetsu
ndersökning genomföras
under hösten 2021.
AMI har omarbetat enkäten för
uppföljning i syfte att förenkla
och göra den mer förståelig.
Utöver ortsbesök har
medborgardialoger utförts
digitalt.

4.4 GOD SERVICE
KF mål

Indikator

Kommentar

Kommunens verksamheter ska
ha en hög tillgänglighet.

Andel som får svar på e-post
inom en dag
Andel som får svar i telefon
inom 60 sekunder

Redovisas i årsredovisningen.

Andel maxpoäng gott
bemötande

Redovisas i årsredovisningen.

Andel ärenden som
kommunens invånare kan
utföras digitalt ska öka
Förvaltningens del på
kommunens hemsida ska
uppdateras kontinuerligt så att
kontaktuppgifterna är aktuella.
I 100 % av
genomförandeplanerna ska det
framgå när brukaren/klienten
önskar insatsen.

Nya tjänster har utvecklats
under året. Exempelvis tomtkö.

Vid kontakt med kommunen
ska personer uppleva ett gott
bemötande.
Ökad digitalisering i utbudet
av tjänster.
Alla nämnder ska bidra till att
förenkla kontakten med våra
verksamheter.
Verksamheten ska organiseras
utifrån brukarens/klientens
behov.
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Redovisas i årsredovisningen.

Hemsidan uppdateras
kontinuerligt. Rutiner för detta
finns.
Bedömningen är att målet
kommer vara uppfyllt under
året.
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5 Väsentliga personalförhållanden

5.1 Antal anställda
Hallsberg kommun har 1344 månadsavlönade medarbetare och en stor majoritet
kvinnor, 81 procent. Medelåldern är 44,8 år och 80 procent av månadsanställd
personal arbetar heltid.
Antal anställda
Antal årsarbetare

2017-06-30
1 264
1 148

2018-06-30
1 336
1 228

2019-06-30
1 326
1 235

2020-06-30
1 306
1 226

2021-06-30
1 344
1 274

5.2 Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för halvårsskiftet 2021 var 8,36 (8,50) procent.
Covid -19 har fortsatt märkts av vad gäller sjukfrånvaron. En något lägre
sjukfrånvaro jämfört med förra året men fortfarande hög jämfört med tidigare år.
Frisknärvaro
Frisknärvaron (0-5 dagars sjukfrånvaro) var 59,1 procent(55,4 procent). Jämfört
med samma tidpunkt föregående år så har frisknärvaron ökat.
Redovisning av frisknärvaro är den procentuella andelen av månadsanställda
medarbetare som under första halvåret inte har haft någon sjukfrånvaro eller varit
sjukfrånvarande i högst 5 dagar.
Sjukfrånvaro
Total
sjukfrånvaro/sammanlagd
ordinarie arbetstid
Korttidsfrånvaro <60 dagar
Långtidssjukfrånvaro >60
dagar
Total sjukfrånvaro kvinnor
Total sjukfrånvaro män
Total sjukfrånvaro -34 år
Total sjukfrånvaro 35-54 år
Total sjukfrånvaro 55 år-

2017-06-30

2018-06-30

2019-06-30

2020-06-30

2021-06-30

7,94

6,91

6,73

8,50

8,36

4,86

4,76

4,62

6.60

6,31

38,76

31,07

31.21

22,38

24,42

8,80
4,15
6,65
6,77
9,56

7,67
3,70
5,48
6,65
7,86

7,44
3,78
5,38
6,17
8,0

9,33
5,16
9,70
10,07
12,83

9,29
4,70
7,90
8,26
8,98

Sjukfrånvaro/förvaltning 2021-06-30
Förvaltning
HBG totalt
BIF
DOS
KSF
SAF

Total
Sjukfrånvarotid
(2021-06-30)
8,50 (8,50)
7,46 (7,52)
5,02 (5,32)
2,38 (2,47)
10,52 (10,65)

>60
dagar

Kvinnor

Män

24,42
21,95
17,29
35,41
26,78

9,29
8,45
6,41
2,85
11,02

4,70
3,89
2,94
0
7,54

Sjukfrånvar
otid t o m 34
år
7,90
7,08
4,42
0,71
9,34

35-54 år

55 år och
över

8,26
7,06
3,20
5,71
10,96

8,98
8,86
7,54
0,25
10,99

Företagshälsovård
Hallsbergs kommun ingår i den gemensamma nämnden för Företagshälsa och
tolkförmedling (Regionhälsan). Regionhälsan erbjuder sina resurser till Region
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Örebro län, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg samt
Örebro kommun.
Företagshälsovården delar in sitt arbete i hälsobefrämjande, förebyggande och
rehabiliterande. Hälsobefrämjande Grupp är den del som Hallsbergs kommun
använder mest och det är också den del där företagshälsovården vill komma in,
alltså i ett tidigt skede för att kunna sätta in tidiga åtgärder, allt i syfte att få
friskare medarbetare.
Precis som övriga verksamheter har Regionhälsans arbete påverkats av Covid-19.
Större grupparbeten har varit digitala, alternativt fått flyttas fram. TBE vaccinering
av medarbetare har skett under våren 2021.

5.3 Arbetsskador och tillbud
Antalet anmälda arbetsskador är 30 st, anmälda tillbud är 10 st. Den största delen
arbetsskador är på grund av olycksfall, framförallt halkolyckor. Den största delen
tillbud handlar om hot och våld, framför allt inom vård och omsorg samt inom
skola och förskola. Åtgärder för att minska både arbetsskador och tillbud pågår
ständigt genom att att diskutera dem på arbetsplatsträffar samt att jobba med
bemötande, handledning etc.

5.4 Personalomsättning och kompetensförsörjning
Rekrytering
Första halvåret publicerades 128 platsannonser. Majoriteten utannonserades
externt. En stor del av tjänsterna bestod av medarbetare till skola och förskola.
Personalomsättning för tillsvidareanställd personal
Orsak
Pension
Slutat på egen begäran
Annan anställning i kommunen
Övrigt
Totalt

Antal 2021-06-30
12
36
12
17
77

Begreppet ”Annan anställning i kommunen” innefattar den interna rörligheten som
till exempel byte av befattning, förvaltning, anställningsform, sysselsättningsgrad
eller omorganisation inom kommunen. Oftast beror rörligheten på byte av
anställningsform (tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidaretjänster)
eller förändring av sysselsättningsgrad. För att siffrorna ska avspegla verkliga
förhållanden förutsätter det att rätt avgångsorsak blivit inregistrerad vid avslut av
anställning eller vid förändring i anställningsförhållandet. I gruppen övrigt ingår
till exempel dödsfall samt att förordnandet upphört.
Kompetensförsörjningsplan
Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att anta Strategi för
kompetensförsörjning. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan
pågår på respektive förvaltning. Det är ett kontinuerligt arbete med uppdateringar
av kompetensförsörjningen. Under våren 2021 påbörjades ett samarbete och en
kartläggning inom regionen vad gäller kompetensförsörjning.

Page 196 of 235

Datum

Sida

Hallsbergs kommun Delår 2021

17(40)

Pensionsavgångar
Under första halvåret 2021 har 13 personer gått i pension.
Beräknade pensionsavgångar 2021-2031 per förvaltning, beräknad pensionsålder
68 år. Riksdagen har beslutat att höja avgångsskyldigheten (LAS-åldern) till 68 år.
En anställd har enligt dagens regler rätt, men är inte skyldig, att kvarstå i
anställningen till och med utgången av den månad han eller hon fyller 68 år. År
2023 höjs denna ålder till 69 år.
Förvaltning
BIF
DOS
KSF
SAF
Totalt

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1
1
0
0
2

2
0
1
2
5

5
2
0
7
14

12
4
0
8
24

12
2
1
8
23

6
3
2
10
21

7
5
2
12
26

14
8
3
13
38

10
6
4
19
39

203
1
8
9
1
13
31

Tot
78
40
14
92
224

5.5 Heltid som norm
Antal månadsanställda per förvaltning och kön samt andel heltidsarbete
Förvaltning
Bildningsförvaltningen
Drift och serviceförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Social och
arbetsmarknadsförvaltningen
*Totalt

Kvinnor

Män

*Totalt

437
94
39

116
63
6

553
157
45

Andelen heltidsarbete %
Föreg år inom ()
84 (82,6)
84 (83,0)
96 (95)

523

66

589

74 (69,3)

1093

251

1344

80 (77,2)

Heltid som norm infördes 2018-01-01. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
har sedan starten arbetat aktivt med att få fler att arbeta heltid. Andelen
heltidsarbetande 2017-12-31 var 61,9 procent och inom Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen 46 procent. Vid halvårsskiftet 2021 var samma
siffror 80 procent och 74 procent.

5.6 Löneöversyn
Årets löneöversyn har genomförts med samtliga fackliga organisationer.
Strukturen för lönesamtal är att dialogmodellen används, det vill säga dialog chefmedarbetare. Lönekriterier är yrkeskompetens, bemötande och kommunikativ
förmåga, utveckling och lärande samt resultatorientering. Nya lönekriterier
kommer att tas fram under hösten liksom en ny lönepolicy.

5.7 Jämställdhet
En lönekartläggning, för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan könen,
kommer att genomföras under hösten 2021.

