KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-04-13

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Magnus Andersson (S)
Ulf Ström (S), vice ordförande
Torbjörn Appelqvist (M), 2:e vice
ordförande
Veronica Wallgren (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Martin Pettersson (KD)
Erik Storsveden (L)
Jimmy Olsson (SD)
Oscar Lundqvist (SD)

Christina Johansson (S)
Hans Karlsson (S)
Thomas Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Christel Forsberg (S)
Börje Andersson (S)
Towe Jegeros (V)
Lotta Öhlund (MP)
Gösta Hedlund (C)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jane Svedhjelm (SD)
Vakant . (SD)

08:30-12:00

Digitalt via Teams/Sottern, kommunhuset
Hallsberg

Övriga
Christina Torpman, Kommunsekreterare
Lena Fagerlund, Kommundirektör
Marianne Christiansen, Samhällsbyggnadschef
Marie Hellgren, Ekonomichef
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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 den 15 april klockan 10:00.
Fastställande av föredragningslistan.
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2 - Kommundirektörens information mars
2021 (21/KS/1)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Kommundirektören lämnar muntlig information om kommunens verksamhet på
sammanträdet.
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3 - Ekonomichefens rapport mars 2021
(21/KS/2)

Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för januari - mars.

Beslutsunderlag


Ekonomisk uppföljning jan - mars TOTAL
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4 - Allmänna bestämmelser för vatten och
avlopp (21/KS/31)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har inkommit med ett ärende om att revidera kommunens
allmänna bestämmelser för vatten och avlopp som är antagna av kommunfullmäktige 201011-15, § 104. De allmänna bestämmelserna föreslås revideras enligt förslag från Svenskt
vatten publikation 94 och även anpassas efter rutiner hos huvudmannen.
I bifogad tjänsteskrivelse från drift- och serviceförvaltningen finns en beskrivning av vad
som ändrats i dokumentet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade allmänna bestämmelser för vatten
och avlopp.

Beslutsunderlag





TS Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
§12 DOS Allmänna bestämmelser för allmänna avlopps- och vattenanläggningar i Hallsbergs
kommun (ABVA)
Tjänsteskrivelse DOS Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
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5 - Revidering av allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun

Föredragande

(20/KS/199)

Ärendebeskrivning
De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun antogs av
kommunfullmäktige 2013-04-29, § 59. Drift- och serviceförvaltningen har nu sett över
föreskrifterna reviderat styrdokumentet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Hallsbergs kommun.

Beslutsunderlag











TS Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun
§31 DOS Uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter, Torghandel och Möblering av allmän
plats för Hallsbergs kommun
Tjänsteskrivelse DOS Lokala ordningsföreskrifter
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 2, allmän plats Hallsberg
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 3, allmän plats Vretstorp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 4, allmän plats Pålsboda
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 5, allmän plats Östansjö
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 6, allmän plats Hallsberg
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 7, allmän plats Pålsboda c
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6 - Revidering av lokala ordningsföreskrifter
för torghandel i Hallsbergs kommun (21/KS/94)

Föredragande

Ärendebeskrivning
De nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun antogs av
kommunfullmäktige 2013-04-29, § 59. Drift- och serviceförvaltningen har nu sett över
föreskrifterna och reviderat styrdokumentet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Hallsbergs kommun.

Beslutsunderlag








TS Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hallsbergs kommun
§31 DOS Uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter, Torghandel och Möblering av allmän
plats för Hallsbergs kommun
Tjänsteskrivelse DOS
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hallsbergs kommun
Bilaga 1 Torghandel
Bilaga 2 Torghandel
Bilaga 3 Torghandel
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7 - Revidering av riktlinjer för möblering av
allmän plats inom Hallsbergs kommun

Föredragande

(21/KS/95)

Ärendebeskrivning
Nu gällande riktlinjer för möblering av offentlig plats inom Hallsbergs kommun antogs
2013-04-29, § 59. Drift- och serviceförvaltningen har nu sett över riktlinjerna och reviderat
styrdokumentet.
Riktlinjerna för möblering av allmän plats är framtagna på en detaljnivå som gör att
dokumentet lämpar sig bättre för behandling och beslut på nämndnivå. Riktlinjerna föreslås
därför antas i kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige och de nu gällande
riktlinjerna föreslås upphävas av kommunfullmäktige eftersom de antagits av
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta riktlinjer för möblering av allmän plats inom
Hallsbergs kommun.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva tidigare riktlinjer för möblering av
offentlig plats inom Hallsbergs kommun.

Beslutsunderlag





TS Riktlinjer för möblering av allmän plats inom Hallsbergs kommun
§31 DOS Uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter, Torghandel och Möblering av allmän
plats för Hallsbergs kommun
Tjänsteskrivelse DOS
Riktlinjer för möblering av offentlig plats inom Hallsbergs kommun
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8 - Svar på remiss, Örebro läns strategi för
jämställdhet 2021-2024 (21/KS/75)

Föredragande

Ärendebeskrivning
På uppdrag av regeringen tog Länsstyrelsen under 2017 fram Örebro läns strategi för
jämställdhet 2017-2020. Då strategiperioden löpte ut vid årsskiftet 2020-2021 har
Länsstyrelsen initierat framtagandet av en nu regional jämställdhetsstrategi för perioden
2021-2024, och en arbetsgrupp för detta ändamål tillsattes av Örebro läns jämställdhetsråd
vid mötet den 26 februari 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig positiv till Örebro läns strategi för
jämställdhet 2021-2024 samt till de föreslagna målen och prioriteringarna.

Beslutsunderlag



TS Svar på remiss Örebro läns strategi för jämställdhet 2021-2024
Förslag till Örebro läns strategi för jämställdhet 2021–2024
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9 - Beslut om rättelse av
verksamhetsområde för allmänt vatten och
avlopp vid Tisaren (19/KS/122)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017 (§ 111) tog kommunen beslut om att ordna allmänna
vattentjänster inom Toskabäcken, Tunbohässle och Tisarstrand. Beslutet grundades på 6 §
lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som anger att kommunen ska bestämma
verksamhetsområde för allmänna tjänster för dricksvatten och spillvatten om det behövs i
ett större sammanhang med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljö. I beslutet
nämns även att det i 7 §, samma lag, omnämns att det i beslut om verksamhetsområde ska
framgå vilka fastigheter som området omfattar.
I beslutet från 2017 fanns fastigheten Tunbohässle 1:194 med i fastighetsförteckningen
över verksamhetsområdet. Oklarheter finns om dess fastighetsgränser och den bedöms
inte ingå i det större sammanhang som definierar ett verksamhetsområde.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att korrigering av verksamhetsområdet för allmänt
vatten och avlopp genom att utesluta fastigheten Tunbohässle 1:194 och lämna till
fullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag


TS Ändring av VO
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Föredragande

10 - Kontraktsvillkor för
småhustomtsförsäljning (20/KS/212)
Ärendebeskrivning

Uppdaterade kontraktsvillkor för tomtförsäljning samt införande av e-tjänst för den
kommunala tomtkön i syfte att effektivisera försäljningen av kommunala småhustomter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva tidigare beslut KF § 64/2007 ”Kontraktsvillkor för
aktiv tomtförsäljning”.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:
1. Handpenning utgör 10 % av köpeskillingen och ska betalas inom 10 dagar från tecknande av
köpekontrakt för småhustomt.
2. Byggnation av bostadshus ska påbörjas på tomten inom sju (7) månader från tillträdesdagen, om
inte annat överenskommes.
3. Om kontraktsvillkoren inte uppfyllts har kommunen rätt att häva köpet och förklara
handpenningen förverkad.
4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utforma regler för tomtkö utifrån detta beslut.

Beslutsunderlag


Kontraktsvillkor för småhustomtförsäljning
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Föredragande

11 - Verksamhetsberättelse
kommunstyrelsen 2020 (21/KS/70)
Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunens styrsystem ska nämnder och styrelser, lämna
verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen. En verksamhetsberättelse för
kommunstyrelsen för 2020 har upprättats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna verksamhetsberättelse för
kommunstyrelsen 2020.

Beslutsunderlag



TS Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2020
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2020
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12 - Internkontrollrapport Kommunstyrelsen
2020 (21/KS/71)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en internkontrollrapport för 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna internkontrollrapport för 2020.

Beslutsunderlag



TS Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2020
Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2020
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13 - Bokslut och årsredovisning 2020 för
Hallsbergs kommun och koncernen (21/KS/72)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Av kommunallagen 11 kap § 19-21 framgår hur hanteringen av bokslut och årsredovisning
ska gå till. Årsredovisningen ska upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till
kommunfullmäktige senast den 15 april året efter redovisningsåret.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för Hallsbergs
kommun och koncernen 2020.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att i bokslutet ej utnyttjade bidrag från
Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte resultatförs
utan redovisas som kortfristig skuld.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 22 mnkr avsätts till Resultatutjämningsreserven.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 2,3 mnkr av årets resultat avsätts till den sociala
investeringsfonden.

Beslutsunderlag



TS Bokslut 2020
Årsredovisning 2020 Hallsbergs kommun

Page 14 of 685

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-04-13

14 - Överföring av investeringsanslag till
2021 (21/KS/73)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Överföring av kvarvarande investeringsanslag från år 2020 till 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja överföring av investeringsanslag för pågående
eller ännu ej påbörjade investeringsprojekt från 2020 till 2021 enligt bilaga.

Beslutsunderlag



TS Överföring av investeringsanslag till 2021
Överföring investeringsanslag till 2021
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15 - Särredovisning av Vatten- och
avloppsverksamheten 2020 (21/KS/74)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Enligt VA-lagen ska en särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten upprättas av
huvudmannen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa särredovisningen av Vatten- och
avloppsverksamheten för 2020.

Beslutsunderlag






TS Särredovisning VA 2020
Förvaltningsberättelse VA
Resultaträkning VA
Balansräkning VA
Noter VA
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16 - Strategisk investering, Renovering av
Centrumhuset (21/KS/20)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Det så kallade Centrumhuset med adress Västra Storgatan 6-10 i Hallsberg är i stort behov
av upprustning. Byggnaden är anpassad till dåtidens normer vilket bland annat innebär en
hög energiförbrukning. Husets samtliga system såsom luftbehandlingssystem och
VA/värme är utslitna. Initialt planeras för fas ett som omfattar utredning och projektering i
samverkan med en partner för byggprocessen. I steg två kommer förslag på lösningar att
presenteras för kommunstyrelsen tillsammans med budget, tidsplan och etappindelning.
Som första åtgärd planeras för byte av undercentral.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå fastighetsavdelningen strategiskt
investeringsutrymme på 1 500 000 för utredningskostnader samt byte av undercentral.

Beslutsunderlag


TS Strategisk investering Renovering av centrumhuset
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17 - Strategisk investering, Ny kylmaskin
samt kringutrustning (21/KS/20)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Kylmaskinen i Sydnärkehallen har nått slutet av sin livslängd. Fastighetsavdelningen önskar
nu planera och handla upp utbyte av kylmaskin och dess kringutrustning för att kunna byta
ut denna under sommaren 2022.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå fastighetsavdelningen strategiska medel om
500 000kr under 2021 och 3 500 000kr under 2022 för utbyte av kylmaskin och dess
kringutrustning.

Beslutsunderlag


TS Strategiska investeringar Ny kylmaskin samt kringutrustning
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18 - Strategisk investering, Förskolan Gläntan
ventilation (21/KS/20)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Förskolan Gläntan i Pålsboda byggdes i början av 80- talet och är i stort behov av
byte/ombyggnation av två stycken ventilationsaggregat och tillhörande utrustning.
Aggregaten är ca 40 år gamla.
Fastighetsavdelningen önskar ett extra anslag för att byta don/kanaler och
ventilationsaggregat för att kunna tillgodose dagens krav på buller och personbelastning i
lokalerna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå fastighetsavdelningen ett strategiska medel om
1 500 000 kr för att byta ventilationsaggregat samt tillhörande utrustning på förskolan
Gläntan.

Beslutsunderlag


TS Strategisk investering, Förskolan Gläntan ventilation

Page 19 of 685

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-04-13

19 - Strategisk investering, Fönsteråtgärder
och takrenovering, Västra skolan, Hallsberg

Föredragande

(21/KS/20)

Ärendebeskrivning
Västra skolan byggdes 1906 samt byggdes till 1937 och 1950. Den gamla skolan har stora
underhållsbehov och är i behov av fönster- och takunderhåll. Fastighetsavdelningen önskar
ett extra anslag för att byta och renovera delar av befintliga fönster och tak.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå fastighetsavdelningen strategiskt
investeringsutrymme på 2 000 000 kr för att genomföra etapp 1 av fönster- och
takåtgärder.

Beslutsunderlag


TS Strategisk investering Fönsteråtgärder och takrenovering, Västra skolan, Hallsberg
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20 - Strategisk investering, Inventarier
Långängskolan (21/KS/20)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Sedan ombyggnaden på Långängskolan har elevantalet ökat med ett 50-tal elever. Det
innebär att skolan idag är trångbodd och klarar därmed inte de mått som krävs
verksamhetsmässigt. En tillfällig paviljong kommer att hyras in som en första åtgärd. I
samband med det behöver bildningsförvaltningen tilldelas investeringsmedel för
inventarier.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå bildningsförvaltningen strategiska medel om
450 000 kr för inventarier.

Beslutsunderlag



TS Strategisk investering Inventarier Långängskolan
Bilaga 1 Elevprognos
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21 - Strategisk investering, Åtgärder inom
centrumutveckling (21/KS/20)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Drift- och serviceförvaltning har i uppdrag att förslå åtgärder för genomförande av åtgärder för
bland annat Bergsparken och ”folketsplätt” som i en inom ramen för centrumutveckling.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att drift- och serviceförvaltningen tilldelas nedanstående
uppdrag och strategiska medel om 1 000 000 kr anslås för åtgärder inom uppdragen.

Beslutsunderlag


TS Strategisk investering Centrumuveckling
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22 - Utveckling av ängsmark, uppdrag enligt
planeringsreserv (21/KS/89)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Drift- och serviceförvaltningen ges i uppdrag att anlägga ängsmark i enlighet med avsatt
budgetutrymme för kommunstyrelsens planeringsreserv. Förslag på område för ängsmark
är Stocksäterskogen, Ankdammen vid Volvo, Ekoparken eller annan tätort.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att drift- och serviceförvaltningen tilldelas 200 000
kronor från kommunstyrelsens planeringsreserv för anläggning av ängsmark.

Beslutsunderlag


TS Utveckling av ängsmark planeringsreserv
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23 - Satsning för folkhälsa, uppdrag enligt
planeringsreserv (21/KS/88)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Specifika uppdrag med ekonomiskt utrymme planeras som satsningar för folkhälsa inom
ramen för budgeterat utrymme för kommunstyrelsens planeringsreserv. Uppdragstagare
erhåller ekonomisk ram efter redovisning till kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdrag ges till bildningsförvaltningen och drift- och
serviceförvaltningen inom ramen för satsning folkhälsa 1 000 000 kronor enligt
kommunstyrelsens planeringsreserv.

Beslutsunderlag


TS satsning folkhälsa planeringsreserv
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24 - Utveckling digitalisering, uppdrag enligt
planeringsreserv (21/KS/87)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Ett utrymme på 2 000 000 kronor reserverats för satsningar inom området för digitalisering.
Digitalisering är ett sätt för kommunen att effektivisera och möta samhällets och
kommuninvånarnas behov. Alla förvaltningar har i uppdrag att arbeta med digitalisering
och göra det till en naturlig del i sitt utvecklingsarbete. Kommundirektören får i uppdrag att
prioritera och tilldela medel för digitaliseringsprojekt inom ramen för kommunstyrelsens
planeringsreserver om 2 000 000 kronor. Beslut om beslutade projekt ska följas upp och
redovisas till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommundirektören får i uppdrag att fördela medel
till projekt för digitalisering inom ramen för 2 000 000 kronor enligt kommunstyrelsens
planeringsreserv. Projekten ska återrapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


TS utveckling digitalisering planeringsreserv
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25 - Ansökan ur sociala investeringsfonden,
Samverkansteam (21/KS/77)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har inkommit med en
ansökan om medel ur kommunens sociala investeringsfond. Ansökan avser finansiering av
ett samverkansteam mellan förvaltningarna som ska arbeta med tidiga insatser till elever
som har en begynnande oroande frånvaro i skolan och deras vårdnadshavare. Teamet ska
verka för att öka närvaron i skolan och på sikt bidra till en ökad delaktighet i samhället och
framtida hälsa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 3 560 000 kronor ur sociala
investeringsfonden till social- och arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande av
projekt Samverkansteam.

Beslutsunderlag



TS Ansökan ur sociala investeringsfonden Samverkansteam
Ansökan sociala investeringsfonden 2021
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26 - Delegation av beslutanderätt att
meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas på särskilt angivna platser (21/KS/96)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Regeringen har den 4 mars 2021 beslutat om en förordning som ger kommuner rätt att
utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det finns en påtaglig risk för trängsel. Syftet är att
förhindra spridning av covid-19.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud är att det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom
landet, och inte i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Förbudet
måste avse ett tydligt angivet område och får inte var mer långtgående än nödvändigt.
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen.
Beslut om föreskrifter kan behöva hanteras av en snabb beslutsprocess och därmed
föreslås att beslutanderätten delegeras till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förslås delegera till kommunstyrelsen att, med stöd av 8 kapitlet 1 §
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Beslutsunderlag


TS Delegation att meddela föreskrifter
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27 - Firmatecknare i samband med
fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m (21/KS/85)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren,
Conny Larsson eller Torbjörn Appelqvist, i samtliga fall med kontrasignering av antingen
Lena Fagerlund, Marie Hellgren, Magnus Ribbing eller Marianne Christiansen, får i
Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt,
låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och liknande handlingar, såvida inte
kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat
beslutanderätten till en tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande
beslut, att tjänsteperson ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och
liknande handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

Beslutsunderlag


TS Firmatecknare avtal mm
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28 - Ägarförändring Vätternvatten AB samt
nytt borgensbeslut (21/KS/69)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Laxå Vatten AB har begärt utträde ur Vätternvatten AB. Detta innebär att ett nytt
aktieöverlåtelseavtal som reglerar övriga aktieägares köp av Laxå Vatten AB:s aktier
behöver tas fram. För Hallsbergs kommuns del ökar aktieägarandelen från 7,96 procent till
8,2 procent, vilket innebär en kostnad för kommunen på 28 500 kr för förvärv av aktier.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Hallsbergs Kommun förvärvar aktier I Vätternvatten AB från Laxå Vatten AB enligt
föreslaget aktieöverlåtelseavtal.
2. Hallsbergs kommun ingår tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt förslag.
3. Den ändrade bolagsordningen och ägardirektivet godkänns enligt förslag och Hallsbergs
kommuns utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i Vätternvatten AB
rösta för att anta den ändrade bolagsordningen och ägardirektivet.
4. Vätternvatten AB får i uppdrag att besluta om sådana eventuella mindre ändringar i
bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen
hos Bolagsverket.
5. Hallsbergs kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vätternvattens AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 27,5 miljoner kronor jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
6. Vätternvatten AB ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
7. Kostnaderna för förvärvet av aktier enligt punkt 1 uppgår till 28 500 kr och finansieras
genom kommunens finansförvaltning.

Beslutsunderlag












TS Ägarförändring Vätternvatten AB samt nytt borgensbeslut
Beslutsunderlag 1 - Begäran om utträde Laxå Vatten 2020-11-17 samt protokollsutdrag
kommunfullmäktige Laxå 2020-10-21
Beslutsunderlag 2 - Befintligt aktieägaravtal 2018
Beslutsunderlag 3 - Styrelseprotokoll Vätternvatten AB 2021-01-29
Beslutsunderlag 4 - Aktieöverlåtelseavtal förslag 2021-03-02
Beslutsunderlag 5 - Tilläggsavtal till aktieägaravtal Vätternvatten AB förslag 2021-03-02
Bilaga 1 - Beslutsunderlag 5 - Tilläggsavtal till aktieägaravtal bolagsordning Vätternvatten
AB förslag 2021-03-02
Bilaga 2 - Beslutsunderlag 5 - Tilläggsavtal till aktieägaravtal 2021-03-02
Beslutsunderlag 6 -Ägardirektiv Vätternvatten AB förslag 2021-03-02
Beslutsunderlag 7 - Ändringsmarkerad bolagsordning 2021-03-02
Beslutsunderlag 7 - Ändringsmarkerat ägardirektiv Vätternvatten förslag 2021-03-02
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29 - Ändring av förbundsordning för
Sydnärkes kommunalförbund (21/KS/63)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med en begäran om att fastställa ändringar i
förbundsordningen. Ändringen syftar till att möjliggöra för förbundet att sköta
kundtjänsten åt Laxå Värme. Med nuvarande formulering i 3 § 2 stycket förbundsordningen
är det inte möjligt eftersom den inte tillåter denna hantering för fjärrvärmeverksamhet
utan enbart vatten- och avloppsverksamhet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa förbundsordning för Sydnärkes
kommunalförbund.

Beslutsunderlag




TS Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
Begäran om ändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund
Förslag till reviderad förbundsordning
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30 - Utökad kommunal borgen för Sydnärkes
kommunalförbund (21/KS/54)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund hemställer om en utökad borgensram på 3,5 mnkr för
uppförande av en omlastningsstation samt inköp av containrar till denna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes
kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 39,5 miljoner
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva tidigare borgensbeslut för Sydnärkes
kommunalförbund.

Beslutsunderlag



TS Utökad borgen för Sydnärkes kommunalförbund
Begäran om borgen avseende uppförande av omlastningsstation samt inköp av containrar
till denna
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31 - Årsredovisning 2020 för Nerikes
brandkår (21/KS/65)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Direktionen har upprättat årsredovisning för 2020.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag




TS Årsredovisning Nerikes brandkår 2020
Årsredovisning 2020 Nerikes Brandkår
Revisionsrapport årsbokslut Nerikes brandkår 2020
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32 - Årsredovisning 2020 Sydnärkes
utbildningsförbund (21/KS/68)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Sydnärkes utbildningsförbund har inkommit med årsredovisning för 2020.
Revisionsberättelse för 2020 har redovisats muntligt för direktionen på Sydnärkes
utbildningsförbund och skickas till kommunen så fort Sydnärkes utbildningsförbund fått
den skriftliga versionen från revisorerna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag



TS Årsredovisning 2020 Sydnärkes Utbildningsförbund
Årsredovisning Sydnärkes utbildningsförbund 2020
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33 - Årsredovisning 2020 Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo (21/KS/86)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Hallsbergs bostadsstiftelse har inkommit med årsredovisning för 2020.
Årsredovisningen är godkänd på Hallbos styrelsemöte 2021-03-25 men har inte skrivits
under än. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att skickas till kommunen så fort
de undertecknats hos Hallbo.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisning 2020 och att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag



TS Årsredovisning 2020 Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo
Årsredovisning 2020 Hallsbergs Bostadsstiftelse
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34 - Svar på granskning av samverkan
avseende barn och unga som riskerar att
fara illa (21/KS/53)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat samverkan mellan bildningsförvaltningen och social- och
arbetsmarknadsförvaltningen avseende barn och unga som riskerar att fara illa.
Förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett svar som redovisar vilka åtgärder de kommer
att vidta med anledning av rekommendationerna i rapporten.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förvaltningarnas svar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förvaltningarnas förslag på svar och
överlämna det till revisorerna.

Beslutsunderlag





TS Svar på granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara illa
Svar på granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara illa
Missiv Granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara illa
Revisionsrapport Granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara
illa
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35 – Redovisning av delegeringsbeslut

Föredragande

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2021-01-29 - 2021-04-08.

Delegeringsbeslut













/KS/2116476 21/KS/21-4 Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2116477 21/KS/21-5 Delegationsbeslut, anställning av 2 lärare
/KS/2116479 21/KS/21-6 Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2116546 21/KS/21-7 Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2116658 21/KS/21-8 Delegationsbeslut, anställning av lärare
/KS/2116889 21/KS/21-10 Delegationsbeslut, Anställning av förskollärare
/KS/2116890 21/KS/21-9 Delegationsbeslut, Anställning av modermålslärare
/KS/2116951 20/KS/30-11 §27 KSAU Detaljplan för del av Kvarsätter 1:4
/KS/2116950 21/KS/82-2 §26 KSAU Detaljplan för Dåstorp 1:28
/KS/2116952 21/KS/64-4 §28 KSAU Beslut om uppdrag för detaljplan för del av
Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg, Hallsbergs kommun
/KS/2116953 21/KS/27-8 §29 KSAU Upphävande av del av detaljplan för
Hallsbergsterminalen, Stora Älberg 2:2
/KS/2116955 21/KS/91-1 §31 KSAU Markanvisning kvarteret Berg
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36 – Meddelanden

Föredragande

Ärendet i korthet
Meddelanden till kommunstyrelsen som inkommit under perioden 2021-01-29 - 2021-0408.

Anmälningar
 /KS/2116750 /KS/2116750 Brev till KS ang Elbrist i Södra Sverige
 /KS/2116751 /KS/2116751 Bilaga till brev ang Elbrist i Södra Sverige
 /KS/2116752 /KS/2116752 Bilaga ang Elbrist i Södra Sverige
 /KS/2116753 /KS/2116753 Bilaga brev: Elbrist i Södra Sverige
 /KS/2116783 21/KS/16-11 Protokoll Extra Bolagsstämma Vätternvatten AB 202101-14
 /KS/2116924 21/KS/12-1 Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd 2021-03-24
 /KS/2116325 20/KS/17-7 Protokoll Vätternvatten AB 2020-12-04
 /KS/2116522 21/KS/15-1 Protokoll Regionalt samverkansråd 2021-02-12
 /KS/2116530 21/KS/6-1 Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt
tolk- och översättarservice 2021-02-04
 /KS/2116558 21/KS/16-1 Protokoll Vätternvatten AB 2021-01-29
 /KS/2116570 21/KS/14-1 Protokoll Sydnärkes IT-nämnd 2021-02-10
 /KS/2116653 21/KS/16-8 Protokoll Vätternvatten AB 2021-02-19
 /KS/2116652 21/KS/16-9 Årsredovisning 2020 Vätternvatten AB
 /KS/2116651 21/KS/16-10 Revisionsberättelse gällande årsredovisningen 2020 för
Vätternvatten AB
 /KS/2116655 21/KS/11-1 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2021-01-29
 /KS/2116668 21/KS/13-1 Protokoll taxe- och avgiftsnämnd 2021-02-25
 /KS/2116670 21/KS/11-2 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2021-02-26
 /KS/2116679 /KS/2116679 Verksamhetsberättelse 2020 avseende
patientnämnden och Patientnämndens kansli i Region Örebro län
 /KS/2116703 21/KS/5-1 Protokoll Sydnärkes lönenämnd 2021-02-10
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Föredragande

37 – Övrigt
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Föredragande

38 – Sammanträdets avslutning
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Prognostiserat resultat
Driftredovisning

Utfall

Budget 2021

Prognos 2021

Avvikelse

-59

-592

-592

0

Kommunstyrelse

-12 286

-55 800

-55 800

0

Drift-och servicenämnden

-9 592

-34 713

-34 713

0

Bildningsnämnden

-90 127

-362 114

-362 114

0

Social-och
arbetsmarknadsnämnden

-74 757

-352 603

-352 603

0

Taxe- och
avgiftsnämnden

223

0

0

0

Revision

51

-690

-690

0

Valnämnden

0

-25

-25

0

-945

-1 936

-1 936

0

Transfereringar

-33 202

-137 815

-137 815

0

Totalt nämnder

-220 694

-946 288

-946 288

0

Finansiering

256 811

970 788

987 131

16 343

Totalt finansiering

256 811

970 788

987 131

16 343

Totalt

36 117

24 500

40 843

16 343

Kommunfullmäktige

Överförmyndarnämnden

*) I Finansiering ingår finansiella intäkter och kostnader, skatteintäkter och generella
statsbidrag samt övrig finansiering.

Helårsprognosen efter mars månad visar ett resultat på 40,8 mnkr. Ett överskott med 16,3
mnkr jämfört med budgeterat resultat.
Nämndernas samlade prognoser för året visar ett nollresultat. En stor osäkerhet finns i
prognosen på grund av den pågående pandemin.
Hela överskottet i prognosen beror till stor del på den förändrade skatteprognosen i februari
från SKR. Genom att det är årets första prognos råder mycket stor osäkerhet kring nivåerna på
skatteintäkter och statsbidrag. Ny skatteprognos kommer i slutet av april.

Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan - mars
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Kommunstyrelsen
Verksamhet
Prognosen för driftredovisningen per den sista mars är osäker men visar förnärvarande på ett
nollresultat vid årets slut.
För verksamheterna inom kommunstyrelsen syns inga större avvikelser för första kvartalet år
2021. I och med tertialrapporten per den sista april kommer en mer fördjupad analys
genomföras för årets prognos.

Transfereringar
Transfereringarna innehåller främst gemensamma övergripande budgetposter. För de tre
första månaderna syns avvikelser inom färdtjänsten, medlemsbidraget till Sydnärkes
utbildningsförbund och IT-nämnden.

Drift- och servicenämnden
Prognosen till årets slut är ett resultat inom ram.
Då ett bostadsanpassningsärende funnits sedan tidigare och som ännu inte har blivit utfört,
förväntas att ärendet kommer få ett avslut i år. Kostnaden kan då bli cirka 1 till 1,2 mkr som
förvaltningen inte har utrymme för. Enligt den information som finns idag har kontakt med
bygglovsavdelningen tagits och ärendet fortgår.

Avgiftskollektivet VA-verksamhet
Totalt för VA så ligger prognosen till årets slut på ett resultat inom ram.

Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan - mars
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Bildningsnämnden
Prognosen för driftredovisningen per mars är osäker men pekar på en budget i balans.
En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är bedömningen av konsekvenserna till följd av
Covid-19, både vad gäller intäkter och kostnader.
Tre månader in i året finns enheter som har negativa avvikelser, vilka behöver hanteras.
Orsakerna beror främst på behov av extra resurser. Konsekvensanalyser håller på att upprättas
och till tertialrapporten finns detaljerade prognoser.
Fritidsavdelningens verksamheter kommer under året fortsatt vara hårt påverkat av Covid-19
och restriktionerna som pandemin medför. Alléhallens bad, gym, Sydnärkehallens ishall &
kommunens idrottshallar, håller stängt med undantag för viss verksamhet. Detta innebär
direkt att intäkterna minskar samtidigt som kostnaderna kvarstår.
Kulturavdelningen inklusive bibliotek & kulturskolan anpassar verksamheterna utifrån
rådande läge.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Osäkerheten är dock stor vad gäller intäkter
och kostnader på grund av rådande pandemi. Prognosen bygger på att förvaltningen får
täckning för de merkostnader som uppstår på grund av sjukdomen Covid-19. Ytterligare
osäkerhetsfaktorer är kostnaden för ekonomiskt bistånd och placeringar inom individ-och
familjeomsorgen.

Preliminär befolkningsstatistik
Tabellen visar månadsvisa förändringar jämfört med årsskiftet. Den senaste preliminära uppgiften
visar på en ökning med 21 invånare till och med 2021-04-07. För nästa planeringsperiod är
bedömningen att invånarantalet 2021 ska uppgå till 16 020 invånare.

2020-12-31
Januari
Februari
Mars
2021-04-07

Antal invånare
15 990
15 980
16 004
15 993
16 011

Förändring
-10
14
3
21

Källa: Befolkningsstatistik från kommuninvånarregistret
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Finansiering
Prognosen för finansiering visar ett överskott på 16,3 mnkr jämfört med budget vilket tidigare
påpekats bygger på en mycket osäker prognos.

Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 13,5 mnkr på driftsnämnderna, 81,5 mnkr för strategiska och
32,4 mnkr för VA-kollektivet. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 127,4 mnkr. Till och
med mars månad har investeringarna uppgått till 11,8 mnkr.

Likvida medel
Den 31 mars uppgick de likvida medlen till 94,4 mnkr. Den goda likviditeten har gjort att
planerad nyupplåning för att finansiera investeringar därför kunnat skjutas på framtiden.

Upplåning
Kommunens låneskuld uppgår till 258,2 mnkr. 75 procent av låneskulden är bundna lån, och
25 procent har rörlig ränta.
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,7 år och den genomsnittliga räntebindningen 3,14
år, snitträntan ligger på 0,91 procent enligt prognos från Kommuninvest Finans.
Närmast kommande lån för omsättning är den 21 september 2021, det avser ett lån på 29
mnkr som i dag löper med 0,55 procent fast ränta.
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Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
4
21/KS/31
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/31

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har inkommit med ett ärende om att revidera kommunens allmänna
bestämmelser för vatten och avlopp som är antagna av kommunfullmäktige 2010-11-15, § 104. De
allmänna bestämmelserna föreslås revideras enligt förslag från Svenskt vatten publikation 94 och
även anpassas efter rutiner hos huvudmannen.
I bifogad tjänsteskrivelse från drift- och serviceförvaltningen finns en beskrivning av vad som ändrats
i dokumentet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade allmänna bestämmelser för vatten och
avlopp.

☐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
Protokollsutdrag från drift- och servicenämnden
Tjänsteskrivelse från drift- och serviceförvaltningen
Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-17

Drift-och servicenämnden
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Sammanträdesdatum 2021-02-17

Drift-och servicenämnden

§ 12 - ABVA, Allmänna bestämmelser för allmänna avlopps- och
vattenanläggningar i Hallsbergs kommun
(21/DOS/62)

Ärendebeskrivning
Allmänna bestämmelser för användande av Hallsberg kommuns allmänna avlopps- och
vattenanläggningar 2020 antogs av kommunfullmäktige i Hallsberg 2010-11-15.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att allmänna bestämmelser uppdateras enligt
textförslag från Svenskt vatten publikation 94 och samtidigt anpassas efter rutiner hos VAhuvudmannen utan betydande förändringar i innehållet. De allmänna bestämmelserna är
föremål för ett kontinuerligt behov av uppdateringar.
Drift- och servicenämndens behandling av ärendet
Teknisk chef och VA-ingenjör föredrar ärendet.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner ABVA enligt förslag samt överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.