5.8 Personal i koncernen
I kommunkoncernen uppgår antalet anställda totalt till 2 232 personer. Andelen
kvinnor uppgår till 59,9 procent och andelen män till 40,1 procent.
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Antal anställda
1 344
29
335
503
21

Därav kvinnor
1 088
12
193
33
11

Därav män
256
17
142
470
10

*Avser tillsvidareanställda
**I uppgiften ingår totalt antal personer som verkar inom Nerikes Brandkår, heltidsanställda,
deltidsanställda samt personer som ingår i förbundets brandvärn.
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6 Resultat och kapacitet
6.1 Årets resultat
Årets resultat
Kommunfullmäktige fastställde i december 2020 budget 2021 med ett resultat på
24,5 mnkr. Resultatet för delårsperioden 2021 blev 56,9 mnkr. Det är 6,1 mnkr
lägre än delårsperioden 2020.
Resultatet för de sammanställda räkenskaperna blev 73 mnkr. Vilket är 2 mnkr
högre än delårsperioden 2020.
Nämndernas samlade budgetavvikelser beräknas till 1,3 mnkr. Prognosen för
Finansiering visar överskott mot budget med 21,4 mnkr. Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning beräknas bli totalt 21,4 mnkr bättre än budget.
Beräkningarna bygger på SKR:s prognos från augusti 2021. Jämfört med den
prognos som SKR presenterade i april räknar man nu med en något högre
skatteunderlagstillväxt 2020 och 2021.
Skatteintäkter och slutavräkningar beräknas sammantaget bli 21,5 mnkr bättre än
budget .
Korrigeringen av slutavräkningen av skatteintäkter 2020 beräknas bli 3,1 mnkr
bättre än budgeterat vilket är något lägre än föregående prognos. Den preliminära
slutavräkningen av skatteintäkter 2021 beräknas bli 17 ,7 mnkr bättre än budget
vilket är ca 3 mnkr bättre än föregående prognos. Det är slutavräkningarna för
åren 2020 och 2021 som till största delen står för förändringen jämfört med
budget 2021.

6.2 Balanskravet
Balanskravet
Balanskravet innebär att kommunens intäkter i resultaträkningen skall överstiga
kostnaderna i resultaträkningen. Realisationsvinster räknas inte in i intäkterna då
avstämning mot balanskravet görs. Om synnerliga skäl finns kan resultatet justeras
för detta. Om inte balanskravet uppfylls skall kommunfullmäktige besluta om hur
resultatet skall regleras. Prognosen för årets resultat är ett överskott med 47,2
mnkr. Prognosen för det justerade resultatet uppgår till 42,4 mnkr. Balanskravet
uppfylls därmed. Efter bokslut 2014 finns inget negativt resultat att återställa.
Balanskravsutredning

Prognos mnkr

Årets resultat
Samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjustering
Balanskravsresultat tidigare år
Reservering till resultatutjämningsreserv(RUR)
Disponering från resultatutjämningsreserv(RUR)
Årets balanskravsresultat
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6.3 Resultatutjämningsreserv
Resultatutjämningsreserv (RUR)
Fullmäktige har fattat beslut om Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR). RUR är en särredovisning av Eget kapital och av
riktlinjerna framgår när och hur reserven kan användas. Behållningen efter
reservering i bokslut 2020 med 22 mnkr är 45 mnkr.

6.4 Budgetavvikelser
Totalt redovisar nämnderna en bedömd budgetavvikelse på + 1,3 mnkr. I
föregående års delårsrapport prognostiserades en avvikelse med + 1,2 mnkr. I
bokslut 2020 var nämndernas avvikelse + 11,4 mnkr.
Kommunstyrelsens gemensamma verksamhet visar i prognosen för år 2021 ett
överskott på 0,7 mnkr. Kommunstyrelsens planeringsreserv för 2021 uppgick vid
årets början till totalt 12,9 mnkr. Planeringsreserven var uppdelad i 2,5 mnkr för
ökade livsmedelskostnader, 1,0 mnkr för bostadsanpassning, 2,0 mnkr för
digitaliseringssatsning, 1,0 mnkr för folkhälsosatsning, 0,2 mnkr för utveckling av
park- och ängsmark samt 0,1 mnkr avsatt för kommunstyrelsens ordförande.
Övriga 6,1 mnkr var avsatta för beslut under året. Nyttjat ur planeringsreserven är
1,0 mnkr för folkhälsosatsning, 0,2 mnkr för folkhälsosatsning samt 0,8 mnkr för
ökade livsmedelskostnader. Kvar vid delårsbokslutet finns 10,9 mnkr i
planeringsreserven vilken bedöms nyttjas under året i prognosen. Inom
kommundirektörens verksamhet bedöms ett överskott till 1,3 mnkr vilket totalt
beror på lägre kostnader för systemutveckling, kompetensutveckling samt lägre
personalkostnader pga vakanser. En stor del av kommunstyrelsens budget
omfattas av transfereringar. I transfereringar ingår färdtjänst, medlemsavgift till
Nerikes Brandkår, Region Örebro län, Samordningsförbundet Sydnärke "Finsam"
och Sydnärkes Utbildningsförbund. Medlemsavgifterna för de gemensamma
nämnderna Sydnärkes Lönenämnd och Sydnärkes IT-nämnd finns också inom
transfereringarna. Kommunen har svårt att påverka kostnaderna för
transfereringarna i någon större omfattning. Ett underskott på 400 tkr bedöms för
denna verksamhet.
Drift- och servicenämndens prognos för den skattefinansierade verksamheten
visar ett resultat på noll. Ett bostadsanpassningsärende bedöms vara klart till
årsskiftet. Idag finns en beräknad kostnad på cirka 1 mnkr som förvaltningen
önskar få kompenserat ur det utrymme som finns reserverat på kommunstyrelsen.
Årets vinterväghållning har kostat mindre än beräknat i budget per sista augusti,
kvar till årets slut finns det drygt 1,7 mnkr att nyttja. Förra årets utfall blev
betydligt högre under perioden september till december vilket innebär att om
vintern blir likvärdig som då blir underskott på vinterväghållningen ett faktum.
Gata/Park arbetar ändå för att vid årets slut ha ett resultat inom ram.
Fordonsverkstaden har arbetat med en flytt till nya lokaler och har därmed inte
kunnat bedriva den vanliga verksamheten under en längre tid och därmed fått
minskade intäkter. Arbetet är nu igång igen och förhoppningen är att komma inom
ram till årets slut. Insatser för beläggningsunderhåll har under året varit
prioriterat och har fått 4 mkr extra till gator, vägar och gång- och cykelvägar.
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Verksamheten visar nu ett överskott men arbete pågår och budgetutrymmet
kommer användas till årets slut. Även verksamheterna gatubelysning och
broar/stödmurar visar överskott för perioden.
Den avgiftsfinansierade verksamhetens resultat (vatten- och
avloppsverksamhet) resultatutjämnas mot avgiftskollektivets skuldkonto på
balansräkningen. Det samlade resultatet för vatten-och avloppsverksamheten
uppgick vid ingången av år 2021 till 3 mnkr. I delårsrapporten redovisas en
prognos för året med ett nollresultat.
Bildningsnämndens prognos är osäker för året men pekar på en budget i balans.
En förutsättning för bedömningen är att nämnden får kompensation för minskade
intäkter inom fritidsanläggningarna till följd av pandemin på 3 mnkr. En
osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är bedömningen av konsekvenserna till
följd av Covid-19, både vad gäller intäkter och kostnader. Pandemin pågår
fortfarande och påverkar verksamheterna olika mycket och på olika sätt.
Modersmålsavdelningen prognosticerar ett underskott. Det är en avdelning som
har stora behov men resurserna inte räcker till samtidigt som ersättningen från
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har minskat. Ett utredningsuppdrag har
påbörjats gällande gemensam organisation för Sydnärke. Fritidsavdelningens
verksamheter har under året varit kraftigt påverkade av Covid-19 och påverkats
av restriktionerna som pandemin medfört. Alléhallens bad, gym, ishall &
kommunens idrottshallar har under året hållit stängt med undantag för viss
verksamhet men har nu öppnat för fler besökare. Det är inte möjligt att ta igen sex
månaders intäktstapp på kvarstående fyra månader. Fritidsavdelningen har fått en
tillfällig budgetökning 2021, 800 tkr. Det är på uppdrag från Kommunstyrelsen för
en ökad folkhälsa. Beslutet avser utegym i Pålsboda, Sköllersta och Östansjö,
vandringsled med informationstavla i Motorp, åtgärder för att förbättra
motionsspår och renovering av omklädning och toalett samt inköp av badramp till
Bäcksjöbadet.
Social- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett budgetöverskott på 1
mnkr till årets slut. Osäkerhet finns dock vad gäller intäkter och kostnader på
grund av rådande pandemi. Prognosen bygger på att nämnden får täckning för de
merkostnader som uppstår på grund av pandemin. En äldreomsorgssatsning för
regeringen har möjliggjort att nyttja ett statsbidrag på 7 mnkr, för att säkerställa
en god vård och omsorg av äldre personer. Syftet med dessa medel är att förbättra
och utveckla verksamheten.
Området vård- och omsorgsboende bedömer ett mindre underskott för året.
Anledningen är det fortsatta behovet av att hyra in sjuksköterskor. Hemtjänsten
prognostiserar ett underskott. Dagverksamheterna har varit stängda under och
våren och sommaren och därmed genererat överskott medan andra enheter haft
höga personalkostnader under denna period. Detta beror bland annat på stora
behov som krävt extra tjänster samt dubbelbemanning. Det har även varit svårt att
få tag på sommarvikarier i år och många introduktionstimmar användes till
personal som sedan ångrade sig och inte tog arbetet. Verksamheten för
funktionshindrades prognos visar på ett underskott. Personlig assistans beräknar
ett budgetunderskott med 2,2 mkr, då det finns brukare med större behov än vad
deras SFB-beslut medger. Köp av ny plats på externt boende för LSS och brukare
på gruppboende som kräver extra mycket resurser, bidrar också till områdets
underskott. Sommaren har bemanningsmässigt varit ansträngd på
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gruppbostäderna. Vikarier har hoppat av i sista stund, ordinarie personal har varit
långtidssjukskriven och bemanningen har tillfälligt förstärkts av säkerhetsskäl, då
brukare blivit sjuka. Detta har medfört en hel del övertid. Området erhåller
finansiering från regeringens välfärdssatsning till personalresurs för äldre brukare
på ett gruppboende. Socialpsykiatrin beräknar ett budgetöverskott då pandemin
fått till följd att brukare avbokat hembesök och gruppverksamheter har ställts in.
Även korttidstillsyn av barn och unga prognostiserar lägre kostnader än budget.
Området fick 2021 en tillfällig ramförstärkning med 1,3 mkr för att arbeta med
utökning av platser inom daglig verksamhet. Arbete med detta pågår, men hela
ramförstärkningen kommer inte användas 2021, då detta arbete tar tid att
verkställa.
Kostnaden för försörjningsstöd genererar underskott med nästan 2 mkr. Hela
området beräknar dock redovisa ett budgetöverskott, då både placeringar och
öppenvård prognostiserar överskott. På grund av vakanser och sjukskrivningar
beräknas även överskott för personalkostnaderna.
Området beräknar ett budgetöverskott på arbetsmarknadsenheten. Detta beror
framför allt på att antal beredskapsanställda är betydligt färre än budgeterat och
att försäljningen från legotillverkningen går bra.