Beslut
Drift- och servicenämnden godkänner ABVA enligt förslag samt överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-01-13

Sida 1 av 2

Dnr: 21/DOS/XXX

Revidering av allmänna bestämmelser för allmänna avlopps- och
vattenanläggningar i Hallsbergs kommun, ABVA
Ärendebeskrivning

Allmänna bestämmelser för användande av Hallsberg kommuns allmänna avlopps- och
vattenanläggningar 2020 antogs av kommunfullmäktige i Hallsberg 2010-11-15.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår att allmänna bestämmelser uppdateras enligt textförslag från
Svenskt vatten publikation 94 och samtidigt anpassas efter rutiner hos VA-huvudmannen utan
betydande förändringar i innehållet. De allmänna bestämmelserna är föremål för ett kontinuerligt
behov av uppdateringar.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden godkänner förslaget enligt ovan samt överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.

Ärendet

Allmänna bestämmelser för nyttjande av Hallsbergs kommuns allmänna avlopps- och
vattenanläggningar (ABVA) justeras av VA-huvudmannen, Hallsbergs kommun. Allmänna
bestämmelser, gemensamt med vattentjänstlagen (LAV 2006:412) reglerar förhållandet mellan
fastighetsägare och VA-huvudmannen inom verksamhetsområden för vatten och avlopp. Det kan till
exempel vara fastighetsägarens skyldigheter kring exempelvis leverans, va-installationer och
underhåll och vad som inte får hamna i avloppet. Informationsdelen som nu ingår i allmänna
bestämmelser ger råd och upplysningar om vanligt förekommande frågor och kompletterar
reviderade allmänna bestämmelser. Förutom bland annat texten i allmänna bestämmelser från
2010, som har anpassats till bestämmelser och information till fastighetsägare, för att efterlikna
Svenskt vatten textförslag P94 och organisation av arbetet hos VA-huvudmannen, är
huvuduppdateringar följande:

1. Layouten (mallen) av styrdokument till det som är gällande i Hallsbergs kommun.
2. VA-ordlista med begrepp som används i dokumentet.
3. Första bestämmelsen uppdateras med ändring i lagen om allmänna vattentjänster om

4.
5.
6.
7.

möjligheten att kommunen får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner
och att driften skall redovisas skilt från annan verksamhet.
Begrepp som VA-abonnent, VA-installation, förbindelsepunkt och anstånd flyttas till
textdelen för information till fastighetsägare.
Det som gäller nödvatten finns under användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
(1.3).
Vid vattenmätarfel eller dold vattenläcka vid överförbrukning om hur VA-huvudmannen
beräknar reducering finns under informationen till fastighetsägare (2.4.7).
Flyttanmälan från fastighetsägaren skall lämnas till Sydnärkes kommunalförbund.
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Dnr: 21/DOS/XXX

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum:2021-XX-XX
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Teknisk chef
Ärendenummer: 21/KS/31

Allmänna bestämmelser för
allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
och information till fastighetsägare om Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och
avloppstjänster.
Bestämmelse gäller från och med 2021-

Stadga/Lokal föreskrift
Stadga är ett äldre begrepp, ett modernare ord är lokal föreskrift.
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1 VA-ordlista
ABVA

Allmänna bestämmelser för användande av kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggning,

Allmän VA-anläggning

en VA-anläggning (VA-anläggning, begrepp se nedan) över
vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande
och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens
skyldigheter enligt vattentjänstlagen,

Avlopp

bortledande av dagvatten, dränvatten, avloppsvatten eller
vatten som har används för kylning,

Borrkax

gyttja som innehåller vatten och uppstår efter borrning för
bergvärme som kan orsaka skador eller igensättning ar på
ledningsnätet för dagvatten,

Brukningsavgift

periodisk avgift för täckande av drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller
andra kostnader för en allmän VA-anläggning,

Dränvatten

avvattning av vatten från marken för att hålla tort husgrunden
som inte får anslutas till LTA-pump för trycksatt avledning av
avloppsvatten, om LTA- anordningen används.

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 förordande,

Fideikommissrätt

rätt att egendom med historiskt, kulturellt och vetenskapligt
värde kan bevaras men att den enligt lag från 1963 också kan
avveckla,

Förbindelsepunkt

gränsen mellan en allmän VA-anläggning och VA-installation,

Köksavfallskvarn

hygieniskt sätt att ta hand om sitt matavfall med risk att
matavfallet fastnar i ledningsnätet och pumpstationer,

LAV (2006:412)

Lag om allmänna vattentjänster (ersatte VAL 70 1970:244)
som reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen för den
allmänna avlopps- och vattenanläggningen och
fastighetsägare inom området för vatten och avlopp med
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön,

LTA-pump

pump till lätt tryckavlopp som avleds från en fastighet i en
tryckledning vidare till anslutningspunkten,

Nödvatten

dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom
ledningsnätet vid händelser som hotar och ger
skadeverkningar som ska skyddas i samhället,
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Sprinkler

en anordning som sprutar vatten för att släcka en uppkommen
brand i en fastighet

Tredimensionell
fastighet

fastighet som delas upp i horisontplan och egen lagfart kan
ligga ovanför en annan, exempel är parkeringsgarage under
markytan och bostäder ovan garage,

Tryckledning

en ledning som är ansluten till en pump

VA-abonnent

användare av vatten- avlopps- och dagvattenstjänster,

VA-anläggning

t.ex. vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer,
pumpstationer och andra delar som krävs att VA-systemet ska
fungera och tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus
eller annan bebyggelse,

VA-huvudman

den som äger den allmänna VA-anläggningen,

VA-installation

ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i
en allmän VA-anläggning och är avsedda att kopplas till en VAinstallation,

VA-taxa

taxeföreskrifter med pris som utgörs av anläggnings- och
brukningsavgifter och beslutas av kommunfullmäktige,

Vattenförsörjning

tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal
hushållsanvändning,

Vattenmätare

en mätare som installeras av huvudmannen för att mäta
vattenförbrukning,

Vattentjänster

vattenförsörjning och avlopp (VA), avleda dagvatten,

Verksamhetsområde

geografiskt område inom vilket en eller fler vattentjänster har
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning,

Återströmning

när dricksvattnets flöde i ledningen vänder åt motsatt håll.
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2 Allmänna bestämmelser
2.1 Två inledande bestämmelser
2.1.1 Första inledande bestämmelse
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Hallsbergs
kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs. En kommun har möjlighet
att sköta driften av allmän VA-anläggning i en annan kommun (Kommunallagen
2017:725) 1 § Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den
som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt,
ﬁdeikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om att bruka
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § Lagen om allmänna vattentjänster och
vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även
förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.
2.1.2 Andra inledande bestämmelse
Va-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningar är Hallsbergs kommun.

2.2 Inkoppling till den allmänna VA-anläggningen
Fastighetsägaren som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska
göra skriftlig anmälan till VA-huvudmannen som sedan ombesörjer inkopplingen.

2.3 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
VA-huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars fastighetsägare har rätt att
använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande
bestämmelser för användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för
normal hushålls- användning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck
eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten som levereras
genom allmän VA-anläggning får nyttjas för värmeutvinning eller kylning endast
om huvudman efter ansökan medger detta.
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Enskilda vattenanläggning får inte kopplas samman med installationer för
dricksvatten från allmän dricksvattenanläggning om återströmningsskydd inte
används, enligt SS-EN 1717. Av denna standard framgår att när det sker en
blandning av vatten från en allmän vattenförsörjnings anläggning ska den
allmänna anläggningen skyddas med ett fritt luftgap.
VA-huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne
finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för
reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens
egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är
fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens
anvisningar.
Vid planlagt leveransavbrott lämnar VA-huvudmannen på lämpligt sätt
meddelande om detta. Vid extraordinära händelser och höjd beredskap ansvarar
huvudmannen för distribuering av nödvatten.
Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning
tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens
egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare
som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för
uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned,
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.
Vatten från allmänna anläggningen får inte tappas (t.ex. byggvatten) vid eller efter
förbindelsepunkt utan VA-huvudmannens särskilda medgivande.

2.4 Användning av den allmänna avloppsanläggningen
1
Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att
använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande
bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses
bättre på annat sätt. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars
beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens.
2
Vatten som utnyttjats för energiändamål får avledas till den allmänna
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger
det.
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3
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger,
olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller
sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som
kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i
förbindelsepunkten. Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och
andra styckena ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn.
4
Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade
dricksvattnet.
5
Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att
använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att
förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll
eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna
anläggningar.
6
Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda
dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten
som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning).
Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna
anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den VA-huvudmannen
bestämmer.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får
fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för
ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om
huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att
förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat
fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer
tidsperiod inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller
anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda
skäl föreligger.
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan VAhuvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter
fastighetsägaren dennes kostnader för erforderlig omläggning.
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7
Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna
avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan
sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten
eller halten av ingående ämnen. VA-huvudmannen bestämmer därvid villkoren för
utsläpp av såväl spill- som dagvatten.
Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan
påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska
bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga
för kontroll av avloppsvattnet.
Huvudmannen har rätt att begära att fastighetsägaren för journal över
verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av
vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring
och provtagningar ska göras.

2.5 Installation av lågtryckavloppsystem (LTA) till den allmänna
avloppsanläggningen
Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem inom verksamhetsområdet
införskaffar VA-huvudmannen LTA-enheten (pump, pumptank, styrskåp samt
backventil och larm). VA-huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter i ett
LTA-system och vilket slags av pumpenhet som ska användas. Pumpenhet är VAhuvudmannens egendom som ansvarar för drift, service och underhåll.
Enhetens plats ska bestämmas av VA-huvudmannen, som äger rätt tillkostnadsfri
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned,
kontrollera, justera, underhålla samt till och frånkoppla enheten som förlags på
fastighetens sida på grund av den allmänna VA-anläggningens utformning och inte
på grund av fastighetens speciella utformning.
Fastighetsägaren är skyldig att vårda enheten och skydda den mot frost och fel
samt annan skadlig påverkan. Fastighetsägaren bekostar anläggning av
pumpenhet samt väganslutning som möjliggör åtkomlighet för underhåll.
Fastighetsägaren ansvarar för pumpenhetens elförsörjning samt erforderliga
anordningar för att sammankoppla pumpenheten med fastighetens
VA-installation.
Fastighetsägaren ansvarar för elkablar, larmenhet, frostskydd, ledningsförläggning
samt löpande tillsyn och att hålla pumpenheten åtkomlig för huvudmannens
driftpersonal samt har skyldighet att omgående rapportera driftstörningar.
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Om fastighet utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp
behöver en pumpenhet, ansvarar fastighetsägare för införskaffande, installation
och drift i sin helhet för pumpenheten. Sådan pumpenhet är en del av
fastighetens VA-installation.

3 Information till fastighetsägare om Hallsbergs
kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster
3.1 Inledning
Förklaringar och kommentarer till bestämmelser som finns i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) och Allmänna bestämmelser för användning av
Hallsbergs kommuns allmänna avlopps- och vattenanläggningar. Samtliga
fastighetsägare som är anslutna till Hallsbergs kommuns allmänna
VA-anläggningar är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA.
För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna information för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen och fastighetsägare inom verksamhetsområden
för vatten och avlopp är det nödvändigt att ha tillgång till ABVA, sidor mellan
5 och 9 i samma dokument.
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen och fastighetsägare inom
verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
3.1.1 VA-huvudmannen för de allmänna VA-anläggningar
VA- huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Hallsbergs kommun och
förvaltas av en nämnd som kommunens fullmäktige bestämmer.
3.1.2 Verksamhetsområde
VA-huvudmannen sköter sin verksamhet inom bestämda geografiska områden
genom att en eller fler vattentjänster har ordnats genom en allmän
VA-anläggning. Verksamhetsområdes VA-anläggningar finns i alla sju tätorter.
Uppgifter om områden som ligger inom verksamhet för allmän VA-anläggningar
finns på teknisk avdelning.
3.1.3 Fastighetsägare
Med fastighetsägare eller VA-abonnent menas, i vattentjänstlagen och i ovan
allmänna bestämmelser och i den här informationen, ägare av fastighet inom VAanläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen räknas bland annat
arrendator och tomträttshavare som fastighetsägare. Om hyresgäst ska bli ett VAabonnent krävs att avtal om detta träffas.
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Rätten till att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten (inte till
fastighetsägaren) och gäller så länge fastigheten består. En fastighetsägare kan
inte säga upp ett ”VA-abonnemang ”och på så vis undgå att betala avgift.
VA-huvudmannen kan träffa avtal med annan än fastighetsägaren, ”VAabonnent”, om rätten att använda VA-anläggningen. Det som enligt
vattentjänstlagen gäller en fastighetsägare gäller då i stället för användare och
innebär att VA-huvudmannen enbart kan kräva betalning av den användare som
man träffat avtal med.
3.1.4 Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?
I Den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk,
reservoarer och pumpstationer, tillhörande ledningsnät samt andra anordningar
som erfordras för att tillgodose anläggningens ändamål. Den allmänna
VA-anläggningen sträcker sig fram till de förbindelsepunkter som VAhuvudmannen bestämt för varje fastighet. I ledningsnätet ingår således servisledningar fram till förbindelsepunkter (allmänna delar av servisledningar).
3.1.5 Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?
Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som för fastigheten dragits
från förbindelsepunkterna. Här ingår också anordningar som t.ex. tappventiler och
tvättställ som ansluts till en sådan ledning. En VA-installation ingår inte i den
allmänna anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller
avtal.
3.1.6 Servisledning
Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet
med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Servisledningen delas av
förbindelsepunkten i en del som tillhör den allmänna anläggningen och en del
som tillhör fastigheten.
3.1.7 Juridisk ansvarsfördelning
Den juridiska ansvarsgränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens
VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den punkt
där fastighetens ledningar är inkopplade eller ska kopplas in till den allmänna
anläggningen.
3.1.8 Kostnadsfördelningen
VA-huvudmannen förvaltningen svarar för alla arbeten och kostnader för den
allmänna anläggningen. Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för
VA-installationen med undantag av VA-anordning som behövs införskaffas av VAhuvudmannen t.ex. anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av
avloppsvatten, medan installation, underhåll och elförsörjning ska bekostas av
berörda fastighetsägare om inte VA-huvudmannen bestämt annat.

Page 64 of 685

Sida

11(22)

Datum

2021-XX-XX

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

21/KS/31

3.2 Förbindelsepunkts läge
Förbindelsepunkter utgör gränsen mellan den allmänna anläggningen och
fastighetens VA-installation. För varje typ av ledning upprättas en
förbindelsepunkt i plan- och höjdlägen, vanligtvis nära varandra och vanligen
0,5 m utanför fastighetensgränsen, men huvudmannen kan också meddela annat
läge. För det mesta bestäms läget i samråd mellan VA- huvudmannen och
fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella
önskemål till VA-huvudmannen, får fastighetsägaren acceptera det läge som
huvudmannen fastställt.
När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte
inkopplats, anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge
samt för avloppservisen/dagvattenservisen även höjdläge.
Ibland avleds dagvatten från fastighet till den allmänna avloppsläggningen utan
att fastigheten har en särskild servisledning. I dessa fall upprättas ingen
förbindelsepunkt för dagvatten. VA-huvudmannen måste vidta särskilda åtgärder
för sådan avledning av dagvatten och underrätta fastighetsägaren om detta.

3.3 Inkoppling till den anmäla VA-anläggningen
3.3.1 Anmälan om anslutning
Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska
anmälan om detta ske till Va-huvudmannen. Anmälan görs på blanketten
Servisanmälan, begäran om anslutning till vatten- och avloppsanläggning som
finns att hämta på kommunens hemsida www.hallsberg.se eller som kan beställas
via kundtjänst på telefon, 0582-68 50 00. En skalenlig ritning med önskat läge för
servisanslutning ska bifogas. Efter godkännande drar VA huvudmannen fram
ledningar till förbindelserna för vatten och avlopp och bestämmer i samråd med
fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.
Om fastighets installation bedöms vara bristfällig har VA-huvudmannen enligt
vattentjänstlagen ingen skyldighet att koppla in fastigheten till den allmänna
anläggningen. VA-huvudmannen har rätt att få tillträde till fastigheten för att
kunna undersöka en VA-installation innan den kopplas in VA-installation innan
den kopplas in. VA-huvudmannen har också rätt att få tillträde vid andra tillfällen
för att kunna fullfölja sina skyldigheter.
Det är inte nödvändigt att VA-huvudmannen själv gör inkopplingen. Inkopplingen
kan, efter VA-huvudmannen medgivande, göras av fastighetsägarens entreprenör
under förutsättning att denne har ett system för kvalitetssäkring för denna typ av
arbetet. Inkopplingen till den allmänna anläggningen sker när engångsavgiften
(anläggningsavgift) är erlagd.
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3.3.2 Besiktning vid inkoppling av serviser
Fastighetsägaren ska meddela huvudmannen när inkoppling av fastighetens
VA-installation till den allmänna VA-anläggningen planeras ske. Servisventiler får
endast manövreras av huvudmannens personal. VA-huvudmannen ska avsyna
inkopplingen innan återfyllning av schakt får göras.
3.3.3 Anmälan om gemensam förbindelsepunkt
Inkoppling av två eller ﬂera fastigheters VA-installationer samt tredimensionella
fastigheter till den allmänna anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt kan
beviljas om VA-huvudmannen bedömer att det ﬁnns särskilda skäl för en sådan
lösning. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är
ofta att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning. Avtal om detta träffas i
sådana fall med VA- huvudmannen.
3.3.4 Anstånd
VA-huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att
utföra arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för
att denne ska kunna följa sin utbyggnadsplan.
3.3.5 Flytt av befintlig servisledning
Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den beﬁntliga, ska
ansökan lämnas till VA-huvudmannen. När ansökan är godkänd är det
fastighetsägarens ansvar att bekosta den nya servisledningens allmänna del samt
att koppla bort den beﬁntliga allmänna delen av servisledningen. I båda fallen
görs ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick.
3.3.6 Avgiftsskyldighet
Fastighetsägaren är skyldig att betala avgift när VA-huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt och informerat om detta. Betalningsskyldighet uppstår också om
fastigheten blivit inkopplad utan att förbindelsepunkt meddelats. Därutöver krävs
att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA, att fastigheten har behov
av en vattentjänst och att behovet och inte kan ordnas bättre på annat sätt.
3.3.7 VA avgifter
Fastighetsägarens avgiftsskyldighet att betala avgift till VA-huvudmannen regleras
i taxan för allmänna vattentjänster, den s.k. VA-taxan. Där ﬁnns uppgifter om
anläggningsavgifter, dvs. vad nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt
avgifter för vanliga tjänster som t.ex. servisavstängning.
VA-huvudmannen kan också träffa avtal med fastighetsägare och andra
avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i VA-taxan. VA-taxan ﬁnns på
kommunens hemsida, www.hallsberg.se. Du kan också beställa den via kundtjänst
på telefon 0852-68 50 00.
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3.4 Användning av allmänna dricksvattenanläggning
3.4.1 Dricksvatten kvalité, tryck och mängd
VA-huvudmannen levererar enbart vatten för hushållsändamål till de fastigheter
som är anslutna inom verksamhetsområdet. Vattnet är av dricksvattenkvalitet
enligt livsmedelsverkets föreskrifter SLV FS 2001:30. VA-huvudmannen garanterar
inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per
tidsenhet alltid kan levereras.
3.4.2 Byggvatten
Byggvatten levereras genom en vattenmätare med återströmningsskydd.
Byggvattenmätare (mätarskåp) tillhandahålls och ägs av VA-huvudmannen.
Tillfällig tappning av vatten får endast tas från vattentankstationer. Tillfällig
avtappning från brandposter får endast ske om VA-huvudmannen har skriftligen
tillåtit det.
3.4.3 Begränsning av vattenleverans
VA-huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveransen för att
förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande. Vid planerat
vattenavbrott får fastighetsägarna information på lämpligt sätt, t.ex. genom
skriftligt meddelande. Vid en omfattande akut avstängning informerar
VA-huvudmannen t.ex. genom lokalradion eller Hallsbergs kommuns hemsida.
När vattentillgången är begränsad med t.ex. bevattningsrestriktioner är
fastighetsägaren skyldig att minska vattenförbrukningen och följa
VA-huvudmannen anvisningar. Vid nödvattenförsörjning ska VA-huvudmannen
leverera dricksvatten i dricksvattentankar till allmänhetens hämtställen, fylla på
och kontrollera dricksvattenkvalitet medan fastighetsägarens ansvar är att ha
rena kärl hemma.
Uttag av vatten från en brandpost får endast ske om Hallsbergs kommun
skriftligen tillåtit det. Uttaget från brandposter får bara göras med speciella
brandpoströr (ståndrör). Dessa hyrs ut av VA-huvudmannen.
3.4.4 Vattenmätare
Vattenförbrukningen hos fastighetsägare ska fastställas genom mätning, om inte
huvudmannen bestämmer annat. VA-huvudmannen införskaffar och installerar
vattenmätaren och är dess ägare. Fastighetsägaren är skyldig att meddela
vattenmätarens mätarställning, upplåta plats för mätaren samt lämna
huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta
upp vattenmätaren.
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Vatten till brandpost, sprinkler och dylikt inom fastigheten ska passera
vattenmätare om inte huvudmannen skriftligen medgivit annat. Fastighetsägare
ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och skadegörelse samt mot
återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om så inte sker
och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att
åtgärda eller byta mätaren.
3.4.5 Vattenmätares placering
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned,
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa
åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och
obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan
placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om huvudmannen så
kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att
mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.
Fastighetsägaren bekostar och sätter upp konsol till vattenmätaren som inte får
byggas in eller placeras bakom tung utrusning eller inredning och dessutom även
lätt åtkomlig för avläsning, byte och reparation. Ett utrymme på 60 cm framför
och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt. Vattenmätaren ska vara placerad i
uppvärmt utrymme och därigenom skyddad mot frost men även skyddas mot
olämplig uppvärmning. I Svenskt Vattens publikation P100, förklaras mer hur
utrymmet runt vattenmätaren ska se ut (bilden ur P100). Kontakta VAhuvudmannen om du har frågor om just din vattenmätare eller din placering av
vattenmätaren.

Page 68 of 685

Sida

15(22)

Datum

2021-XX-XX

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

21/KS/31

3.4.6 Inför vattenmätarbyte
I god tid före planerat besök får fastighetsägaren avisering med information
angående byte av vattenmätaren i fastigheten. Inför bytet av vattenmätare
fastighetsägaren är skyldig att kontrollera nuvarande installation och säkerställa
att avstängningsventilerna vid vattenmätaren går att stänga och håller tät.
Förgävesbesök för avtalad aviserad tid debiteras.
3.4.7 Vattenmätarfel och rättslig prövning av frågan
Om det misstänks att vattenmätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren, om han begärt
undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall bekostar huvudmannen
undersökningen.
Vid undersökning av vattenmätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter
enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare. Kan mätfelets storlek
inte bestämmas eller har vattenmätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Vid dold vattenläcka på fastigheten ska vattenöverförbrukningen och
brukningsavgiften reduceras enligt Svenskt Vattens exempel nedan:
(0 % för Ö ≤ N, 40 % för N < Ö ≤ 4 N, 75 % för Ö > 4 N)
Vid fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära
rättslig prövning av frågan hos Mark och miljödomstolen.
3.4.8 När fastighetsägare önskar flytta vattenmätaren
Vid behov av att ta ner vattenmätare under ombyggnationstiden ska
fastighetsägaren kontakta VA-huvudman. Om fastigheten ska rivas ska
vattenmätaren avläsas och tas ned av VA-huvudman.
3.4.9 Andra vatteninstallationer
Om fastigheten får dricksvatten från annan anläggning än den allmänna ska
Boverkets byggregler följas. Att växla från en försörjningsanläggning till en annan,
t.ex. från den allmänna anläggningen till egen brunn, får enbart ske om den
allmänna anläggningen är skyddad med ett fritt luftgap (s.k. bruten förbindelse)
eller efter demontering och förnyad montering av rör och rördelar.
3.4.10 Återströmningsskydd
För att trygga säkerheten och skydda dricksvattnet mot föroreningar ska varje
fastighet förses med återströmningsskydd enligt svensk standard SS-EN 1717 och
Boverkets byggregler. Installationen sköts av fastighetsägaren och ska förhindra
återsugning (hävertåterströmning) och backströmning (övertryckströmning) av
förorenat vatten eller andra vätskor samt se till att varken gaser eller vätskor kan
läcka/tränga in.
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3.4.11 Placering och utformning av återströmningsskydd
Återströmningsskydd ska placeras efter vattenmätare för att förhindra att
dricksvattnet kan förorenas genom återströmning om det skulle uppstå ett
undertryck i den allmänna vattenanläggningen. En bakventil i mätarkonsolen
borde finnas som kontrolleras och bytas i samband vid mätarbyte från VAhuvudmannen.
Återströmningsskydd som är monterat efter vattenmätaren i fastigheten är inte
kraftigt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool. VA-huvudmannen
kan begränsa rätten att fylla pooler med dricksvatten. Man får inte lägga en slang
på botten och fylla på poolen med vatten. Ett luftgap ska finnas mellan tappställe
och vattenmassor.
3.4.12 Återströmningsskydd till fem vätskekategorier
Enligt SS-EN 1717 vätskor indelas i fem kategorier.
1. Vatten avsett för konsumtion och som kommer direkt från ett
ledningssystem för dricksvatten
2. Vätskor som inte medför några hälsorisker: te, kaffe
3. Vätskor som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller fler skadliga
ämnen: sprinklersystem, radiatorvatten,
4. Vätskor som medför hälsorisk genom närvaro att ett eller fler giftiga eller
radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen: frostskyddsmedel,
ytaktiva ämne, kylmedier, radioaktiva ämnen.
5. Vätskor som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer:
avloppsvatten, dricksvatten till djur.
3.4.13 Dricksvatten för andra ändamål
Vatten kan användas för andra ändamål än i hushåll, t.ex. i industrier och ibland
också som energikälla. Industrier och andra verksamheter som behöver stor
vattenförbrukning, har särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora ﬂöden ska
ingå särskilt avtal om detta med VA-huvudmannen.
3.4.14 Anslutning till sprinkler
Det förekommer allt oftare att fastighetsägare önskar en sprinklerinstallation till
den allmänna dricksvattenanläggningen. Den allmänna Va-anläggningens främsta
uppgift är att betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med
vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Detta
innebär att en fastighetsägare inte med stöd av lag om vattentjänstlagen kan
kräva att få ansluta en sprinklerinstallation.
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Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte
bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet har huvudmannen
möjlighet att efter överenskommelse medge anslutning av sprinkler. Sådan
anslutning regleras genom avtal i vilket framgår i förutsättningar för anslutningen,
fastighetsägarens skyldighet och dem avgifter denna skall betala.
Om anslutningen innebär merkostnader för VA-huvudmannen, t.ex. genom att
ledningar ska dimensioneras upp, står fastighetsägaren för dessa kostnader.
Direkt anslutning till allmän VA- dricksvattenanläggning tillåts inte. Konventionell
sprinkler ansluten med återströmningsskydd av typen luftgap och egen bassäng
som vattenkälla tillåts.

3.5 Användning av allmänna avloppsanläggningen
3.5.1 Avloppsvatten
VA-huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter
om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. Skyldigheten kan gälla
enbart spillvatten, enbart dagvatten eller både spillvatten och dagvatten. Med
spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess,
arbetsplats, serviceanläggning m.m. Med dagvatten menas tillfälligt och
avrinnande vatten på yta, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten,
dränvatten eller framträngande grundvatten.
3.5.2 Avloppsvatten beskaffenhet
VA-huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten som avviker från det
spillvatten som kommer från hushållen. För att få släppa ut sådant spillvatten i det
allmänna ledningsnätet krävs vanligen att avtal upprättas. Värmeuttag ur
avloppsvatten får ske så länge temperaturen i det utsläppta avloppsvattnet inte är
lägre än temperaturen i det dricksvatten som levereras av huvudmannen.
Fastighetsägaren är skyldig att anmäla verksamhet som kan inverka på
avloppsvattnets sammansättning. VA-huvudmannen har gränsvärdeslistor som
anger högsta tillåtna halter av oönskade ämnen som kan påverka slam, sjöar eller
vattendrag.
3.5.3 Köksavfallskvarn
VA-huvudmannen godkänner inte köksavfallskvarn, men kan i vissa fall tillåta
genom att VA-huvudmannen ger dispens efter ansökan om det. VA-huvudmannen
är inte skyldig att ta han om matavfall som är hushållsavfall.
3.5.4 Spillvatten och borrkax från bergvärmeborrning
Samråd mellan industrier och VA-huvudmannen som använder eller tänker
använda den allmänna avloppsanläggningen och som avser att ansöka om
prövning av avloppsutsläpp enligt miljölagstiftningen ska vända sig till
VA-huvudmannen.
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3.5.5 Fastighet som används till annat än bostad
Fastighetsägare som äger annat än bostadsfastighet har, enligt allmän
bestämmelse i sjunde stycken ovan, skyldighet att lämna uppgift om art och
omfattning av den verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets innehåll.
Kostnaden för provtagningar och analyser som är nödvändiga för att kontrollera
avloppsvattnet ska bekostas av fastighetsägaren eller dennes företag, rörelse eller
verksamhet. Kostnaden för kontrollen kan också ingå i särskild
industriavloppstaxa. VA-huvudmannen kan föreskriva att fastighetsägaren själv
ska föra journal över verksamheten och kontrollera avloppsvattnets innehåll.
3.5.6 Industrier måste samråda med VA-huvudmannen
Samråd mellan industrier och VA-huvudmannen som använder eller tänker
använda den allmänna avloppsanläggningen och som avser att ansöka om
prövning av avloppsutsläpp enligt miljölagstiftningen ska vända sig till
VA-huvudmannen.
3.5.7 LTA-pump
LTA- uppsamlingstank är dimensionerad efter normal vattenförbrukning och
pumpens arbetesintervaller. Om pumpenheten av någon anledning inte skulle
fungera, träder det automatiska larmsystemet i funktion och larm indikeras. LTApump är avsedd att pumpa vid inställda intervall normalt mängd avloppsvattnets
flöde och om det flera duschar eller badar samtidigt kan pumptank överfyllas.
Om pumpen av någon anledning inte skulle fungera träder det automatiska
larmsystemet i funktion och larm indikeras. Innan VA-huvudmannen kontaktas,
fastighetsägaren ska kontrollera att ström finns fram till pumpen, eftersom hög
vattennivå kan uppstå vid strömavbrott och pumpen startar automatiskt vid
behöv efter strömavbrottets slut.
Om stopp uppstår på grund av felaktig användning av pumpenheten t.ex. att spola
bindor eller större mängd fett i avloppet bekostar fastighetsägaren rengöring,
spolning och eventuella reparationskostnader.

3.6 Användning av den allmänna dagvattenanläggningen
3.6.1 Dag- och dränvatten
VA-huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet
om sådant vatten kan avledas bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning till
LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) vara en fördel. LOD
kan t.ex. innebära att dag- och/eller dränvatten avleds till ett s.k.
perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av
omgivande gräsytor.
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Med dag- och dränvatten menas allt det avloppsvatten (grundvatten,
snösmältvatten, regnvatten inom fastigheten) som inte avleds till
spillvattenförande ledning. Ta kontakt med VA-huvudmannen och diskutera
behovet.
Om särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats får inte dag- och
dränvatten i fortsättningen avledas från fastigheten till spillvattenförande ledning.
Samma sak gäller om VA-huvudmannen vidtar åtgärder för avledning utan
förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta. VA-huvudmannen
beslutar vid vilken tidpunkt som tillförseln ska upphöra. Undantag från förbudet
eller anstånd kan medges om det ﬁnns särskilda skäl.
Om fastighetsägaren ändrar installationen så att dag- och dränvattnet avleds till
allmän dagvattenledning eller till LOD-anläggning kan VA-huvudmannen i vissa fall
bevilja bidrag till ändringen. En förutsättning är att kostnaderna för ändringen
avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området.
3.6.2 Inkoppling av dränvatten till den allmänna dagvattenanläggningen
Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. I dessa
bestämmelser står bland annat att dränvatten från byggnad inte får avledas till
avloppsledning, i vilken uppdämning kan förekomma. Uppdämning innebär att en
ledning går full och att den fria vattenytan kan stiga i anslutande ledningar.
Ställs från VA- huvudmannen kravet att dränvatten ska avledas till
dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i
första hand källare, inte kan avledas med självfall. Dagvattenledningar är nämligen
normalt dimensionerade så att uppdämning i ledningarna förekommer vid
häftigare regn. Den praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader inte
kan förses med källare eller att dränvattnet måste pumpas eller avledas till LODanläggning (Lokalt omhändertagande av Dagvatten).
Ibland kan dagvatten ledas bort från en fastighet till den allmänna anläggningen
utan att förbindelsepunkt upprättas. Om VA-huvudmannen bedömer att
fastigheten behöver anordningar för att leda bort dagvatten, betalar
fastighetsägaren avgift först när dessa anordningar är på plats och
fastighetsägaren informerats.