6.5 Årets resultat - sammanställda
Periodens resultat för de sammanställda räkenskaperna visar ett överskott på 73
mnkr. Alla enheter visar på plusresultat.
2021-08-31 uppgick de likvida medlen till 202 mnkr. Det är en ökning med 68
mnkr sedan förra delåret.
Resultatet för delår 2021 var 73 mnkr (71 mnkr). Finansiella intäkter 1 mnkr (1
mnkr), och finansiella kostnader -5 mnkr ( -15 mnkr).
Det egna kapitalet ökade till 530 mnkr (469 mnkr) soliditeten ligger på 24,9
procent.

Företag, belopp i tkr

Delårsresultat

Resultatpåverkande för
sammanställda

Balansomslutnin
g

56 877

56 877

1 004 100

100,0

8 852

8 852

653 167

100,0

1 364

1 364

327 464

402
368
130
480
12 824

50

50

100,0

Ägarandel
,%

Hallsbergs kommun
Hallsbergs
Bostadsstiftelse
Hallsbergs Bostads AB
Hallsbergs Kommunhus
AB
Sydnärkes
Utbildningsförbund
Nerikes Brandkår
Sydnärkes
kommunalförbund

100,0

Eget
kapital

Soliditet,
%
40,1
20,0
3,9

49,7

8 958

4 451

280 193

31 830

11,4

7,5

4 921

369

146 248

29 965

20,5

38,5

0

0

104 999

0

6.6 Investeringar
Budgeterade investeringar uppgår till 153,3 mnkr. Av dessa är 25,9 mnkr överfört
kvarvarande investeringsutrymme från år 2020. Till och med 2021-08-31 har 43,3
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mnkr investerats varav 18,8 mnkr är inom den avgiftsfinansierade Vatten- och
avloppsverksamheten. Prognosen för investeringarna 2021 visar på en avvikelse
med 24,0 mnkr. Under avsnitt 8 Finansiella rapporter, investeringsredovisning,
framgår prognoserna per nämnd.
Större investeringsprojekt 2021-08-31
Exploatering Tisaren VA-nät Toskabäcken
VA Tisaren etapp 1
Sanering VA-ledningar
Folkasboskolan ventilation
Sörängen verksamhetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning Alléhallen
Rala III
Allébadet
Folkasboskolan övrigt
Sydnärkehallen omklädningsrum
Fönsterbyte Folkasboskolan
Exploatering Samsala 2 B-C

Belopp i tkr
5 424
4 786
3 908
3 872
3 281
2 262
1 927
1 757
1 344
1 219
1 065
1 009

6.7 Soliditet
Soliditeten för kommunen uppgick till 40,1 procent per den 2021-08-31. Det var
en ökning med 2,8 procentenheter jämfört med föregående delårsperiod. Under
den senaste femårsperioden har soliditeten ökat med 18,1 procentenheter. För de
sammanställda räkenskaperna uppgick soliditeten till 24,9 procent, en minskning
med 0,3 procentenheter jämfört med förra året och en ökning på fem år med 8,5
procentenheter.
Soliditet,
procent
Kommunen
Sammanställd
redovisning

2017-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

22,0

29,5

32,5

37,3

40,1

16,4

23,4

23,3

25,2

24,9

6.8 Eget kapital
Per den 2021-08-31 ökade det egna kapitalet till 402 mnkr. För att inte tidigare
skapad förmögenhet ska urholkas och att kommande generationer inte ska
belastas av dagens konsumtion krävs en viss resultatnivå. Det egna kapitalet ökade
även i de sammanställda räkenskaperna till 530 mnkr.
Eget kapital,
mnkr
Kommunen
Sammanställd
redovisning

2017-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

213,5

236,7

280

350

402

245,9

353,4

393

469

530
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6.9 Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden minskade i kommunen, i de sammanställda räkenskaperna
låg den kvar på samma nivå som förra året.
Skuldsättningsgrad
Kommunen
Sammanställd
redovisning

2017-08-31
3,2

2018-08-31
2,1

2019-08-31
1,8

2020-08-31
1,5

2021-08-31
1,3

4,8

3,0

3,1

2,8

2,8

6.10 Likviditet
Kommunens likviditet är god. Summa kassa och bank uppgick till 102 mnkr i
delåret. Det är 5 mnkr mer än förra delåret. Amortering av lån har skett med 0,5
mnkr.
De sammanställda räkenskapernas kassa och bank var 202 mnkr.
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7 Risk och kontroll
7.1 Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgick till 257,8 mnkr på balansdagen Det är en
minskning med 0,5 mnkr jämfört med årsskiftet. Lån motsvarande ett belopp av
0,5 mnkr amorterades. Kommunens räntekostnader för perioden uppgick till 1
mnkr. Det gynnsamma ränteläget de senaste åren har gjort att kommunen minskat
sina räntekostnader. Låga rörliga räntor samt att det varit möjligt att binda längre
löptider till låg fast ränta har påverkat räntekostnaderna positivt.

2021-08-31 var 75 procent av låneskulden bunden med fast ränta och 25 procent
löpte med rörlig ränta. Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning var 3,3 år
och den genomsnittliga räntebindningen var 2,85 år. Snitträntan låg på 0,58
procent.
Koncernens låneskuld per den 31 augusti uppgick till 1 157,8 mnkr
Låneskuld,
mnkr
Kommunen
Sammanställd
redovisning

2017-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

464,8

261,5

259,7

258,7

257,8

912,8

813,7

940,0

1003,0

1157,8

7.2 Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelserna består av pensioner intjänade före 1998,
borgensåtaganden, samt befintliga leasingavtal. Ansvarsförbindelserna i
kommunen uppgick till 1 300 mnkr, och i den sammanställda redovisningen till
492 mnkr.
Hallsbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida
förpliktelser. Samtliga 293 medlemmar(279 kommuner 14 landsting/regioner)
per 2021-06-30 i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande
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till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hallsbergs kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, noteras att per 2021-06-30 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor och
totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 1 296 440 804 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 1 328 888 982 kronor.

7.3 Pensioner

Avsättning pensioner
Ansvarsförbindelser:
Pensionsförpliktelser som inte
upptagits bland avsättningar
Finansiella placeringar
Totalt