3.7 Övrigt
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän Va-anläggning användas så att inga
olägenheter uppstår vare sig för VA-huvudmannen eller någon annan. Det ska
vara möjligt för VA-huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt samt att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag, annan
författning eller avtal. Fastighetsägaren ansvarar för att VA-installationen, även
sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att den fyller kraven enligt
Boverkets byggregler.
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Fastighetsägaren ansvarar för att VA-installationen ordnas och utförs så att den
uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler.
Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o.d. ska
kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta att de alltid fyller sin funktion.
Länsstyrelsen har en lista med entreprenörer som är godkända för tömning av
bensin-, olje- och fettavskiljare.
VA-huvudmannen har rätt att undersöka VA-installationen och dess användning.
Om allvarliga brister påträffas ska fastighetsägaren rätta till felen. Om felen inte
rättas till har VA-huvudmannen ingen skyldighet att låta fastigheten vara kopplad
till den allmänna anläggningen.
Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som
vanligen råder i den allmänna Va-anläggningen, ska ett avtal träffas mellan
VA-huvudmannen och fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda
Va-anläggningen.
3.7.1 Anmälan om ägarbyte
Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta Sydnärkes kommunalförbund när
fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress, avläst
vattenmätarställning och tillträdesdag, samt andra förändringar som kan ha
betydelse för avgiftsberäkningen. Sydnärkes kommunalförbund kontaktas för
blankett ”Flyttanmälan” som undertecknas av både den nya och gamla
fastighetsägaren.
3.7.2 Anmälan om ändringar
Fastighetsägare skall på begäran lämna erforderliga uppgifter för
avgiftsberäkning. Dessutom skall fastighetsägare utan anmodan anmäla sådan
ändring av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt VA-taxan kan
inverka på avgiftsberäkningen.
3.7.3 Vattenavstängning
Om fastighetsägaren inte betalar sin VA-avgift eller väsentligt försummar sina
skyldigheter enligt vattentjänstlagen, har VA-huvudmannen rätt att stänga av
vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om fastighetsägaren inte
fullgör sina skyldigheter trots skriftlig uppmaning och om avstängningen inte
medför olägenhet för människors hälsa.
Fastighetsägaren är skyldig att betala VA-huvudmannen både för avstängning och
återinkoppling.
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3.7.4 Risk för källaröversvämning
I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet,
ﬁnns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den
allmänna ledningen överbelastas och få till följd att vatten baklänges tränger in i
avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsakar skador. En annan
vanlig skadeorsak är stopp i servisledningen.

Här är några bra tips och råd för att förebygga skador:
•

Placera inte föremål som är värdefulla och känsliga för fukt i källaren

•

Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska
bakvattenventiler fungerar

•

Förse de golvbrunnar som inte är avstängbara med tätande anordningar
eller ersätt dem med avstängbara brunnar

•

Kontakta rörinstallatör om du misstänker att avloppets
avstängningsanordningar inte fungerar

•

Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden

•

Valla in nerfarter till garage och andra utrymmen

•

Kontrollera att intern avloppspump fungerar

•

Anslut fastigheten till alarmeringscentral med larmtjänst.
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Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs
kommun
Ärendebeskrivning

De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun antogs av
kommunfullmäktige 2013-04-29, § 59. Drift- och serviceförvaltningen har nu sett över föreskrifterna
reviderat styrdokumentet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs
kommun.

Ärendet

Ordningslagen definierar vad som avses med offentlig plats vilket bland annat är torg, parker
allmänna vägar. En kommun har därutöver möjlighet att föreskriva att andra platser ska jämställas
med offentlig plats under förutsättning att de är tillgängliga för allmänheten såsom badplatser,
järnvägsområden och anläggningar för lek/idrott/camping eller friluftsliv.
Om en offentlig plats inom detaljplanelagt område ska användas på ett sätt som inte stämmer
överens med det ändamål som platsen är avsedd för krävs tillstånd från Polismyndigheten.
Polismyndigheten inhämtar i dessa fall yttrande från kommunen innan beslut fattas om tillstånd. Om
kommunen avstyrker ansökan eller tillstyrker ansökan med vissa villkor måste Polismyndigheten följa
detta när beslut om tillstånd fattas.
En kommun fårmeddela ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

☐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
§ 31 DOS Uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter, Torghandel och Möblerings av allmän plats i
Hallsbergs kommun
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun, inklusive bilaga 1
Bilaga 2-7 Allmänna platser i Hallsbergs kommun
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Drift-och servicenämnden

§ 31 - Uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter, Torghandel och
Möblering av allmän plats för Hallsbergs kommun
(20/DOS/4)

Ärendebeskrivning
De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, beslutades av
kommunfullmäktige 2013-04-29. Dessa föreskrifter har nu setts över och uppdaterats. Även
föreskrifterna för torghandel, med förslag på nya platser för torghandel i Pålsboda, och
riktlinjerna för möblering av allmän plats har uppdaterats.
Planeringsingenjören föredrar ärendet.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de uppdaterade allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel och riktlinjerna
för möblering av allmän plats. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare
behandling och beslut.

Beslutsunderlag
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Uppdatering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel, och riktlinjerna
för möblering av allmän plats
Ärendebeskrivning

De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, beslutades av
kommunfullmäktige 2013-04-29. Dessa föreskrifter har nu setts över och uppdaterats. Även
föreskrifterna för torghandel, med förslag på nya platser för torghandel i Pålsboda, och riktlinjerna
för möblering av allmän plats har uppdaterats.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de uppdaterade allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel och riktlinjerna för
möblering av allmän plats. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare behandling och
beslut.

Ärendet
Med offentlig plats enligt ordningslagen avses allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser
som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. En kommun får
enligt ordningslagen även föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv,
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, skall jämställas med
offentlig plats, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas
på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen är avsedd för. Polismyndigheten
skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om
kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen för tillstyrkan uppställer
villkor får tillstånd meddelas endast om det förenas med dessa villkor.
En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Drift och Serviceförvaltning hanterar de ärenden som kommer från Polisen och skriver yttranden för
att upplåta allmän plats. Det kan gälla önskemål om att ordna offentliga sammankomster eller
offentliga tillställningar med mera. Olika avgifter tas ut enligt kommunens gällande taxa för
upplåtelse av allmän plats och torghandel.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar
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Drift och serviceförvaltning

Clas-Göran Claesson

Hadil Asaad

Förvaltningschef

Planeringsingenjör
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Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Drift- och serviceförvaltningen
Ärendenummer: 20/KS/199

Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för
Hallsbergs kommun
Lokala föreskrifter som beskriver regler om allmän ordning som gäller i Hallsbergs kommun

Stadga/Lokal föreskrift
Stadga är ett äldre begrepp, ett modernare ord är lokal föreskrift.
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1 Föreskrifternas innehåll och
tillämpningsområde
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
finns i 3 kapitlet Ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Hallsbergs kommun ska upprätthållas.
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats
enligt Ordningslagen 1 kapitlet, 2 § första stycket med punkterna 1 - 4 om inte
annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.
Vid tillämpningen av Ordningslagen, 3 kapitlet och dess föreskrifter ska, med stöd
av Ordningslagen 1 kapitlet 2 § andra stycket, följande områden jämställas med
offentlig plats (se bilaga 1):


anläggningar för lek och idrott



camping eller friluftsliv



badplatser



järnvägsområden



begravningsplatser och kyrkogårdar.

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd när det gäller störande buller,
affischering, högtalarutsändning, ambulerande försäljning, fyrverkeri och
pyrotekniska varor samt sprängning och skjutning med eldvapen bör kommunen
ges tillfälle att yttra sig.
Tillstånd kan ges för maximalt ett år i taget och måste därefter sökas om.
Kommunen har rätt att vägra upplåtelse till verksamheter som kan anses oseriösa.

2 Lastning av varor
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.

Page 85 of 685

Sida

4(9)

Datum

2021-XX-XX

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

20/KS/199

3 Schaktning, grävning med mera
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det
sker ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Se även
Hallsbergs kommuns nu gällande Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark.
Du ansöker om tillstånd för att gräva och schakta på kommunens mark samt
ansöker om tillstånd för trafikanordningsplan på www.hallsberg.se/gravtillstand.
Tillstånd beviljas av kommunen, ta kontakt minst 10 dagar innan.
Vad som gäller för den som är tillståndsägare gäller även för annan som får
uppdraget att utföra åtgärden för den ansvarige.

4 Störande buller
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Inför arbete som orsakar störande buller bör grannar informeras i god tid.
Störande buller är förbjudet nattetid mellan klockan 22.00 och 07.00.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) finns
ytterligare information. Kommunens miljökontor kan utföra tillsyn efter klagomål.

5 Containrar och lastflak
Containers bör så långt det är möjligt ställas på berörd fastighet. Containern
hänvisas i första hand till att placeras på hårdgjorda ytor såsom
körbanor/parkeringsplatser och placeras i vägens längdriktning.
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller ett lastflak, som ska
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern och
lastflaket med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och
telefonnummer.
När containern måste placeras på allmän gata eller torg/offentlig plats skall
tillstånd alltid sökas hos polismyndigheten.
Om nyttjande av kommunens mark påverkar gående, cyklande eller fordonstrafik
ska en trafikanordningsplan sökas.
På varje hörn av containern/lastflaket ska reflexer finnas och vara synliga från alla
sidor.
Alla skador på en offentlig plats orsakade av uppställningen av containern ska
anmälas och bekostas av den som är ansvarig för uppställningen.
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6 Markiser, flaggor, marschaller och skyltar
6.1 Markiser, flaggor och skyltar
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60
meter. Tillstånd från fastighetsägare krävs för uppsättning.
Inget tillstånd krävs för utsmyckning, skyltning och varuexponering.
Blomkrukor ska vara minst 50 cm höga och stå stadigt på en solid och tung sockel.
Marschaller ska placeras i tunga behållare med skydd och på ett sätt som inte
utgör fara för gående.
För mattor krävs inget tillstånd, men på grund av olycksrisk rekommenderas att
de i första hand placeras innanför entrén. Mattor ska tas in vid snö då de utgör ett
hinder för snöröjning.

6.2 Reklamskyltar/trottoarpratare
Reklamskyltar, så kallade ”trottoarpratare”, är inte tillåtet i annan utformning än
den av kommunen föreskrivna inom markerade områden i Hallsbergs centrum, se
bilaga 6, och Pålsboda centrum, se bilaga 7.
Samtliga reklamskyltar ska placeras enligt Hallsbergs kommuns krav på
tillgänglighet. Se Hallsbergs kommuns gällande riktlinjer för möblering av offentlig
plats.
Reklamskylten ska stå i direkt anslutning till entrén och ska tas in när
verksamheten är stängd.
Olaglig uppsättning av tillfällig skyltning, till exempel på kommunens staket,
vägmärkes- och belysningsstolpar, kommer omedelbart att tas bort. Kostnaden
för arbetet kommer, om det är möjligt, debiteras ansvarig för uppsättningen. I
vissa fall kommer även polisanmälan att ske.

6.3 Marschaller
Marschaller ska placeras i tunga behållare med skydd och på ett sätt som inte
utgör fara för gående. De ska placeras så att tillgängligheten inte begränsas.

7 Affischering
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som
vetter mot eller står på offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser
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näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns och överenskommelse finns
med fastighetsägaren.

8 Högtalarutsändning
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.

9 Förtäring av alkoholhaltiga drycker
Spritdrycker, vin, starköl och öl får inte annat, än i samband med tillåten
servering, förtäras på offentlig plats inom följande områden:


Angivna områden, bilaga 1



Centrala Hallsberg, bilaga 2



Vretstorp, bilaga 3



Pålsboda, bilaga 4



Östansjö, bilaga 5

10 Ambulerande försäljning
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som endast tillfälligt ska
vara på offentlig plats och att det är i obetydlig omfattning som därför inte kräver
tillstånd enligt Ordningslagen 3 kapitlet 1 §.

11 Camping
Med camping avses uppställning av husvagn, husbil eller tält för övernattning.
Camping får inte ske på offentlig plats annat än på iordningställd campingplats.

12 Hundar
Hundförare är skyldig att följa bestämmelserna enligt nedan. Det som sägs gäller
inte för assistanshundar, vilket är ett samlingsbegrepp för hundar som hjälper
människor med synskador eller annan funktionsnedsättning, eller för polishund i
tjänst.
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom tättbebyggt område.
Hundar får inte vistas på de officiella badplatserna.
På all offentlig plats skall föroreningar efter hundar plockas upp.

Page 88 of 685

Sida

7(9)

Datum

Reviderad

2021-XX-XX

Klicka här för att
ange datum.

20/KS/199

13 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig
plats. Tillstånd för användning av fyrverkerier inom tättbebyggt område i
Hallsbergs kommun på nyårsafton, ges mellan klockan 20.00 - 21.00 samt klockan
23.30 - 00.30.

14 Sprängning och skjutning med eldvapen
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen
inom detaljplanelagt område.
Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen samt pil- och slangbåge
får inte användas på offentlig plats.

15 Motions- och skidspår
Ridning får inte ske i följande belysta motionsspår:


Stocksätter



Långängen



Östansjö



Vretstorp



Sköllersta



Pålsboda



Hjortkvarn.

Anlagda skidspår får inte användas till annat ändamål än skidåkning.

16 Utformning av uteserveringar och varustånd
Uteserveringar och varustånd med mera ska utformas enligt Hallsbergs kommuns
krav på tillgänglighet, se Hallsbergs kommuns gällande riktlinjer för möblering av
offentlig plats. Riktlinjerna ändras av Drift-och servicenämnden.

17 Tidsbegränsning för uteserveringar
Uteserveringar tillåts från 1 mars till och med 30 oktober. Dispens från
tidsbegränsningen kan ges av Drift-och servicenämnden.
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18 Avgift för att använda offentlig plats
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har
beslutats av kommunfullmäktige.

19 Adressnummerskylt
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med adressnummerskylt.
Det är fastighetsägaren som på egen bekostnad ska anskaffa och upprätta skylt
samt tillse att den placeras på sådant sätt och hållas i sådant skick, att den med
lätthet kan läsas från gatan.

20 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de lokala ordningsföreskrifterna kan dömas till böter enligt Ordningslagen 3 kap. 22 § andra stycket.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Bilaga 1 Områden att jämställas med offentlig
plats
Elljusspår


Långängen



Stocksätter



Östansjö



Vretstorp



Sköllersta



Pålsboda



Hjortkvarn

Återvinningscentralen


Lertagsgatan

Badplatser


Tisarstrand



Bäcksjön



Tripphult



Gallabergssjön



Sottern

Begravningsplatser


Adventskyrkan



Sockenkyrkan



Viby



Sköllersta



Pålsboda



Svennevad



Hjortkvarn



Boo

Idrottsplatser


Sydnärkehallen, Hallsberg



Alléhallen, Hallsberg
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Idrottsplatsen, Hallsberg



Idrottsplatsen, Östansjö



Idrottsplatsen, Vretstorp



Idrottsplatsen, Pålsboda



Idrottsplatsen, Sköllersta



Idrottsplatsen, Hjortkvarn
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Skolgårdar


Alléskolan, Hallsberg



Transtensskolan, Hallsberg



Vibytorpskolan, Hallsberg



Långängsskolan, Hallsberg



Stocksäterskolan, Hallsberg



Östansjö skola, Östansjö



Fredriksbergsskolan, Vretstorp



Folkasboskolan, Pålsboda



Sköllersta skolan, Sköllersta



Hjortkvarnsskolan, Hjortkvarn

Lekparker
Hallsberg



Lekplats Blomvägen, Blomvägen 3



Lekplats Bäcktorpsgatan, Bäcktorpsgatan 65



Stocksättersparken, Fredsgatan 6D



Lekplats Gamla Vägen, Gamla vägen 12



Hokstugan, Korsbergsgatan 3



Lekplats, Lingongatan 48



Lekplats, Lingongatan 58



Spontanlekplatsen, Norrgårdsgatan 8-24



Lekplats Parallellgatan, Parallellgatan 15



Folkets Park, Parkvägen 28



Lekplats Sockenvägen, Sockenvägen 6



Lekplats Soldatvägen, Soldatvägen 10
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Säterlunden, Säterlunden 2-8



Lekplats Södra Allén, Södra Allén 34



Haga Parken, Wellins väg 2



Norra Långängsparken, Ängvägen 6



Ekoparken, Ekoparken



Tallbacken, Östra promenaden 4-8

Östansjö
 Lekplats Granhöjdsgatan, Granhöjdsgatan 20


Lekplats Vallgatan, Vallgatan 24

Vretstorp
 Lekplats Knölgatan, Knölgatan 48


Spontanlekplatsen, Parkgatan 7

Pålsboda
 Lekplats Nygatan, Nygatan 6


Svennevad, Skogaholmsvägen 30



Vattentornet, Södra Storgatan 18



Lekplats Torggatan, Torggatan 3

Sköllersta


Vattentornet, Dalaskogsvägen 6



Lekplats Erstorpsvägen, Erstorpsvägen 11

Hjortkvarn


Sandhagen, Sandhagsvägen 26
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:21/KS/94

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hallsbergs
kommun
Ärendebeskrivning

De nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun antogs av kommunfullmäktige
2013-04-29, § 59. Drift- och serviceförvaltningen har nu sett över föreskrifterna och reviderat
styrdokumentet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hallsbergs
kommun.