2021-08-31
84

2020-08-31
72

317

331

0
401

0
403

Pensionsåtagandet redovisas med blandmodellen. Det är i enlighet med Lagen om
kommunal bokföring och redovisning och innebär att en mindre del redovisas som
avsättning i balansräkningen och en större del läggs utanför balansräkningen som
en ansvarsförbindelse. Pensionsskuldsberäkningen i delårsrapporten är baserad
på uppgifter från KPA i augusti 2021.
Aktualiseringsgraden uppgår till 96 procent (bokslut 2020: 96 procent).
Avsatt till pensioner enligt särskilda beslut uppgår i delårsrapporten till 0. Tre
förtroendevalda har uppdrag som är större eller lika med 40 procent av heltid och
har haft uppdraget mer än ett år. De uppfyller således kriterierna för att omfattas
av omställningsstödet i OPF-KL. Några aviseringar om avgångar finns ej vid
rapporttidpunkten.
Kommunens samlade pensionsåtaganden inklusive löneskatt uppgick till 436 mnkr
per 2021-08-31(429 mnkr 2020-12-31)
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8 Förväntad utveckling
8.1 Ekonomi på sikt
GPF - Gemensamma Planeringsförutsättningar
Ett målmedvetet arbete med att långsiktigt och hållbart utveckla Hallsberg till en
attraktivare kommun fortsätter. En viktig faktor för välfärd är att ha en ekonomi i
balans. Goda ekonomiska resultat bidrar till att utjämna resurserna i sämre tider. I
juni 2021 fastställde kommunfullmäktige Gemensamma Planerings
Förutsättningar, GPF 2022-2024. Resultatet i GPF uppgår till 24,4 mnkr för
2022, 19,4 mnkr för 2023 samt 17,8 mnkr för 2024. De skattefinansierade
investeringarna under planeringsperioden beräknas uppgå till ca 100 mnkr per år.
Under perioden planeras för bland annat en ny förskola i centrala Hallsberg,
renovering av Samzeliiviadukten, åtgärder i Centrumhuset, samt genomförande av
Centrumplanen. För att klara dessa framtidssatsningar är kommunens finansiella
mål även framledes att det samlade resultatet ska uppgå till 1,6 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Klaras detta mål, finns det goda utsikter
att kommunen växer och utvecklas. För att klara de framtida behoven, främst på
grund av den demografiska förändringen, krävs ett kontinuerligt effektiviseringsoch förändringsarbete i verksamheterna.
SKR- Sveriges Kommuner o Regioner - Ekonomirapporten
SKR konstaterar i sin Ekonomirapport publicerad i maj 2021 att 2020 kommer att
gå till historien som det år där hela världen påverkades av coronapandemin.
Vi lever år 2021 fortfarande i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på
svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit enorm och är fortfarande
stor. Trots detta gick 274 av 290 kommuner med ekonomiskt överskott 2020,
bland annat tack vare stora statliga bidrag.
Vaccineringen har kommit snabbare än någon kunde förutse för ett år sedan. Både
den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket
tack vare stora statliga stöd, kombinerat med att samhällen och befolkningar
anpassat sitt liv till pandemin. Trots ekonomiskt överskott i kommuner och
regioner väntar stora utmaningar runt hörnet. För att klara dessa är långsiktighet,
samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig styrning och omställning till nära
vård nödvändigt.
I Ekonomirapporten kommenteras några kommunalekonomiska frågor som är av
stor vikt för hela sektorn.
1. Regeringen har nu beslutat om Kommundelegationen, som syftar till att stödja
kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi. Regeringens beslut innebär
att ett nytt tillfälligt statsbidrag införs för kommuner och regioner med särskilt
svag ekonomi. Den nyinrättade Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska
pröva ansökningar om att få ta del av stödet. Delegationen föreslås få en miljard
kronor till sitt förfogande under åren 2021–2024. Vilka kommuner och regioner
som har rätt att göra ansökningar till delegationen baseras enligt regeringens
beslut på kommunernas och regionernas soliditet inklusive pensionsförpliktelser.
Endast om detta mått är negativt är kommunen eller regionen kvalificerad att
ansöka om stöd från delegationen. Förordningen träder i kraft den 1 november
2021.
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Hallsbergs nuvarande ekonomiska ställning med en positiv soliditet inklusive
pensionsförpliktelserna innebär att kommunen inte är berättigad att söka det nya
tillfälliga bidraget.
2.Riksdagen gjorde i december 2020 ett tillkännagivande till regeringen om att
tillsätta en utredning som ser över hela det kommunalekonomiska
utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela
landet. Regeringen har ännu inte återkommit med direktiv till utredningen.
Det är i nuläget omöjligt att bedöma hur en eventuell förändring av
utjämningssystemet kan påverka Hallsbergs kommun.
3. I september 2020 tillsattes en särskild utredare för att se över regelverket om
ekonomisk förvaltning i kommunallagens 11 kapitel. Utredningen ska lämna
förslag som ger bättre förutsättningar för kommuner och regioner att möta
kommande utmaningar och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar utveckling av
den kommunala verksamheten. Förslagen ska också stödja det finanspolitiska
ramverket. Regelverket i kommunallagen innehåller bland annat det övergripande
kravet på god ekonomisk hushållning i all verksamhet och kravet på balans mellan
intäkter och kostnader. Ett tydligare ramverk för ekonomistyrningen ger en bra
grund för kommuner och regioner att själva, utifrån sina förutsättningar, utforma
sin egen ekonomistyrning.
Det är positivt för Hallsbergs kommun om ramverket för ekonomistyrningen görs
tydligare och att kommunen själv, utifrån sina egna förutsättningar kan utforma sin
ekonomistyrning.
4. Den beräknade livslängden för anställda i kommunal sektor har visat sig vara
högre än i det antagande som har används hittills, särskilt för män. Den högre
livslängden innebär att pensionsskulden ökar, eftersom pensionsförmånen är
livsvarig. Pensionsskulden beräknas öka med totalt cirka 9 miljarder kronor för
kommunerna. Det tidigare antagandet, som använts sedan 2007, byggde på
Finansinspektionens så kallade tryggandegrunder medan det nya antagandet
bygger på beräkningar gjorda av Kommunernas Pensionsanstalt KPA. I april 2021
beslutade SKR:s styrelse att i enlighet med RIPS-kommitténs (Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld) förslag att nya parametrar över livslängden ska
användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Enligt nya
beräkningar från KPA bedöms kostnaderna för Hallsbergs kommun att öka med
cirka 5 mnkr under 2021 till följd av de ändrade livslängdsantagandena.
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser goda ut de närmsta åren. I och med
att 2020 slutade med ett rekordresultat är det naturligt att
resultatförväntningarna är något nedskruvade 2021. I och med att pandemin har
ett fortsatt grepp om samhället och därmed de kommunala verksamheterna är det
svårare än vanligt att sia om de närmaste åren, och vad en återgång till en mer
normal verksamhet kan innebära för kostnaderna. I beräkningarna för år 2022–
2024 räknar SKR med att kostnaderna ökar i takt med den demografiska
utvecklingen, med hänsyn till viss återhämtning inom verksamheter som
begränsats under pandemin, samt beslutade förändringar av riktade statsbidrag.
Det sistnämnda gäller främst inom vuxenutbildningen där det inte är ovanligt med
tillskott för att möta en besvärlig situation på arbetsmarknaden. 2024 påverkas
bara av befolkningsprognosen och en liten ökning av kostnader för
flyktingmottagandet.

Page 208 of 235

Datum

Hallsbergs kommun Delår 2021

Sida

29(40)

Sammanfattningsvis menar SKR att det långsiktiga perspektivet måste vara i fokus.
Före pandemin handlade den kommunalekonomiska diskussionen främst om
sektorns långsiktiga utmaningar med demografi och kompetensförsörjning. Den
demografiska utmaningen är så omfattande att antagligen bara 1990-talskrisen
kan jämföras med den. 1990-talskrisen löstes till stor del av besparingar av
kommuner och landsting. För att ge kommunsektorn bästa möjliga förutsättningar
för att effektivisera och förändra verksamheten infördes efter 1990-talskrisen en
större andel generella statsbidrag och riktade statsbidrag minskade kraftigt. Det är
mot denna bakgrund oroande att staten förefaller fokusera på att i större
utsträckning detaljstyra hur kommunsektorn villkorar sina resurser, skapar
administrativa pålagor och återbetalningskrav samt diskuterar frågan om
förstatligande av verksamheter.
Finansiella kostnader
Räntenivån på långfristiga lån har väsentlig inverkan på kommunens finansiella
kostnader. Ett läge med relativt låga räntenivåer gynnar kommunens ekonomi.
Riksbankens senaste beslut i september 2021 var att behålla reporäntan
oförändrad på 0 procent. Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och
inflationen väntas tillfälligt bli högre än 2 procent det närmaste året innan den
sjunker tillbaka igen. För att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet behöver
penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken beslutade därför att lämna
reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas vara kvar på noll hela
prognosperioden till och med kvartal 3 år 2024.
Budgetpropositionen 2022
Regeringen överlämnade Budgetpropositionen för 2022 till riksdagen den 20
september. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för
perioden 2022–2024. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget.
Det föreslås omfattande finanspolitiska stimulanser med reformer på sammanlagt
74 miljarder kronor för 2022. Nedan sammanfattas några av satsningarna:
● 2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna. Med en generell
beräkning utifrån befolkningsandel motsvarar det intäkter på 3,2 mnkr för
Hallsberg under 2022.
● Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 miljoner kronor
för år 2022 samt 1 490 miljoner kronor 2023. Satsningen omfattar nu 1,7 miljarder
kronor respektive år. Syftet är att höja kompetensen inom vård och omsorg om
äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och
befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen
hos dem. Medel för äldreomsorgslyftet ansöks hos och återrapporteras hos
Socialstyrelsen.
● Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 miljoner kronor 2022.
Avsikten är att kommunerna ska ingå samverkansavtal med varandra och att
individerna fritt ska kunna söka gymnasial yrkesutbildning som erbjuds inom
ramen för ett sådant avtal. Under 2021 har regeringen även infört en högre
ersättning för regionalt yrkesvux som kombineras med SFI eller svenska som
andraspråk (SVA). Det innebär att kommunerna får bidrag per årsstudieplats för
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regionalt yrkesvux som kombineras med SFI eller SVA. Det är i nuläget inte möjligt
att beräkna effekten för Hallsbergs del.
● Skolmiljarden fortsätter även 2022. Detta är ett statsbidrag som huvudmännen
kan söka. SKR bedömer att skolmiljarden kommer att utformas på samma sätt som
skolmiljarden för 2021. I så fall motsvarar det en intäkt på 1,6 mnkr för Hallsberg.

8.2 Framtida verksamhet
Vätternvatten
Det gemensamma aktiebolaget Vätternvatten AB som bildades 2018 för att driva
arbetet med att säkra framtida vattenförsörjning från 2030/2031 har påbörjat sin
verksamhet. Fem av länets kommuner, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och
Örebro samverkade från början i bolaget. Under 2021 begärde Laxå utträde ur
bolaget. I april 2021 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett nytt
aktieöverlåtelseavtal som reglerar övriga aktieägares köp av Laxå Vatten AB:s
aktier. Ägarandelen baseras på respektive kommuns invånarantal. För Hallsbergs
kommuns del ökar aktieägarandelen från 7,96 procent till 8,2 procent. För de
kommuner som ingår i bolaget innebär projektet att Vättern blir ordinarie
vattentäkt.
Med början under 2019 har ett samrådsunderlag tagits fram, det ger en översiktlig
bild av planerade åtgärder och de konsekvenser för miljö och människors hälsa
som verksamheten förväntas innebära. Yttranden från tillsynsmyndigheter,
statliga myndigheter, fastighetsägare och allmänhet har samlats in. Under 2021
förbereds tillståndsansökan för att skickas in till mark- och miljödomstolen. Efter
beviljat tillstånd följer projektering och därefter en byggprocess som planeras pågå
under perioden 2025-2030.
Nytt äldreboende
Byggnationen påbörjades i oktober 2019 intill vårdcentralen och Kullängen och
beräknas vara klart årsskiftet 2021/2022. Det är arkitektbyrån Marge Arkitekter
som har ritat huset. Det kommer att bli sammanlagt 128 lägenheter. Av dessa är 37
en utökning och 91 en ersättning av platser på nuvarande Kullängen, Regnbågen
och Nytorgsgatan 20. Varje lägenhet kommer att vara 32 kvadratmeter.
Inriktningen har varit att skapa en varm och trygg plats för de boende med modern
och bra standard i en trivsam och funktionell miljö. Det nya huset kommer att ägas
av Länsgården Fastigheter AB med Hallsbergs kommun som hyresgäst.
Totalkostnaden för investeringsprojektet beräknas till 325 mnkr. Från och med
den 1 april år 2022 beräknas det nya vård- och omsorgsboendet tas i bruk.
Kompensation för ökade kostnader i och med detta finns med i budgetramarna
från och med år 2022.
LSS-verksamheten
Till social och arbetsmarknadsnämnden har medel för ökade kostnader inom LSSverksamheten tillförts med 2,5 mnkr.
Delade turer
För fortsatt arbete med minskningen av antalet delade turer har social- och
arbetsmarknadsnämnden tillförts 1,5 mnkr.. Medlen för delade turer är för åren
2022-2024.
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Ökat barn- och elevantal
Till Barn och utbildningsnämnden har medel för ökat barn- och elevantal tillförts
på totalt 8,4 mnkr. Tidigare tillfälligt budgetutrymme för högre kostnader
modersmål utökas med 0,5 mnkr för år 2022. Inför år 2022 tillförs även 1 000 kr
per elev i skolår F-9 i nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt blir 2,1 mnkr. Medel
för hyra ny förskola finns från år 2023. Övriga kostnader för ny förskola täcks av
de medel bildningsnämnden får för ökat barnantal.
Val 2022
Valnämndens budgetram utökas med 575 tkr då år 2022 är ett valår.
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9 Finansiella rapporter, redovisningsprinciper och noter
9.1 Driftredovisning
Nämnd/styrelse
Belopp i tkr

Utfall janaug 2021

Utfall janaug 2020

Prognos
2021

Budget 2021

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
därav gemensam
verksamhet:
därav transfereringar
Drift- och servicenämnd
därav skattefinansierad
verksamhet
därav avgiftsfinanseriad
verksamhet:VA
Bildningsnämnd
Social- och
arbetsmarknadsnämnd
Taxe- och avgiftsnämnd
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Summa nämnder
Finansiering
TOTALT

-154
-121 663
-30 392

-111
-111 399
-24 453

-592
-191 491
-53 276

-592
-191 791
-53 976

Budgetavvikelse
2021
0
300
700

-91 271
-22 692
-22 692

-86 946
-17 221
-17 221

-138 215
-39 013
-39 013

-137 815
-39 013
-39 013

-400
0
0

0

0

0

0

0

-245 443
-229 509

-230 487
-229 706

-363 514
-351 603

-363 514
-352 603

0
1 000

83
-213
0
-1 853
-621 444
678 321
56 877

294
-12
0
-1 121
-589 763
652 997
63 234

0
-690
-25
-1 936
-948 864
996 097
47 233

0
-690
-25
-1 936
-950 164
974 664
24 500

0
0
0
0
1 300
21 433
22 733

9.2 Investeringsredovisning
Nämnd/styrelse
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen
Drift- och
servicenämnden
därav skattefinansierad
verksamhet
därav avgiftsfinansierad
verksamhet VA
Bildningsnämnden
Social- och
arbetsmarknadsnämnde
n
TOTALT

Utfall janaug 2021

Utfall janaug 2020

Prognos
2021

Budget 2021

-1 049

-1 861

-43 986

-64 136

Budgetavvikelse
2021
20 150

-40 098

-48 932

-85 267

-84 048

-1 219

-21 313

-38 535

-43 747

-40 375

-3 372

-18 785

-10 397

-41 520

-43 673

2 153

-1 190

-613

-2 950

-2 950

0

-939

-474

-2 124

-2 124

0

-43 276

-51 880

-134 327

-153 258

18 931
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9.3 Resultaträkning
Utfall
jan-aug
2021

Utfall
jan-aug
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Koncern
jan-aug
2021

Koncern
jan-aug
2020

185

169

0

0

334

311

-780

-734

-938

-937

-891

-849

-21
-616

-19
-584

-29
-967

-29
-966

-38
-595

-34
-572

4

480

469

698

719

480

469

5

193

180

298

298

193

180

57

65

29

51

78

77

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

2
-2
57

2
-4
63

1
-5
25

1
-5
47

1
-6
73

1
-7
71

Extraordinära poster (netto)

0

0

0

0

0

0

Årets resultat

57

63

25

47

73

71

Belopp i mnkr

Not

Verksamhetens intäkter
2
Verksamhetens
3
kostn/nettokostn
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidr och
utjämning
Verksamhetens resultat

Balanskravsutredning
Balanskravsutredning, mnkr

Utfall janaug 2021

Utfall janaug 2020

Budget 2021

Prognos
2021

57

63

25

47

-1

-1

0

-5

0

0

0

0

56

62

25

42

Årets resultat enligt
resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster, mark, byggn
och tekniska anläggningar
Avgår: realisationsvinster, maskiner och
inventarier
Justerat resultat för avstämning mot
balanskravet

9.4 Balansräkning
Belopp i mkr

N
ot

Utfall 21-0831

Utfall 20-1231

Koncern 2108-31

Koncern 2012-31

6

740

718

1 765

1 643

7

31

32

44

45

8

37

37

5

16

808

787

1 814

1 704

6
87

7
78

6
108

7
108

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella
anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd mm
Kortfristiga fordringar

9
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N
ot
10

Utfall 21-0831
103
196

Utfall 20-1231
109
194

Koncern 2108-31
202
316

Koncern 2012-31
185
300

1 004

981

2 130

2 004

402
57

345
59

530
73

468
65

84

75

92

81

10
94

11
86

12
104

13
94

282
226
508

282
268
550

1 214
282
1 496

1 113
329
1 442

1 004

981

2 130

2 004

301
999

323
909

361
131

355
83

1 300

1 163

492

438

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTN
OCH SKULDER
Eget kapital
därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensioner o
liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

11
12

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTN OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser
Summa
ansvarsförbindelser

9.5 Redovisningsprinciper och noter
Not 1. Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras av kommunallagens kapitel 11 Ekonomisk
förvaltning, och av den kommunala bokförings- och redovisningslagen(LKBR).
Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för
kommunsektorns redovisning. Hallsbergs kommun följer den kommunala
bokförings- och redovisningslagen, och tillämpar med få undantag
rekommendationerna från RKR.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen motsvarade anskaffningsvärdet
efter avdrag för eventuella investeringsbidrag och planenliga avskrivningar.
Anläggningstillgångar som maskiner och inventarier aktiverades i möjligaste mån
månaden efter inköp. Vid större projekt, som till exempel byggnader, sker
aktivering vid årsskiftet som pågående. Efter färdigställande tillämpas
komponentavskrivning. När det gällde anskaffning av maskiner, inventarier och
liknande av mindre värde har kommunen oftast tillämpat beloppsgränsen ett halvt
prisbasbelopp(23.800 kr.). Anskaffningar till högre belopp och med en varaktighet
på mer än tre år redovisas som investering.
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Periodiseringar
Räntekostnader för långfristiga lån belastar resultatet i den period de hänför sig
till. Kommunens samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest. Underlag från
kundstödet KI-Finans har använts för periodiseringen. Timlöner och Obersättningar för perioden augusti som utbetalas i september har beräknats och
periodiserats. Periodisering av preliminär slutavräkning skatteintäkter 2021 har
gjorts med underlag av SKR:s prognos i augusti 2021 cirkulär 21:31.
Periodiseringar av intäkten för kommunal fastighetsavgift har gjorts med underlag
från SKR. Pensionskostnaderna är periodiserade med underlag från KPA i augusti
2021. Övriga intäkter och kostnader med väsentliga belopp har periodiserats till
delårsrapporten.
Bidrag från migrationsverket
Kommunen har gjort avsteg från rättvisande redovisning för bidrag som inte
resultatförts i delårsrapporten. Ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket för
flyktingverksamhet och ensamkommande barn (EKB) redovisas som kortfristig
skuld i delårsrapporten 2021, liksom tidigare år. De ej utnyttjade bidragen till
flyktingenheten uppgick i delårsrapporten till 7,5 mnkr. Inom EKB uppgick ej
utnyttjade bidrag till 14,8 mnkr. Sammantaget uppgick de balansförda bidragen till
22,3 mnkr(27,4 mnkr i bokslut 2020). Kommunen har att hantera kostnader för
flyktingverksamhet som sträcker sig längre in i framtiden än de enskilda år då
överskotten uppkommit. Samtidigt beslutade staten att kraftigt sänka bidragen
från Migrationsverket från och med den 1 juli 2017. De nyanländas möjlighet till
försörjning genom arbetsinkomster är en faktor som har kraftfulla effekter på
kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Bosättningsuppdraget i
bosättningslagen kan bli en mycket svår utmaning för Hallsbergs kommun, liksom
för många andra kommuner i Sverige. De ekonomiska konsekvenserna är mycket
svåra att bedöma. För att undvika förhastade beslut om hur kommunen ska
hantera bidragen har ekonomiavdelningen tillsammans med social- och
arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en plan över beräknad användning av de
samlade bidragen. De framtida beräknade kostnaderna kräver en ansvarsfull
hantering av samlade bidragsöverskott, vilket motiverar kommunens redovisning i
delårsrapporten 2021.
Avsättningar
Avsättningar för lakvattenrening har tagits upp till det belopp som bedöms krävas
för att reglera förpliktelser på balansdagen. Beloppet baserar sig på beräkningar
som ursprungligen gjordes 2012 då en första avsättning med 7 mnkr gjordes.
Under 2014-2021 har avsättningar och ianspråktaganden gjorts. Under 2021 har
0,5 mnkr ianspråktagits och I delårsrapporten uppgår avsättningen till 10,0 mnkr.
Kalkylen uppdateras när det föreligger underlag som utgör grund för nya
bedömningar. Utredningar har genomförts 2010 (Sweco), 2012 (kommunen),
2014 (Sweco) samt 2016-2017 (VA-konsult Å Pettersson). 2017 byggdes en
provisorisk driftanläggning. Den fortsatta planeringen utgörs av anställande av
projektledare samt byggande av en anläggning för att uppnå en fungerande
lakvattenreningsprocess. Någon nuvärdesberäkning har inte gjorts i
delårsrapporten. I den delen följer inte kommunen RKR 10.2 Avsättningar och
ansvarsförbindelser. I samband med årsbokslutet görs ny bedömning.
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Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften fördelas
linjärt över leasingperioden. Framtida leasingavgifter redovisas som
ansvarsförbindelser.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen i delårsrapporten är inte upprättad enligt
rekommendation nr 8.2 , avseende att den sammanställda redovisningen inte är
helt gemensam med kommunens utan redovisas delvis i ett eget avsnitt. Det gäller
förvaltningsberättelsen. Utvärdering om huruvida koncernföretagens
redovisningsprinciper avviker från kommunens är ej gjord. Därmed är inga
justeringar för eventuella avvikelser gjorda. Det är endast avseende Hallsbergs
Bostadsstiftelse och Hallsbergs Bostads AB som detta skulle kunna vara aktuellt.
Sydnärkes Utbildningsförbund, Nerikes Brandkår och Sydnärkes
Kommunalförbund redovisar utifrån de kommunala redovisningspriciperna.
RESULTATRÄKNING, mnkr
Not 2 Intäkter