Ärendet

Ordningslagen definierar vad som avses med offentlig plats vilket bland annat är torg, parker
allmänna vägar. En kommun har därutöver möjlighet att föreskriva att andra platser ska jämställas
med offentlig plats under förutsättning att de är tillgängliga för allmänheten såsom badplatser,
järnvägsområden och anläggningar för lek/idrott/camping eller friluftsliv.
Om en offentlig plats inom detaljplanelagt område ska användas på ett sätt som inte stämmer
överens med det ändamål som platsen är avsedd för krävs tillstånd från Polismyndigheten.
Polismyndigheten inhämtar i dessa fall yttrande från kommunen innan beslut fattas om tillstånd. Om
kommunen avstyrker ansökan eller tillstyrker ansökan med vissa villkor måste Polismyndigheten följa
detta när beslut om tillstånd fattas.
En kommun fårmeddela ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

☐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
§ 31 DOS Uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter, Torghandel och Möblerings av allmän plats i
Hallsbergs kommun
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Tjänsteskrivelse

Dnr:21/KS/94

Tjänsteskrivelse DOS
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hallsbergs kommun
Bilaga 1-3 Torghandel
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Sida 2 av 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

08:00-11:00

Helt digitalt via Zoom

Conny Larsson (S) (ordförande)
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Henrik Axelsson (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Åse Classon (S) ersätter Toni Blanksvärd (S)
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Vakant . (SD)

Övriga
Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Magnus Ribbing (Förvaltningschef DOS)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Hadil Asaad (Planeringsingenjör)

Protokollet innehåller paragraferna §31
Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare

_________________________________________________________________
Ewa-Rosa Sliwinska

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

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

Drift-och servicenämnden
2021-03-24

Datum för överklagan

2021-03-30

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Drift-och servicenämnden

§ 31 - Uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter, Torghandel och
Möblering av allmän plats för Hallsbergs kommun
(20/DOS/4)

Ärendebeskrivning
De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, beslutades av
kommunfullmäktige 2013-04-29. Dessa föreskrifter har nu setts över och uppdaterats. Även
föreskrifterna för torghandel, med förslag på nya platser för torghandel i Pålsboda, och
riktlinjerna för möblering av allmän plats har uppdaterats.
Planeringsingenjören föredrar ärendet.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de uppdaterade allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel och riktlinjerna
för möblering av allmän plats. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare
behandling och beslut.

Beslutsunderlag














Justerare signatur

Tjänsteskrivelse Lokala ordningsföreskrifter 210308
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun CG rev, uppdaterade lekplatser
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 2, allmän plats Hallsberg
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 3, allmän plats Vretstorp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 4, allmän plats Pålsboda
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 5, allmän plats Östansjö
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 6, allmän plats Hallsberg ...
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 7, allmän plats Pålsboda c...
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hallsbergs kommun CG rev 2....
Bilaga 1 Torghandel
Bilaga 2 Torghandel
Bilaga 3 Torghandel
Riktlinjer för möblering av offentlig plats inom Hallsbergs kommun CG re...

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Drift-och servicenämnden
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2021-03-08

Sida 1 av 2

Dnr: 20/DOS/4

Uppdatering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel, och riktlinjerna
för möblering av allmän plats
Ärendebeskrivning

De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, beslutades av
kommunfullmäktige 2013-04-29. Dessa föreskrifter har nu setts över och uppdaterats. Även
föreskrifterna för torghandel, med förslag på nya platser för torghandel i Pålsboda, och riktlinjerna
för möblering av allmän plats har uppdaterats.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de uppdaterade allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel och riktlinjerna för
möblering av allmän plats. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare behandling och
beslut.

Ärendet
Med offentlig plats enligt ordningslagen avses allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser
som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. En kommun får
enligt ordningslagen även föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv,
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, skall jämställas med
offentlig plats, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas
på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen är avsedd för. Polismyndigheten
skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om
kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen för tillstyrkan uppställer
villkor får tillstånd meddelas endast om det förenas med dessa villkor.
En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Drift och Serviceförvaltning hanterar de ärenden som kommer från Polisen och skriver yttranden för
att upplåta allmän plats. Det kan gälla önskemål om att ordna offentliga sammankomster eller
offentliga tillställningar med mera. Olika avgifter tas ut enligt kommunens gällande taxa för
upplåtelse av allmän plats och torghandel.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar
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Tjänsteskrivelse
2021-03-08

Drift och serviceförvaltning

Clas-Göran Claesson

Hadil Asaad

Förvaltningschef

Planeringsingenjör
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Sida 2 av 2

Dnr: 20/DOS/4

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Drift- och serviceförvaltningen
Ärendenummer:

Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för
Hallsbergs kommun
Lokala föreskrifter som beskriver regler om allmän ordning som gäller i Hallsbergs kommun

Stadga/Lokal föreskrift
Stadga är ett äldre begrepp, ett modernare ord är lokal föreskrift.
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Datum

2021-XX-XX

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

Innehåll
1

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde.......................... 4

2

Lastning av varor............................................................................ 4

3

Schaktning, grävning med mera..................................................... 5

4

Störande buller............................................................................... 5

5

Containrar och lastflak................................................................... 5

6

Markiser, flaggor, marschaller och skyltar..................................... 6
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1 Föreskrifternas innehåll och
tillämpningsområde
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
finns i 3 kapitlet Ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Hallsbergs kommun ska upprätthållas.
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats
enligt Ordningslagen 1 kapitlet, 2 § första stycket med punkterna 1 - 4 om inte
annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.
Vid tillämpningen av Ordningslagen, 3 kapitlet och dess föreskrifter ska, med stöd
av Ordningslagen 1 kapitlet 2 § andra stycket, följande områden jämställas med
offentlig plats (se bilaga 1):


anläggningar för lek och idrott



camping eller friluftsliv



badplatser



järnvägsområden



begravningsplatser och kyrkogårdar.

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd när det gäller störande buller,
affischering, högtalarutsändning, ambulerande försäljning, fyrverkeri och
pyrotekniska varor samt sprängning och skjutning med eldvapen bör kommunen
ges tillfälle att yttra sig.
Tillstånd kan ges för maximalt ett år i taget och måste därefter sökas om.
Kommunen har rätt att vägra upplåtelse till verksamheter som kan anses oseriösa.

2 Lastning av varor
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.
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3 Schaktning, grävning med mera
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det
sker ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Se även
Hallsbergs kommuns nu gällande Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark.
Du ansöker om tillstånd för att gräva och schakta på kommunens mark samt
ansöker om tillstånd för trafikanordningsplan på www.hallsberg.se/gravtillstand.
Tillstånd beviljas av kommunen, ta kontakt minst 10 dagar innan.
Vad som gäller för den som är tillståndsägare gäller även för annan som får
uppdraget att utföra åtgärden för den ansvarige.

4 Störande buller
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Inför arbete som orsakar störande buller bör grannar informeras i god tid.
Störande buller är förbjudet nattetid mellan klockan 22.00 och 07.00.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) finns
ytterligare information. Kommunens miljökontor kan utföra tillsyn efter klagomål.

5 Containrar och lastflak
Containers bör så långt det är möjligt ställas på berörd fastighet. Containern
hänvisas i första hand till att placeras på hårdgjorda ytor såsom
körbanor/parkeringsplatser och placeras i vägens längdriktning.
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller ett lastflak, som ska
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern och
lastflaket med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och
telefonnummer.
När containern måste placeras på allmän gata eller torg/offentlig plats skall
tillstånd alltid sökas hos polismyndigheten.
Om nyttjande av kommunens mark påverkar gående, cyklande eller fordonstrafik
ska en trafikanordningsplan sökas.
På varje hörn av containern/lastflaket ska reflexer finnas och vara synliga från alla
sidor.
Alla skador på en offentlig plats orsakade av uppställningen av containern ska
anmälas och bekostas av den som är ansvarig för uppställningen.
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6 Markiser, flaggor, marschaller och skyltar
6.1 Markiser, flaggor och skyltar
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60
meter. Tillstånd från fastighetsägare krävs för uppsättning.
Inget tillstånd krävs för utsmyckning, skyltning och varuexponering.
Blomkrukor ska vara minst 50 cm höga och stå stadigt på en solid och tung sockel.
Marschaller ska placeras i tunga behållare med skydd och på ett sätt som inte
utgör fara för gående.
För mattor krävs inget tillstånd, men på grund av olycksrisk rekommenderas att
de i första hand placeras innanför entrén. Mattor ska tas in vid snö då de utgör ett
hinder för snöröjning.

6.2 Reklamskyltar/trottoarpratare
Reklamskyltar, så kallade ”trottoarpratare”, är inte tillåtet i annan utformning än
den av kommunen föreskrivna inom markerade områden i Hallsbergs centrum, se
bilaga 6, och Pålsboda centrum, se bilaga 7.
Samtliga reklamskyltar ska placeras enligt Hallsbergs kommuns krav på
tillgänglighet. Se Hallsbergs kommuns gällande riktlinjer för möblering av offentlig
plats.
Reklamskylten ska stå i direkt anslutning till entrén och ska tas in när
verksamheten är stängd.
Olaglig uppsättning av tillfällig skyltning, till exempel på kommunens staket,
vägmärkes- och belysningsstolpar, kommer omedelbart att tas bort. Kostnaden
för arbetet kommer, om det är möjligt, debiteras ansvarig för uppsättningen. I
vissa fall kommer även polisanmälan att ske.

6.3 Marschaller
Marschaller ska placeras i tunga behållare med skydd och på ett sätt som inte
utgör fara för gående. De ska placeras så att tillgängligheten inte begränsas.

7 Affischering
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som
vetter mot eller står på offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser
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näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns och överenskommelse finns
med fastighetsägaren.

8 Högtalarutsändning
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.

9 Förtäring av alkoholhaltiga drycker
Spritdrycker, vin, starköl och öl får inte annat, än i samband med tillåten
servering, förtäras på offentlig plats inom följande områden:


Angivna områden, bilaga 1



Centrala Hallsberg, bilaga 2



Vretstorp, bilaga 3



Pålsboda, bilaga 4



Östansjö, bilaga 5

10 Ambulerande försäljning
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som endast tillfälligt ska
vara på offentlig plats och att det är i obetydlig omfattning som därför inte kräver
tillstånd enligt Ordningslagen 3 kapitlet 1 §.

11 Camping
Med camping avses uppställning av husvagn, husbil eller tält för övernattning.
Camping får inte ske på offentlig plats annat än på iordningställd campingplats.

12 Hundar
Hundförare är skyldig att följa bestämmelserna enligt nedan. Det som sägs gäller
inte för assistanshundar, vilket är ett samlingsbegrepp för hundar som hjälper
människor med synskador eller annan funktionsnedsättning, eller för polishund i
tjänst.
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom tättbebyggt område.
Hundar får inte vistas på de officiella badplatserna.
På all offentlig plats skall föroreningar efter hundar plockas upp.
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13 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig
plats. Tillstånd för användning av fyrverkerier inom tättbebyggt område i
Hallsbergs kommun på nyårsafton, ges mellan klockan 20.00 - 21.00 samt klockan
23.30 - 00.30.

14 Sprängning och skjutning med eldvapen
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen
inom detaljplanelagt område.
Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen samt pil- och slangbåge
får inte användas på offentlig plats.

15 Motions- och skidspår
Ridning får inte ske i följande belysta motionsspår:


Stocksätter



Långängen



Östansjö



Vretstorp



Sköllersta



Pålsboda



Hjortkvarn.

Anlagda skidspår får inte användas till annat ändamål än skidåkning.

16 Utformning av uteserveringar och varustånd
Uteserveringar och varustånd med mera ska utformas enligt Hallsbergs kommuns
krav på tillgänglighet, se Hallsbergs kommuns gällande riktlinjer för möblering av
offentlig plats. Riktlinjerna ändras av Drift-och servicenämnden.

17 Tidsbegränsning för uteserveringar
Uteserveringar tillåts från 1 mars till och med 30 oktober. Dispens från
tidsbegränsningen kan ges av Drift-och servicenämnden.
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18 Avgift för att använda offentlig plats
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har
beslutats av kommunfullmäktige.

19 Adressnummerskylt
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med adressnummerskylt.
Det är fastighetsägaren som på egen bekostnad ska anskaffa och upprätta skylt
samt tillse att den placeras på sådant sätt och hållas i sådant skick, att den med
lätthet kan läsas från gatan.

20 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de lokala ordningsföreskrifterna kan dömas till böter enligt Ordningslagen 3 kap. 22 § andra stycket.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Bilaga 1 Områden att jämställas med offentlig
plats
Elljusspår


Långängen



Stocksätter



Östansjö



Vretstorp



Sköllersta



Pålsboda



Hjortkvarn

Återvinningscentralen


Lertagsgatan

Badplatser


Tisarstrand



Bäcksjön



Tripphult



Gallabergssjön



Sottern

Begravningsplatser


Adventskyrkan



Sockenkyrkan



Viby



Sköllersta



Pålsboda



Svennevad



Hjortkvarn



Boo

Idrottsplatser


Sydnärkehallen, Hallsberg



Alléhallen, Hallsberg
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Idrottsplatsen, Hallsberg



Idrottsplatsen, Östansjö



Idrottsplatsen, Vretstorp



Idrottsplatsen, Pålsboda



Idrottsplatsen, Sköllersta



Idrottsplatsen, Hjortkvarn
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Skolgårdar


Alléskolan, Hallsberg



Transtensskolan, Hallsberg



Vibytorpskolan, Hallsberg



Långängsskolan, Hallsberg



Stocksäterskolan, Hallsberg



Östansjö skola, Östansjö



Fredriksbergsskolan, Vretstorp



Folkasboskolan, Pålsboda



Sköllersta skolan, Sköllersta



Hjortkvarnsskolan, Hjortkvarn

Lekparker
Hallsberg



Lekplats Blomvägen, Blomvägen 3



Lekplats Bäcktorpsgatan, Bäcktorpsgatan 65



Stocksättersparken, Fredsgatan 6D



Lekplats Gamla Vägen, Gamla vägen 12



Hokstugan, Korsbergsgatan 3



Lekplats, Lingongatan 48



Lekplats, Lingongatan 58



Spontanlekplatsen, Norrgårdsgatan 8-24



Lekplats Parallellgatan, Parallellgatan 15



Folkets Park, Parkvägen 28



Lekplats Sockenvägen, Sockenvägen 6



Lekplats Soldatvägen, Soldatvägen 10
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Säterlunden, Säterlunden 2-8



Lekplats Södra Allén, Södra Allén 34



Haga Parken, Wellins väg 2



Norra Långängsparken, Ängvägen 6



Ekoparken, Ekoparken



Tallbacken, Östra promenaden 4-8

Östansjö
 Lekplats Granhöjdsgatan, Granhöjdsgatan 20


Lekplats Vallgatan, Vallgatan 24

Vretstorp
 Lekplats Knölgatan, Knölgatan 48


Spontanlekplatsen, Parkgatan 7

Pålsboda
 Lekplats Nygatan, Nygatan 6


Svennevad, Skogaholmsvägen 30



Vattentornet, Södra Storgatan 18



Lekplats Torggatan, Torggatan 3

Sköllersta


Vattentornet, Dalaskogsvägen 6



Lekplats Erstorpsvägen, Erstorpsvägen 11

Hjortkvarn


Sandhagen, Sandhagsvägen 26
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Drift- och serviceförvaltningen
Ärendenummer:

Lokala ordningsföreskrifter
för torghandel i Hallsbergs
kommun
Föreskriften är ett komplement till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun.

Stadga/Lokal föreskrift
Stadga är ett äldre begrepp, ett modernare ord är lokal föreskrift.
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Fördelning av saluplatser................................................................ 3

4

Tider för försäljning........................................................................ 4

5

Innehavarens upplysningsskyldighet.............................................. 4

6

Förbud mot försäljning av vissa varor............................................ 4

7

Försäljning av livsmedel................................................................. 4

8

Placering av varor, redskap och fordon.......................................... 4

9

Renhållning med mera................................................................... 5

10 Avgift.............................................................................................. 5
11 Överträdelse av föreskrift............................................................... 5
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Datum

2021-XX-XX

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

1 Föreskriftens innehåll och tillämpningsområde
Hallsbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § i Förordning (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän
ordning och säkerhet på offentlig plats i Ordningslagen 3 kapitlet (1993: 1617) och
i kommunens lokala ordningsföreskrifter, gäller denna föreskrift för salutorgen i
kommunen. Syftet med föreskriften är att upprätthålla den allmänna ordningen.
Föreskriften är tillämplig på följande offentliga platser som kommunen upplåter
till allmänna försäljningsplatser för torghandel:
Stortorget och Nytorget i Hallsberg samt torget vid Köpmangatan i Pålsboda.

2 Ansökan om fasta och tillfälliga saluplatser
Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos polisen.
Tillståndet ska sökas skriftligt på polisens blankett som du hittar på polisens
hemsida www.polisen.se eller på polisens lokalkontor. Ansökan bör göras senast
en månad innan du vill att tillståndet ska börja gälla.
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser
vilka bestäms av kommunstyrelsen. Se bilaga 1 - 3 över torgplatser i de olika
tätorterna.
En fast saluplats får hyras på bestämd tid: minst 14 dagar till högst ett kalenderår.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av utsedd person vid
Drift-och serviceförvaltningen.

3 Fördelning av saluplatser
Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som ansökan inkommit,
eller genom lottning, om det är lämpligare.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn
till tillgången på platser.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. Ifall
en innehavare av en fast saluplats vid försäljningstidens början inte har intagit
platsen eller gjort anmälan till Drift- och serviceförvaltningen att platsen kommer
att utnyttjas senare på dagen, har förvaltningen rätt att låta någon annan använda
platsen som tillfällig saluplats.
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Klicka här för att
ange datum.

4 Tider för försäljning
Torghandel får ske på följande tider:


Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan
18.00 måndag till lördagar och klockan 10.00 - 18.00 helgdagar.



Undantag från torgdagar eller tider får beslutas av Drift- och
servicenämnden.

Varor eller redskap får inte läggas upp på försäljningsplatsen tidigare än en timme
före försäljningstidens början.
Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens
slut.

5 Innehavarens upplysningsskyldighet
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § i Lagen om tillfällig försäljning
(1990:1183) skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt
lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
Innehavaren ska vid ansökningstillfället inkomma med eventuellt arbetsgivarintyg
och momsregistreringsbevis eller F-skattsedel.

6 Förbud mot försäljning av vissa varor
Knivar, sprängmedel, skjutvapen, pyrotekniska varor och brandfarliga vätskor
samt varor med koppling till vådsbejakande extremism får inte säljas på de
allmänna försäljningsplatserna.

7 Försäljning av livsmedel
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i Livsmedelslagen (2006:801) och
Livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter med stöd av dessa.

8 Placering av varor, redskap och fordon
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed
eller mellan saluplatserna.
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Under försäljningstid får inga fordon framföras på försäljningsplatsen. För
uppställning av fordon eller släpvagn i anslutning till saluplatsen ska
parkeringsdispens från kommunen sökas.

9 Renhållning med mera
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timma efter försäljningstidens
slut samla ihop och föra bort avfall och annat skräp från rörelsen för sortering
enligt gällande avfallslagstiftning.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

10 Avgift
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige i taxa för upplåtelse av
torgplatser.

11 Överträdelse av föreskrift
Den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, bryter mot de Lokala föreskrifterna för
torghandel i Hallsbergs kommun kan dömas till penningböter enligt Ordningslagen
3 kapitlet, 22 § andra stycket. I ordningslagen finns också bestämmelser om
förelägganden och förverkande.
Försäljare som inte följer de Lokala föreskrifterna för torghandel i Hallsbergs
kommun kan också avvisas omedelbart från platsen och avstängas från
torghandel i Hallsbergs kommun.
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad: XXXX-XX-XX
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Drift- och serviceförvaltningen
Ärendenummer:

Riktlinjer för möblering av
offentlig plats inom Hallsbergs
kommun
Riktlinjen är ett komplement till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun.

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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1

Så här söker du tillstånd................................................................. 3

2
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1 Så här söker du tillstånd
Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos polisen.
Tillståndet ska sökas skriftligt på polisens blankett som du hittar på polisens
hemsida www.polisen.se eller på polisens lokalkontor. Ansökan bör göras senast
en månad innan du vill att tillståndet ska börja gälla.
Kommunen ställer ett antal krav på uteserveringens/varuståndets utformning.
Tillståndsansökan bör utformas så här:


Planritning i skala 1:100 som visar uteserveringens/varuståndets placering
och yttermått samt omgivningen med gator och trottoarer. Kartmaterial
till underlag finns på www.hallsberg.se.



För att måtten på den fria passagen ska kunna bedömas ska ritningen visa
alla fasta föremål som träd, stolpar, cykelställ och andra gatumöbler.



Alla mått ska finnas med på ritningen. Ritningen ska även visa
avgränsningens utformning och hur du har gjort för att uppfylla kraven på
att uteserveringen/varuståndet är tillgänglighetsanpassat.



Du ska skriva vilket material du tänker använda i möbler och för
avgränsning.



Bifoga gärna ett foto på platsen, det gör det enklare att behandla din
ansökan.

2 Varustånd
För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på våra trottoarer och gångoch cykelvägar ställer kommunen krav på utformningen och placeringen av
varustånd.
Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
Varustånd får endast ställas ut då verksamheten är öppen och ska placeras direkt
mot fasad eller anvisad möbleringszon i anslutning till verksamheten. Utbredning
utanför annans fasadyta tillåts inte.
Varuståndet ska avgränsas väl och genom sin färg och form skilja sig från
gångbanan och underlätta för synskadade att ta sig förbi.
Varuståndet ska ha en nedre tvärslå 0,1 - 0,35 meter över marken.
Inga fasta ingrepp får göras i trottoaren och varuståndet ska på uppmaning från
kommunen kunna tas bort för städning, ledningsarbeten, husrenoveringar,
evenemang med mera.
Ytan kring varuståndet ska hållas ren och i gott skick. Är städning och underhåll
inte tillfredställande utfört, även efter påpekande, återställer kommunen detta på
den sökandes bekostnad.
Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas.
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3 Skyltning
För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på våra trottoarer och gångoch cykelvägar, ställer kommunen krav på utformningen och placeringen av
reklamskyltar.
Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
Skyltar får endast ställas ut då verksamheten är öppen och ska placeras i direkt
anslutning till entrén och ska tas in när verksamheten är stängd.
Skyltar får inte sättas upp på vägmärkes- och belysningsstolpar som inte är särskilt
utpekade eller för ändamålet avsedda. Placering/montering av skyltar på
fastigheten kräver godkännande av fastighetsägaren och i vissa fall bygglov.
Det är endast tillåtet med en reklamskylt per verksamhet på trottoaren.
Ur tillgänglighetssynpunkt ska gatupratare vara försedda med sarg nertill som går
att känna med känselkäpp för synskadade. Den typ av gatupratare som har en
rund sockel anses idag vara det enda godkända skyltställ i svensk stadsmiljö
gentemot synskadade.
Själva reklamytan bör inte vara större än cirka 50 x 70 cm.
Skylten ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för städning,
ledningsarbeten, husrenoveringar, evenemang med mera.
Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas.

4 Otillåten skyltning
Om kommunen upptäcker skyltning som saknar tillstånd kommer i första hand
kontakt tas med företaget eller föreningen som ansvarar för skyltningen och kräva
att den tas bort omedelbart. Om ingen ansvarig kan nås, eller om den ansvarige
inte följer uppmaningen, kan skyltningen komma att plockas ned av kommunen.
Nedplockad skylt förvaras på Kommunaltekniska huset, Långgatan 48, tills
ansvarig hämtat den, dock längst i sex månader. Kommunen kommer även att
fakturera den ansvarige för de kostnader som nedtagningen av skylten har inneburit.
Otillåten skyltning kan också komma att anmälas till polisen som ett brott mot
Ordningslagen.
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Dnr: 20/DOS/4

Uppdatering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel, och riktlinjerna
för möblering av allmän plats
Ärendebeskrivning

De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, beslutades av
kommunfullmäktige 2013-04-29. Dessa föreskrifter har nu setts över och uppdaterats. Även
föreskrifterna för torghandel, med förslag på nya platser för torghandel i Pålsboda, och riktlinjerna
för möblering av allmän plats har uppdaterats.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de uppdaterade allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel och riktlinjerna för
möblering av allmän plats. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare behandling och
beslut.

Ärendet
Med offentlig plats enligt ordningslagen avses allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser
som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. En kommun får
enligt ordningslagen även föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv,
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, skall jämställas med
offentlig plats, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas
på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen är avsedd för. Polismyndigheten
skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om
kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen för tillstyrkan uppställer
villkor får tillstånd meddelas endast om det förenas med dessa villkor.
En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Drift och Serviceförvaltning hanterar de ärenden som kommer från Polisen och skriver yttranden för
att upplåta allmän plats. Det kan gälla önskemål om att ordna offentliga sammankomster eller
offentliga tillställningar med mera. Olika avgifter tas ut enligt kommunens gällande taxa för
upplåtelse av allmän plats och torghandel.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar
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Clas-Göran Claesson

Hadil Asaad

Förvaltningschef

Planeringsingenjör
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Drift- och serviceförvaltningen
Ärendenummer: 21/KS/94

Lokala ordningsföreskrifter
för torghandel i Hallsbergs
kommun
Föreskriften är ett komplement till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun.

Stadga/Lokal föreskrift
Stadga är ett äldre begrepp, ett modernare ord är lokal föreskrift.
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Innehåll
1

Föreskriftens innehåll och tillämpningsområde............................. 3

2

Ansökan om fasta och tillfälliga saluplatser................................... 3

3

Fördelning av saluplatser................................................................ 3

4

Tider för försäljning........................................................................ 4

5

Innehavarens upplysningsskyldighet.............................................. 4

6

Förbud mot försäljning av vissa varor............................................ 4

7

Försäljning av livsmedel................................................................. 4

8
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9

Renhållning med mera................................................................... 5

10 Avgift.............................................................................................. 5
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1 Föreskriftens innehåll och tillämpningsområde
Hallsbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § i Förordning (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän
ordning och säkerhet på offentlig plats i Ordningslagen 3 kapitlet (1993: 1617) och
i kommunens lokala ordningsföreskrifter, gäller denna föreskrift för salutorgen i
kommunen. Syftet med föreskriften är att upprätthålla den allmänna ordningen.
Föreskriften är tillämplig på följande offentliga platser som kommunen upplåter
till allmänna försäljningsplatser för torghandel:
Stortorget och Nytorget i Hallsberg samt torget vid Köpmangatan i Pålsboda.

2 Ansökan om fasta och tillfälliga saluplatser
Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos polisen.
Tillståndet ska sökas skriftligt på polisens blankett som du hittar på polisens
hemsida www.polisen.se eller på polisens lokalkontor. Ansökan bör göras senast
en månad innan du vill att tillståndet ska börja gälla.
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser
vilka bestäms av kommunstyrelsen. Se bilaga 1 - 3 över torgplatser i de olika
tätorterna.
En fast saluplats får hyras på bestämd tid: minst 14 dagar till högst ett kalenderår.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av utsedd person vid
Drift-och serviceförvaltningen.

3 Fördelning av saluplatser
Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som ansökan inkommit,
eller genom lottning, om det är lämpligare.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn
till tillgången på platser.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. Ifall
en innehavare av en fast saluplats vid försäljningstidens början inte har intagit
platsen eller gjort anmälan till Drift- och serviceförvaltningen att platsen kommer
att utnyttjas senare på dagen, har förvaltningen rätt att låta någon annan använda
platsen som tillfällig saluplats.
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4 Tider för försäljning
Torghandel får ske på följande tider:


Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan
18.00 måndag till lördagar och klockan 10.00 - 18.00 helgdagar.



Undantag från torgdagar eller tider får beslutas av Drift- och
servicenämnden.

Varor eller redskap får inte läggas upp på försäljningsplatsen tidigare än en timme
före försäljningstidens början.
Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens
slut.

5 Innehavarens upplysningsskyldighet
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § i Lagen om tillfällig försäljning
(1990:1183) skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt
lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
Innehavaren ska vid ansökningstillfället inkomma med eventuellt arbetsgivarintyg
och momsregistreringsbevis eller F-skattsedel.

6 Förbud mot försäljning av vissa varor
Knivar, sprängmedel, skjutvapen, pyrotekniska varor och brandfarliga vätskor
samt varor med koppling till våldsbejakande extremism får inte säljas på de
allmänna försäljningsplatserna.

7 Försäljning av livsmedel
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i Livsmedelslagen (2006:801) och
Livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter med stöd av dessa.

8 Placering av varor, redskap och fordon
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed
eller mellan saluplatserna.
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Under försäljningstid får inga fordon framföras på försäljningsplatsen. För
uppställning av fordon eller släpvagn i anslutning till saluplatsen ska
parkeringsdispens från kommunen sökas.

9 Renhållning med mera
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timma efter försäljningstidens
slut samla ihop och föra bort avfall och annat skräp från rörelsen för sortering
enligt gällande avfallslagstiftning.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

10 Avgift
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige i taxa för upplåtelse av
torgplatser.

11 Överträdelse av föreskrift
Den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, bryter mot de Lokala föreskrifterna för
torghandel i Hallsbergs kommun kan dömas till penningböter enligt Ordningslagen
3 kapitlet, 22 § andra stycket. I ordningslagen finns också bestämmelser om
förelägganden och förverkande.
Försäljare som inte följer de Lokala föreskrifterna för torghandel i Hallsbergs
kommun kan också avvisas omedelbart från platsen och avstängas från
torghandel i Hallsbergs kommun.
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Revidering av riktlinjer för möblering av allmän plats inom Hallsbergs
kommun
Ärendebeskrivning

Nu gällande riktlinjer för möblering av offentlig plats inom Hallsbergs kommun antogs 2013-04-29, §
59. Drift- och serviceförvaltningen har nu sett över riktlinjerna och reviderat styrdokumentet.
Riktlinjerna för möblering av allmän plats är framtagna på en detaljnivå som gör att dokumentet
lämpar sig bättre för behandling och beslut på nämndnivå. Riktlinjerna föreslås därför antas i
kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige och de nu gällande riktlinjerna föreslås upphävas
av kommunfullmäktige eftersom de antagits av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta riktlinjer för möblering av allmän plats inom Hallsbergs
kommun.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva tidigare riktlinjer för möblering av offentlig plats
inom Hallsbergs kommun.

☐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
§ 31 DOS Uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter, Torghandel och Möblerings av allmän plats i
Hallsbergs kommun
Tjänsteskrivelse DOS
Riktlinjer för möblering av allmän plats inom Hallsbergs kommun
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Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

08:00-11:00

Helt digitalt via Zoom

Conny Larsson (S) (ordförande)
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Henrik Axelsson (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Åse Classon (S) ersätter Toni Blanksvärd (S)
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Vakant . (SD)

Övriga
Clas-Göran Classon (Förvaltningschef)
Magnus Ribbing (Förvaltningschef DOS)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Hadil Asaad (Planeringsingenjör)

Protokollet innehåller paragraferna §31
Ordförande

_________________________________________________________________
Conny Larsson

Justerare

_________________________________________________________________
Ewa-Rosa Sliwinska

Sekreterare

_________________________________________________________________
Susanne Naeslund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

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

Drift-och servicenämnden
2021-03-24

Datum för överklagan

2021-03-30

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Drift- och servicenämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Drift-och servicenämnden

§ 31 - Uppdatering av Lokala ordningsföreskrifter, Torghandel och
Möblering av allmän plats för Hallsbergs kommun
(20/DOS/4)

Ärendebeskrivning
De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, beslutades av
kommunfullmäktige 2013-04-29. Dessa föreskrifter har nu setts över och uppdaterats. Även
föreskrifterna för torghandel, med förslag på nya platser för torghandel i Pålsboda, och
riktlinjerna för möblering av allmän plats har uppdaterats.
Planeringsingenjören föredrar ärendet.

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

Beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de uppdaterade allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel och riktlinjerna
för möblering av allmän plats. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare
behandling och beslut.

Beslutsunderlag














Justerare signatur

Tjänsteskrivelse Lokala ordningsföreskrifter 210308
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun CG rev, uppdaterade lekplatser
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 2, allmän plats Hallsberg
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 3, allmän plats Vretstorp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 4, allmän plats Pålsboda
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 5, allmän plats Östansjö
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 6, allmän plats Hallsberg ...
Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 7, allmän plats Pålsboda c...
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Hallsbergs kommun CG rev 2....
Bilaga 1 Torghandel
Bilaga 2 Torghandel
Bilaga 3 Torghandel
Riktlinjer för möblering av offentlig plats inom Hallsbergs kommun CG re...

Utdragsbestyrkande
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Uppdatering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel, och riktlinjerna
för möblering av allmän plats
Ärendebeskrivning

De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, beslutades av
kommunfullmäktige 2013-04-29. Dessa föreskrifter har nu setts över och uppdaterats. Även
föreskrifterna för torghandel, med förslag på nya platser för torghandel i Pålsboda, och riktlinjerna
för möblering av allmän plats har uppdaterats.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de uppdaterade allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel och riktlinjerna för
möblering av allmän plats. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare behandling och
beslut.