18
41
16
69

Koncern jan-aug
2021
15
56
81
121

Koncern janaug 2020
18
40
72
114

24

23

54

53

13

1

13

1

1

-

1

1

185

1
169

Jan-aug 2021

Jan-aug 2020

Jan-aug 2021

Jan-aug 2020

15
42
15
75

Försäljningsmedel
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av
verksamheter och
entreprenader
Försäljning
exploateringsfastigheter
Försäljning av mark,
byggnader mm
Övrigt
Summa

Not:3 Kostnader
Löner och soc avg
Pensionskostnader
Inköp av anl och
uhållsmtrl
Bränsle, energi och
vatten
Entreprenader och köp
av vht
Lokal- och markhyror
Förbrukn invent o mtrl
Lämnade bidrag och
transfereringar
Reaförluster
Övriga kostnader
Summa

334

7

12
311

Koncern Jan-aug
2021
525
59

Koncern Janaug 2020
503
48

-

447
51

-

425
40

-

5

-

8

-

15

-

17

-

13

-

14

-

30

-

32

-

136

-

128

-

161

-

156

-

22
27

-

21
22

-

26
36

-

16
31

-

20

-

20

-

21

-

21

-

59
780

-

56
734

-

18
891

-

-
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Not:4 Skatteintäkter

Jan-aug 2021

Jan-aug 2020

Skatteintäkter
Slutavräkning
föregående år
Preliminär
slutavräkning innev år
Summa

469

476

Not:5 Generella
statsbidrag och
utjämning
Inkomstutjämningsbidr
ag
Världsfärdsmiljard
Kostnadsutjämningsbidr
ag/avgift
Regleringsbidrag/avgift
LSS-utjämningsavgift
Kommunal
fastighetsavgift
Summa

Koncern Jan-aug
2021
469

Koncern Janaug 2020
476

3

-

3

3

-

3

8

-

4

8

-

4

480

469

480

469

Jan-aug 2021

Jan-aug 2020

Koncern Jan-aug
2021

Koncern Janaug 2020

131

121

131

121

-

23

-

23

10

8

10

8

32
-

11
6

-

32
6

-

11
6

-

6

26

23

26

23

193

180

193

180

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

Koncern Jan-aug
2021

Koncern Jandec 2020

718
40

663
80

1 643
139

1 469
226

BALANSRÄKNNG, mnkr
Not:6 Materiella
anläggningstillgångar
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Reavinst
Försäljning mm
Nedskrivningar
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Summa
Genomsnittlig
nyttjandeperiod, år

Not:7 Maskiner, fordon
och inventarier
Ingående bokfört värde
Nyanskaffningar
Försäljningar
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Summa
Genomsnittlig
nyttjandeperiod, år

Not:8 Finansiella
anläggningstillgångar
Aktier o andelar
Grundsfondskapital,
Hallbo
Eliminering koncern

-

1

-

1

-

-

17
740

-

23
1
718

-

33

28

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

32
3
-

34
4

-

4

-

6

8

2
6
43

32
23
1 765

1 643

Koncern Jan-aug
2021
45
5

Koncern Jandec 2020
49
6

-

6

10
45

Koncern Jandec 2020
17
24

32

7

6

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

11

13

Koncern Jan-aug
2021
14

24

24

24
-

-

44

31
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Övrigt
Summa
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Koncern Jan-aug
2021
1
5

Koncern Jandec 2020

17
48

Koncern Jan-aug
2021
7
68

Koncern Jandec 2020
18
71

53

13

33

19

87

78

108

108

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

103
103

109
109

Koncern Jan-aug
2021
202
202

Koncern Jandec 2020
185
185

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

Koncern Jan-aug
2021
1 158

Koncern Jandec 2020
1 086

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

2
37

37

Not:9 Fordringar

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga
fordringar
Summa

9
25

Not:10 Kassa och bank
Bank
Summa

Not:11 Långfristiga
skulder
Låneskuld
Förinbetalda
anslutningsavgifter
Investeringsbidrag
Övriga långfrisktiga
skulder
Summa

Not:12 Kortfristiga
skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens källskatt
Interimsskuld
Semesterlöneskuld och
okomp ö-tid
Övrigt
Summa

257

257

29

24

5

1

29
2

1
282

24
3

29
282

1 214

37
1
11
96

68
1
11
102

Koncern Jan-aug
2021
47
3
15
130

40

40

-

41
226

46
268

Jan-aug 2021

7

Jan-dec 2020
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10 Sammanställd redovisning
Väsentliga händelser
Hallsbergs Bostadsstiftelse, HALLBO
I Hallbo har det skett ett antal förändringar under året. Den 1 mars tillträdde Peter
Sjerling som ny VD. Tidigare under året hade styrelsen beslutat att inte gå vidare
med ROT-renovering av Regnbågen i egen regi, efter slutförandet av den pågående
etappen. Fastighetsbeståndet har setts över med avseende på att hitta långsiktig
finansiering av nödvändig ROT-renovering. Det har även genomförts en översyn av
organisationen som lett till en mindre organisationsförändring. Från och med den
1 september finns tre avdelningar: kundtjänst-, fastighets-, och ekonomiavdelning.
Den 1 juli tog Camilla Petersen över som styrelseordförande i stiftelsen och arbetet
med en långsiktig utveckling av bostadsstiftelsen fortlöper. Stiftelsen har sedan år
2015 ett helägt dotterbolag, Hasselhuset AB. Bolaget äger en fastighet i Hallsberg,
Hasselbacken 1. Stiftelsen blockhyr fastigheten och hyr i sin tur ut den, delvis till
Region Örebro. Lokalytan för hela fastigheten är ca 2 000 kvm. Fastigheten
Hasselbacken 1 är ute till försäljning.
Hallsbergs Bostads AB, HBAB
HBAB bygger det tredje huset i kvarteret. Lien. Det är ett punkthus likadant som de
två första som färdigställdes under förra året. Hus tre har även det 24 lägenheter.
Tredje huset ska enligt plan stå inflyttningsklart i november 2021. Under kvartal 1
fanns några vakanta lägenheter på Gränsgatan i Vretstorp, nu är de uthyrda.
Sydnärkes utbildningsförbund
Förbundets delårsperiod har präglats av ekonomiska utmaningar. För att uppnå en
budget i balans har det krävts omfattande åtgärder. Förbundet startade året med
ett besparingskrav på 10,5 mnkr. Samtliga verksamhetskostnader har noggrant
genomlysts, och ett stort antal åtgärder har vidtagits. En kostnadsreducering på
material och lärverktyg motsvarande 10 procent och reduceringar på samtliga
kostnadsposter genomförs initialt.
Nerikes Brandkår
Den gemensamma ledningsverksamheten Räddningsregion i beredskap (RRB) har
varit verksamma i ett år och hanterat ca 10 000 händelser. All räddningstjänst
inom RRB hanteras från ledningscentralen i Örebro som bemannas av minst 4
personer. Cheferna i styrgruppen uttrycker enhälligt att de är mycket nöjda med
verksamheten och märker flera synenergieffekter av samverkan. Det hålls
omfattande befälsutbildningar, det sker samarbete gällande inköp av fordon och
det finns gemensamma grupper för operativ planering. Lagkrav finns nu på att det
ska finnas samverkan och samordning liknande RRB i Sveriges samtliga
kommuner senast årsskiftet 2021-2022.
Sydnärkes kommunalförbund, SKF
Det pågår ett intensivt arbete med byggnationen av tre nya återvinningscentraler i
Laxå, Lekeberg och Hallsberg. I Hallsberg startade arbetet med den nya centralen i
slutet av juni. Under sommaren har markarbetet utförts med
vegetationsavtäckning av markuppbyggnaden. För bygget av den nya
omlastningsstationen vid Tomta erhölls både bygglov och startbesked i slutet av år
2020. Då kunde upphandling av byggnationen genomföras. Byggandet påbörjades
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på försommaren med att fastighetsägaren avverkade aktuell yta. Ny förbundschef
har anställts då nuvarande kommer att gå i pension under hösten.
Ekonomi prognoser
Hallbos prognos är ett resultat bättre än budget. Trots stora reparations- och
underhållskostnader, till följd av det eftersatta underhållet samt den negativa
kostnadsutvecklingen inom byggbranschen, tar Hallbo igen detta på andra poster i
resultaträkningen. Exempelvis har försäljningen av villorna i Sköllersta resulterat i
en vinst. Hallbo beviljades även energieffektiviseringsstöd i samband med
renoveringen av Regnbågen.
Hallsbergs Bostads AB:s prognos håller budget så när som på något lägre
hyresintäkter på grund av vakanser på Gränsgatan under det första kvartalet.
Sydnärkes utbildningsförbunds omställningsarbete som pågått sedan 2018
fortsätter. Prognosen för året uppvisar ett underskott på 540 tkr, vilket innebär att
förbundet närmar sig målet att få en budget i balans. Förbundet har efter ett
målmedvetet arbete åstadkommit väsentligt sänkta kostnader inom i stort sett
samtliga områden. Det avser personal, lokaler, material och kompetensutveckling.
Arbetet med ekonomisk medvetenhet utan att sänka förbundets goda renommé
hos såväl elever, medarbetare och allmänhet, kommer därför att fortgå.
Nerikes Brandkårs helårsprognos är 2 322 tkr. Delårsutfallet och helårsprognosen
är betydligt bättre än budget. Överskottet kan förklaras genom den reavinst på
finansiella placeringar som gjordes under våren.
Sydnärkes kommunalförbunds prognos för helåret är överskott i alla fyra
kommuners- Hallsberg, Askersund, Laxå och Lekebergs resultat.
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/165

Kommunalt partistöd 2022
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistöd i december för kommande år
(2021) Utbetalning sker i januari månad. Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska
lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala/regionala demokratin.
Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet avser (prisbasbelopp för 2022
enligt SCB utgör 48 300 kr). Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som fördelas i lika delar
mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för
partistöd föregående år (2020) enligt regler för partistöd.
Partistödet betalas ut under januari månad 2022.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala enligt nedan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna
359 835 kr
Centerpartiet
108 675 kr
Kristdemokraterna
50 715 kr
Liberalerna
31 395 kr
Miljöpartiet
31 395 kr
Moderaterna
147 315 kr
Sverigedemokraterna
166 635 kr
Vänsterpartiet
70 035 kr

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Kommunalt partistöd 2022
Redovisningar av kommunalt partistöd 2020
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KOMMUNALT PARTISTÖD 2022
Datum

Ärendenummer

21/KS/165

Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2022
Antal mandat
Arbetarpartiet Socialdemokraterna

18 mandat

Centerpartiet

5 mandat

Kristdemokraterna

2 mandat

Liberalerna

1 mandat

Miljöpartiet

1 mandat

Moderaterna

7 mandat

Sverigedemokraterna

8 mandat

Vänsterpartiet

3 mandat

Totalt antal mandat: 45 mandat
Uträkning för partistöd 2022
Partistöd för 2022 utgör totalt: 966 000 kr
48 300 x18 = 869 400kr
48 300 x 2= 96 600kr

Fördelning per parti
869 400/45= 19 320 kr per mandat
96 600/8= 12 075 kr grundstöd till partiet
Arbetarpartiet Socialdemokraterna

18 x 19 320 + 12 075 = 359 835 kr

Centerpartiet

5 x 19 320 + 12 075 = 108 675 kr

Kristdemokraterna

2 x 19 320 + 12 075 = 50 715 kr

Liberalerna

1 x 19 320 + 12 075 = 31 395 kr

Miljöpartiet

1 x 19 320 + 12 075 = 31 395 kr

Moderaterna

7 x 19 320 + 12 075 = 147 315 kr

Sverigedemokraterna

8 x 19 320 + 12 075 = 166 635 kr

Vänsterpartiet

3 x 19 320 + 12 075 = 70 035 kr
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parti)

HALLSBERGS

KOMMUN

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunsiyr'elseföwaitningen

ANKOM
Blankett för redovisning av
Blanketten Iämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

2021

-05-

Z 8

den 30 juni 2021
Diarienr/Löpnr

Kommun
Hallsberg

Partiets

namn

Miljöpartiet de

Gröna

Redovisningsperiod

2020
AV

partiet utsedd granskare

Namn:

Peter Kjellman

Adress:

Allégatan 112

Telefonnummer: 0708-820493
E—postadress: p.kjellman@telia.com

Redovisning:

Partistödet används enbart för

avdelningens

politik.

lades utan anmärkning

Härmed

om

medlemsverksamhet och information

partiets

och

Vid revisionen var bokföring och kassarapport korrekt hanterade, och
till

handlingarna Vid avdelningens ärsmöte 6/4-21.

intygas riktigheten

i

ovanstäende uppgifter:

%

Hallsberg, 25/5-21

Peter Kjellman, a”ärsmötet utsedd revisor för Miljöpartiet de Gröna
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i

Hallsbergs

kommun

°

Blankett för redovisning av

Blanketten lämnas

Kommun:
Partiets

kansliet senast

till

kommunalt

gartistöd

den 30 juni 2021

Hallsberg

namn: Vänsterpartiet

HAL£ BERGS

*

KOMBXÜI»4

Kommunstyrelseförvaliningen

ANKOM
Redovisningsgeriod: 20200101—1231

AV

partiet

2021-06-

utseddgranskare

14
‘
V

Diarienr/Lopnr

Namn: Lars—Äke Zettergren
Adress: Lärkvägen 5 69460 Äsbro
Telefonnummer: 072-572 6670
E—postadress: Iars.ake.zettergren42@gmail

Redovisning:

Partistödet har använt5 för att siärka Vänsterparti
ets stäilning

demokratin för
styrelser driva

att via parlamentariskt

en

politisk

verksamhet

?ga pandemin har Vänsterpartiet

arbete

med

&

den kommunale;
kommunfullmäktige, nämnder och

anknytning

til!

&

Hal!sbergs

kommun.

Haiisberg haft begränsade möjligheter ti!i
utätriktade aktiviteter under 2020, en dei av partis
tödet har därför spa;ats för att
användas till utbﬂdningar, olika aktiviteter för satt stärka medle
mmamas möjhgheter
ti?! deiaktlghet
partiets arbete och äteruppta och stärka kontak
ten med övriga
%

&

kommuninnevänare när resäriktionema pga pandemin förhoppnings
vis hävs under
2021.
F’artiet

har en egen lokal

Kommunala
8e€ainingar

bidrag har
till

i

&

Hallsberg

som används

aHt använts endast

tili

för

medlemsmöten‚ kontor mm.

avsedda och rimliga ändamäi.

andra delar

av partiet har inte skett annat äﬁ

som

ersättning för tjänster och varon

servnce.

Härmed

intygas riktigheten

i

ovanstäende uppgifter:

Äsbro den 14/6—21
Lars—Äke Zettergren

?_‚_._\
amn/namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnd
a
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parti)
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Blankett för redovisning av kommunalt partistöd
Blanketten lämnas till kansliet senast den 30 juni 2021
Kommun
Hallsberg
Partiets namn
Sverigedemokraterna
Redovisningsperiod
2020-01-01 – 2020-12-31
Av partiet utsedd granskare
Namn: Oscar Lundqvist
Adress: Kapellgatan 2, 694 31 Hallsberg
Telefonnummer: 070-585 87 54
E-postadress: oscar.lundqvist@sd.se
Redovisning:
Under detta pandemiår har större delen av verksamheten av förklarliga skäl legat på is. De
största kostnaderna är fortsatt hyra för partilokal och inköp till densamma i form av både
led-lysrör, projektor och mekanisk projektorskärm. Målet är att tillskapa en god miljö för
både interna möten samt framtida föreläsningar för medlemmar och övrigt intresserade.
De pengar som lagts undan kommer framöver läggas på övriga tekniska inköp för att bättre
anpassa lokalen för funktionshindrade och övriga som har svårt att med enkelhet ta sig upp
för vår trappa. Utöver det kommer det även ske en ökning av olika event och föreläsningar
så snart pandemiläget tillåter.
Pengar har även överförts till vår partigemensamma partifond inför stundande kyrkoval och
kommande Rikdsags, region- och kommunval år 2022.

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:
Hallsberg den 22 juni år 2022
_________________________________
Oscar Lundqvist
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Resultatrapport
sd hallsberg jimmy
8024623715
Räkenskapsår: 2020-01-01 till 2020-12-31
Period: 2020-01-01 till 2020-12-31

Utskriven: 2021-03-21
Senaste ver. nr.: V42

Period

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter
3987 Erhållna kommunala bidrag

163 185,00

163 185,00

163 185,00

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Lokalkostnader
5010 Lokalhyra
5020 El för belysning
5070 Reparation och underhåll av lokaler
5460 Förbrukningsmaterial

85 890,00
10 262,00
4 028,20
859,65

101 039,85
Försäljningskostnader
6110 Kontorsmateriel

1 728,50

1 728,50
Administrationskostnader
6310 Företagsförsäkringar
6570 Bankkostnader
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla

4 241,00
1 550,00
1 760,00

7 551,00

-110 319,35

Summa rörelsens kostnader

Rörelsens resultat
52 865,65

Summa rörelsens resultat
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Resultat efter finansiella poster
52 865,65

Resultat efter finansiella poster

Beräknat resultat
52 865,65

Beräknat resultat
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Balansrapport
sd hallsberg jimmy
8024623715
Räkenskapsår: 2020-01-01 till 2020-12-31
Period: 2020-01-01 till 2020-12-31

Utskriven: 2021-03-21
Senaste ver. nr.: V42

Ingående balans

Period

Utgående balans

23 250,43
23 250,43

24 569,65
24 569,65

47 820,08
47 820,08

23 250,43

24 569,65

47 820,08

0,00
0,00
23 250,43
0,00
23 250,43

28 296,00
0,00
24 569,65
-28 296,00
24 569,65

28 296,00
0,00
47 820,08
-28 296,00
47 820,08

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

23 250,43

24 569,65

47 820,08

Tillgångar
Omsättningstillgångar
1930 Företagskonto / affärskonto

Summa Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
-0001 Beräknat resultat
2069 Årets resultat
2099 Årets resultat
2290 Övriga avsättningar

Summa Eget kapital
Kortfristiga skulder
2640 Ingående moms
2890 Övriga kortfristiga skulder

Summa Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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HALLSBERGS

KOMMUN
Blankett för redovisning av
Blanketten lämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

den 30 juni 2021

Kommun{region
Hallsbergs

Kommun

“Pa—„w

HM. „538 E ?äx353

i

‘räifßi‘fi
„

Moderata Samlingspartiet Hallsberg

.

ANKOM

i

Redovisningsgeriod

2021 "UB“

Kalenderär 2020
.

MU N

Kamrnunstymlseforvalinungen

28

Di ar ienr/Lö p nr

.

AV partnet utsedd granskare (rewsor)
Namn:
Rick Andersson
Adress:
Tarsta, 697 91 Pälsboda
Telefonnummer: 070-554 95 44
E-postadress: rick@rrmaskin.se

Redovisning:
(Här anges pä vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning

i

den

kommunale/regionale demokratin och hur det har använts för det lokala partiarbetet som
riktar sig

till

kommunmedlemmarna/medlemmarna

Partistöd frän Hallsbergs

Betalt

till

i

regionen.)

kommun

144.265:-

distﬁktet (avser administration, tryck, utbildningar

Försäkring, It-support, förening/kampanj, stöd av

ombudsman mm.)

—

28.853:— *

Utbildningar och medlemsaktiviteter

-

2.120:-

Diverse

—

7.871220

Avsatt

till

valfond

-

Summa
*

O

Utbetaldes vären 2021

Härmed

[Ort]

intygas riktigheten

i

ovanstäende uppgifter:

den [Datum]

5%

105.420280

»

ﬂﬂfti—OM8

Namn/namnförtydligande (utsedd granskare

för

ovan nämnda
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parti)

HALLSBERGS
@@
**
KOMMUN
wr

Blankett för redovisning av
Blanketten Iämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

den 30juni 2021

Kommun
Hallsberg

Partiets

namn

HALLSBERGS

Kristdemokraterna

i

Hallsberg

PIONHWUP»J

Kommunstyrelseförvaltningen

AN KOM
Redovisningsgeriod
2021 -06-

2020

AV

partiet utsedd granskare

23

Diarienr/L.öpnr

Namn: Martin Pettersson
Adress: Esplanaden 28, 694 35 Hallsberg
Telefonnummer:0730557252
E-postadress: martin.pettersson@hallsberg.se

Redovisning:

Under 2020

sä har det varit en

äterhällsamma

med

att

med

köpa presentkort

Pä länsnivä har

vi

eller stödja

intygas riktigheten

Hallsberg

vi alla

vet. Vi har

under denne

pä annat

mer pä

i

utskick och digitala

in

möten.

ovanstäende uppgifter:

21/6 2021

MWÜL

%Hßrßän

tid varit

handlare

i

Hallsberg

sätt.

anpassat 055 efter digitala möten och därför köpt

att klara detta. Vi har satsat

Härmed

pandemi som

olika aktiviteter. Vi har valt att försöka stödja olika

VW” EKZ——

Namn/namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda
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parti)

diverse utrustning för

% KOMMUN
‘

HALLSBERGS

Blankett för redovisning av
Blanketten lämnas

till

kom munalt

kansliet senast

partistöd

den 30juni2021

Kommun
Hallsberg

Partiets

namn

HALLSBERGS

Socialdemokraterna

#<09ku"r3"

Kommunstyrelseförvaltningen

ANKOM
Redovisningsperiod

2020-01—01 — 2020-12-31

AV

2027 -06-

partiet utsedd granskare

23

Diarienr/Löpnr

Namn: Siw Lunander
Adress: Sockenvägen 16, 69430 Hallsberg

Telefonnummer: 070-2150165
E—postadress: siw.lunander@hallsberg.se

Redovisning:

Inter utbildning av

partimedlemmar. Lokalkostnader för administrativa lokaler
och sammanträdeslokaler. Material kostnader för tryck och kopierat material till

allmänheten. Distributionskostnader. Telefon och datorkostnad. Aktiviteter i
Vära lokala partiföreningar. Enklare förtäring. Ersättning till personal som utför
administrativ arbete ät partiet,

Härmed

intygas riktigheten

i

ovanstäende uppgifter

Hallsberg den 23/06 2021

‚"
Siw Lunander --------------------------

Namn/namnförtydligande (utsedd gransk are

för

ovan nämnda
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parti)

HALLSBERGS

KOMMUN
Blankettför redovisning av kommunalt partistöd

Kommun{region
Hallsbergs

kommun
I:ALLSBERGS
ommun 5

Partiets

namn

Liberalerna Hallsbergs

KOMMUN

-»

;

t

-

.

Xﬁlä‘äigrvahmngen

kommun, org.nr. 875700-6344
2021 -06-

28

Redovisningsgeriod

2020

Diarienr/Löpnr

AV partiet utsedd granskare
Namn:Christian Liljenhed
Adress: Norra Kungsvägen 22, 69231 Kumla

Telefonnummer: 072-5726673
E-postadress: christian.liljenhed@Iiberalerna.se

Redovisning:
Liberalerna Hallsbergs

kommun,

partiföreningen, har mottagit partistöd av Hallsbergs

kommun. Den

verksamhet som bedrivs inom partiföreningen syftartill att stärke Liberalernasverksamhet och de
allmänna valen. De
liberala idéernas ställning inom kommunen samt att öka Liberalernas röstetali de
huvudsakliga verksamheterna
riktat

är;

kampanjer, styrelsens verksamhet samt övrig föreningsverksamhet

mot medlemmaroch medborgare.

väljardialog

med

invänarna

i

Erhällna

hela Hallsbergs

medel användstill absolut största delför

kommun, form av kampanjer, framtagande av
i

informationsmaterial och informationsspridande, deltagande vid marknaderetc. Detta föratt
kommunice ra vallöften, delge den politik som skall drivas‚ främst lokalt men även regionalt och
nationellt

samtför

medborgarna

att

inhämta medborgares syn pä

innebärtillfälle att

olika frägor.

med
om den liberale politiken och

De samtal som förs

sprida den framtagna informationen

en bra möjlighet att fänga upp strömningar och tankar som finns bland

kommunens medborgare.

mycketviktigt och väsentligt för att fä en skapa en medborgerlig demokratiskförankring.
Under2020, som innebaren diametralt annorlundaverksamhetän nägonsin tidigare pä grund av

sista är

Covid-l9, harfä

om ens nägra

utätriktade insatsermed

möten och kampanjerute pä

plats blend

medborgare kunnat genomföras,allti enlighet med FHMS rekommendationer. Istället har digitala
möten och möten telefonledes genomförts. Exempelvis har valförberedande arbetsmöten med
styrelse och

medlemmar hällits.

För Liberalerna Hallsbergs
Hallsberg

kommun,

den 14/6 2021

Page 234 of 235

Det

%»st HALLSBERGS

KOMMUN

%“;

Granskningsraggort:
Enligt lag sl<a

en mottagare av partistöd ärligen I'ämna en

ändamäl som anges

partistödet har använts för det
för att stärl<a partiets stäilning

i

i

sl<riftlig

2 kap. 9 & första stycket

den lokala demokratin. En

mottagaren ska därutöver granska

om

redovisning

särsl<ild

granskare

redovisningen ger en rättvisande

bild

som

visar att

kommunallagen,

som

dvs.

utsetts av

av hur partistödet har

använts.
Jag har granskat reclovisningen
tillgäng

till

som lämnats

av Liberalerna Hallsberg.

]

min gransl<ning harjag haft

räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. Jag anser att

granskningen ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.
Jag,

som

är av partiet utsedd särsl<ild gransl<are‚ anser att

lämnat den 14/6 2021 ger en rättvisande

Härmed

intygas riktigheten

i

bild

den redovisning som Liberalerna Hallsberg

av hur partistödet använts.

ovanstäende uppgifter:

Kumla den 16juni 2021

Christian Liljenhed‚

Revisor (utsedd gransl<are för ovan

nämnda

parti)
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