Ärendet
Med offentlig plats enligt ordningslagen avses allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser
som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. En kommun får
enligt ordningslagen även föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv,
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, skall jämställas med
offentlig plats, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas
på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen är avsedd för. Polismyndigheten
skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om
kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen för tillstyrkan uppställer
villkor får tillstånd meddelas endast om det förenas med dessa villkor.
En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Drift och Serviceförvaltning hanterar de ärenden som kommer från Polisen och skriver yttranden för
att upplåta allmän plats. Det kan gälla önskemål om att ordna offentliga sammankomster eller
offentliga tillställningar med mera. Olika avgifter tas ut enligt kommunens gällande taxa för
upplåtelse av allmän plats och torghandel.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar
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Drift och serviceförvaltning

Clas-Göran Claesson

Hadil Asaad

Förvaltningschef

Planeringsingenjör
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Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Drift- och serviceförvaltningen
Ärendenummer:

Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för
Hallsbergs kommun
Lokala föreskrifter som beskriver regler om allmän ordning som gäller i Hallsbergs kommun

Stadga/Lokal föreskrift
Stadga är ett äldre begrepp, ett modernare ord är lokal föreskrift.
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Innehåll
1

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde.......................... 4

2

Lastning av varor............................................................................ 4

3

Schaktning, grävning med mera..................................................... 5

4

Störande buller............................................................................... 5

5

Containrar och lastflak................................................................... 5

6

Markiser, flaggor, marschaller och skyltar..................................... 6
6.1
6.2
6.3

Markiser, flaggor och skyltar................................................................................ 6
Reklamskyltar/trottoarpratare............................................................................. 6
Marschaller.......................................................................................................... 6

7

Affischering..................................................................................... 6

8

Högtalarutsändning........................................................................ 7

9

Förtäring av alkoholhaltiga drycker................................................ 7

10 Ambulerande försäljning................................................................ 7
11 Camping.......................................................................................... 7
12 Hundar............................................................................................ 7
13 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor........................................ 8
14 Sprängning och skjutning med eldvapen........................................ 8
15 Motions- och skidspår.................................................................... 8
16 Utformning av uteserveringar och varustånd................................ 8
17 Tidsbegränsning för uteserveringar............................................... 8
18 Avgift för att använda offentlig plats.............................................. 9
19 Adressnummerskylt........................................................................ 9
20 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift........................................ 9
Bilaga 1 Områden att jämställas med offentlig plats.......................... 10
Elljusspår...................................................................................................................... 10
Återvinningscentralen.................................................................................................. 10
Badplatser.................................................................................................................... 10
Begravningsplatser....................................................................................................... 10
Idrottsplatser................................................................................................................ 10
Skolgårdar.................................................................................................................... 11
Page
Page158
8 ofof
36685

Sida

2(9)

Datum

2021-XX-XX

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

Lekparker...................................................................................................................... 11

Page
Page159
9 ofof
36685

Sida

3(9)

Datum

2021-XX-XX

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

1 Föreskrifternas innehåll och
tillämpningsområde
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
finns i 3 kapitlet Ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Hallsbergs kommun ska upprätthållas.
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats
enligt Ordningslagen 1 kapitlet, 2 § första stycket med punkterna 1 - 4 om inte
annat anges.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.
Vid tillämpningen av Ordningslagen, 3 kapitlet och dess föreskrifter ska, med stöd
av Ordningslagen 1 kapitlet 2 § andra stycket, följande områden jämställas med
offentlig plats (se bilaga 1):


anläggningar för lek och idrott



camping eller friluftsliv



badplatser



järnvägsområden



begravningsplatser och kyrkogårdar.

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd när det gäller störande buller,
affischering, högtalarutsändning, ambulerande försäljning, fyrverkeri och
pyrotekniska varor samt sprängning och skjutning med eldvapen bör kommunen
ges tillfälle att yttra sig.
Tillstånd kan ges för maximalt ett år i taget och måste därefter sökas om.
Kommunen har rätt att vägra upplåtelse till verksamheter som kan anses oseriösa.

2 Lastning av varor
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.
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3 Schaktning, grävning med mera
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det
sker ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Se även
Hallsbergs kommuns nu gällande Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark.
Du ansöker om tillstånd för att gräva och schakta på kommunens mark samt
ansöker om tillstånd för trafikanordningsplan på www.hallsberg.se/gravtillstand.
Tillstånd beviljas av kommunen, ta kontakt minst 10 dagar innan.
Vad som gäller för den som är tillståndsägare gäller även för annan som får
uppdraget att utföra åtgärden för den ansvarige.

4 Störande buller
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Inför arbete som orsakar störande buller bör grannar informeras i god tid.
Störande buller är förbjudet nattetid mellan klockan 22.00 och 07.00.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) finns
ytterligare information. Kommunens miljökontor kan utföra tillsyn efter klagomål.

5 Containrar och lastflak
Containers bör så långt det är möjligt ställas på berörd fastighet. Containern
hänvisas i första hand till att placeras på hårdgjorda ytor såsom
körbanor/parkeringsplatser och placeras i vägens längdriktning.
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller ett lastflak, som ska
ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern och
lastflaket med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och
telefonnummer.
När containern måste placeras på allmän gata eller torg/offentlig plats skall
tillstånd alltid sökas hos polismyndigheten.
Om nyttjande av kommunens mark påverkar gående, cyklande eller fordonstrafik
ska en trafikanordningsplan sökas.
På varje hörn av containern/lastflaket ska reflexer finnas och vara synliga från alla
sidor.
Alla skador på en offentlig plats orsakade av uppställningen av containern ska
anmälas och bekostas av den som är ansvarig för uppställningen.
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6 Markiser, flaggor, marschaller och skyltar
6.1 Markiser, flaggor och skyltar
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60
meter. Tillstånd från fastighetsägare krävs för uppsättning.
Inget tillstånd krävs för utsmyckning, skyltning och varuexponering.
Blomkrukor ska vara minst 50 cm höga och stå stadigt på en solid och tung sockel.
Marschaller ska placeras i tunga behållare med skydd och på ett sätt som inte
utgör fara för gående.
För mattor krävs inget tillstånd, men på grund av olycksrisk rekommenderas att
de i första hand placeras innanför entrén. Mattor ska tas in vid snö då de utgör ett
hinder för snöröjning.

6.2 Reklamskyltar/trottoarpratare
Reklamskyltar, så kallade ”trottoarpratare”, är inte tillåtet i annan utformning än
den av kommunen föreskrivna inom markerade områden i Hallsbergs centrum, se
bilaga 6, och Pålsboda centrum, se bilaga 7.
Samtliga reklamskyltar ska placeras enligt Hallsbergs kommuns krav på
tillgänglighet. Se Hallsbergs kommuns gällande riktlinjer för möblering av offentlig
plats.
Reklamskylten ska stå i direkt anslutning till entrén och ska tas in när
verksamheten är stängd.
Olaglig uppsättning av tillfällig skyltning, till exempel på kommunens staket,
vägmärkes- och belysningsstolpar, kommer omedelbart att tas bort. Kostnaden
för arbetet kommer, om det är möjligt, debiteras ansvarig för uppsättningen. I
vissa fall kommer även polisanmälan att ske.

6.3 Marschaller
Marschaller ska placeras i tunga behållare med skydd och på ett sätt som inte
utgör fara för gående. De ska placeras så att tillgängligheten inte begränsas.

7 Affischering
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som
vetter mot eller står på offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser
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näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns och överenskommelse finns
med fastighetsägaren.

8 Högtalarutsändning
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.

9 Förtäring av alkoholhaltiga drycker
Spritdrycker, vin, starköl och öl får inte annat, än i samband med tillåten
servering, förtäras på offentlig plats inom följande områden:


Angivna områden, bilaga 1



Centrala Hallsberg, bilaga 2



Vretstorp, bilaga 3



Pålsboda, bilaga 4



Östansjö, bilaga 5

10 Ambulerande försäljning
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som endast tillfälligt ska
vara på offentlig plats och att det är i obetydlig omfattning som därför inte kräver
tillstånd enligt Ordningslagen 3 kapitlet 1 §.

11 Camping
Med camping avses uppställning av husvagn, husbil eller tält för övernattning.
Camping får inte ske på offentlig plats annat än på iordningställd campingplats.

12 Hundar
Hundförare är skyldig att följa bestämmelserna enligt nedan. Det som sägs gäller
inte för assistanshundar, vilket är ett samlingsbegrepp för hundar som hjälper
människor med synskador eller annan funktionsnedsättning, eller för polishund i
tjänst.
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom tättbebyggt område.
Hundar får inte vistas på de officiella badplatserna.
På all offentlig plats skall föroreningar efter hundar plockas upp.
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13 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig
plats. Tillstånd för användning av fyrverkerier inom tättbebyggt område i
Hallsbergs kommun på nyårsafton, ges mellan klockan 20.00 - 21.00 samt klockan
23.30 - 00.30.

14 Sprängning och skjutning med eldvapen
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen
inom detaljplanelagt område.
Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen samt pil- och slangbåge
får inte användas på offentlig plats.

15 Motions- och skidspår
Ridning får inte ske i följande belysta motionsspår:


Stocksätter



Långängen



Östansjö



Vretstorp



Sköllersta



Pålsboda



Hjortkvarn.

Anlagda skidspår får inte användas till annat ändamål än skidåkning.

16 Utformning av uteserveringar och varustånd
Uteserveringar och varustånd med mera ska utformas enligt Hallsbergs kommuns
krav på tillgänglighet, se Hallsbergs kommuns gällande riktlinjer för möblering av
offentlig plats. Riktlinjerna ändras av Drift-och servicenämnden.

17 Tidsbegränsning för uteserveringar
Uteserveringar tillåts från 1 mars till och med 30 oktober. Dispens från
tidsbegränsningen kan ges av Drift-och servicenämnden.
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18 Avgift för att använda offentlig plats
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har
beslutats av kommunfullmäktige.

19 Adressnummerskylt
Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med adressnummerskylt.
Det är fastighetsägaren som på egen bekostnad ska anskaffa och upprätta skylt
samt tillse att den placeras på sådant sätt och hållas i sådant skick, att den med
lätthet kan läsas från gatan.

20 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de lokala ordningsföreskrifterna kan dömas till böter enligt Ordningslagen 3 kap. 22 § andra stycket.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Bilaga 1 Områden att jämställas med offentlig
plats
Elljusspår


Långängen



Stocksätter



Östansjö



Vretstorp



Sköllersta



Pålsboda



Hjortkvarn

Återvinningscentralen


Lertagsgatan

Badplatser


Tisarstrand



Bäcksjön



Tripphult



Gallabergssjön



Sottern

Begravningsplatser


Adventskyrkan



Sockenkyrkan



Viby



Sköllersta



Pålsboda



Svennevad



Hjortkvarn



Boo

Idrottsplatser


Sydnärkehallen, Hallsberg



Alléhallen, Hallsberg

Page
Page166
16 of
of36
685

Sida

10(9)

Datum

2021-XX-XX



Idrottsplatsen, Hallsberg



Idrottsplatsen, Östansjö



Idrottsplatsen, Vretstorp



Idrottsplatsen, Pålsboda



Idrottsplatsen, Sköllersta



Idrottsplatsen, Hjortkvarn
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Skolgårdar


Alléskolan, Hallsberg



Transtensskolan, Hallsberg



Vibytorpskolan, Hallsberg



Långängsskolan, Hallsberg



Stocksäterskolan, Hallsberg



Östansjö skola, Östansjö



Fredriksbergsskolan, Vretstorp



Folkasboskolan, Pålsboda



Sköllersta skolan, Sköllersta



Hjortkvarnsskolan, Hjortkvarn

Lekparker
Hallsberg



Lekplats Blomvägen, Blomvägen 3



Lekplats Bäcktorpsgatan, Bäcktorpsgatan 65



Stocksättersparken, Fredsgatan 6D



Lekplats Gamla Vägen, Gamla vägen 12



Hokstugan, Korsbergsgatan 3



Lekplats, Lingongatan 48



Lekplats, Lingongatan 58



Spontanlekplatsen, Norrgårdsgatan 8-24



Lekplats Parallellgatan, Parallellgatan 15



Folkets Park, Parkvägen 28



Lekplats Sockenvägen, Sockenvägen 6



Lekplats Soldatvägen, Soldatvägen 10
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Säterlunden, Säterlunden 2-8



Lekplats Södra Allén, Södra Allén 34



Haga Parken, Wellins väg 2



Norra Långängsparken, Ängvägen 6



Ekoparken, Ekoparken



Tallbacken, Östra promenaden 4-8

Östansjö
 Lekplats Granhöjdsgatan, Granhöjdsgatan 20


Lekplats Vallgatan, Vallgatan 24

Vretstorp
 Lekplats Knölgatan, Knölgatan 48


Spontanlekplatsen, Parkgatan 7

Pålsboda
 Lekplats Nygatan, Nygatan 6


Svennevad, Skogaholmsvägen 30



Vattentornet, Södra Storgatan 18



Lekplats Torggatan, Torggatan 3

Sköllersta


Vattentornet, Dalaskogsvägen 6



Lekplats Erstorpsvägen, Erstorpsvägen 11

Hjortkvarn


Sandhagen, Sandhagsvägen 26
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Drift- och serviceförvaltningen
Ärendenummer:

Lokala ordningsföreskrifter
för torghandel i Hallsbergs
kommun
Föreskriften är ett komplement till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun.

Stadga/Lokal föreskrift
Stadga är ett äldre begrepp, ett modernare ord är lokal föreskrift.
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Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

Innehåll
1

Föreskriftens innehåll och tillämpningsområde............................. 3

2

Ansökan om fasta och tillfälliga saluplatser................................... 3

3

Fördelning av saluplatser................................................................ 3

4

Tider för försäljning........................................................................ 4

5

Innehavarens upplysningsskyldighet.............................................. 4

6

Förbud mot försäljning av vissa varor............................................ 4

7

Försäljning av livsmedel................................................................. 4

8

Placering av varor, redskap och fordon.......................................... 4

9

Renhållning med mera................................................................... 5

10 Avgift.............................................................................................. 5
11 Överträdelse av föreskrift............................................................... 5
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Datum

2021-XX-XX

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

1 Föreskriftens innehåll och tillämpningsområde
Hallsbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § i Förordning (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän
ordning och säkerhet på offentlig plats i Ordningslagen 3 kapitlet (1993: 1617) och
i kommunens lokala ordningsföreskrifter, gäller denna föreskrift för salutorgen i
kommunen. Syftet med föreskriften är att upprätthålla den allmänna ordningen.
Föreskriften är tillämplig på följande offentliga platser som kommunen upplåter
till allmänna försäljningsplatser för torghandel:
Stortorget och Nytorget i Hallsberg samt torget vid Köpmangatan i Pålsboda.

2 Ansökan om fasta och tillfälliga saluplatser
Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos polisen.
Tillståndet ska sökas skriftligt på polisens blankett som du hittar på polisens
hemsida www.polisen.se eller på polisens lokalkontor. Ansökan bör göras senast
en månad innan du vill att tillståndet ska börja gälla.
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser
vilka bestäms av kommunstyrelsen. Se bilaga 1 - 3 över torgplatser i de olika
tätorterna.
En fast saluplats får hyras på bestämd tid: minst 14 dagar till högst ett kalenderår.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av utsedd person vid
Drift-och serviceförvaltningen.

3 Fördelning av saluplatser
Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som ansökan inkommit,
eller genom lottning, om det är lämpligare.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn
till tillgången på platser.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. Ifall
en innehavare av en fast saluplats vid försäljningstidens början inte har intagit
platsen eller gjort anmälan till Drift- och serviceförvaltningen att platsen kommer
att utnyttjas senare på dagen, har förvaltningen rätt att låta någon annan använda
platsen som tillfällig saluplats.
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Klicka här för att
ange datum.

4 Tider för försäljning
Torghandel får ske på följande tider:


Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan
18.00 måndag till lördagar och klockan 10.00 - 18.00 helgdagar.



Undantag från torgdagar eller tider får beslutas av Drift- och
servicenämnden.

Varor eller redskap får inte läggas upp på försäljningsplatsen tidigare än en timme
före försäljningstidens början.
Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens
slut.

5 Innehavarens upplysningsskyldighet
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § i Lagen om tillfällig försäljning
(1990:1183) skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt
lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
Innehavaren ska vid ansökningstillfället inkomma med eventuellt arbetsgivarintyg
och momsregistreringsbevis eller F-skattsedel.

6 Förbud mot försäljning av vissa varor
Knivar, sprängmedel, skjutvapen, pyrotekniska varor och brandfarliga vätskor
samt varor med koppling till vådsbejakande extremism får inte säljas på de
allmänna försäljningsplatserna.

7 Försäljning av livsmedel
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i Livsmedelslagen (2006:801) och
Livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter med stöd av dessa.

8 Placering av varor, redskap och fordon
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed
eller mellan saluplatserna.
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Klicka här för att
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Under försäljningstid får inga fordon framföras på försäljningsplatsen. För
uppställning av fordon eller släpvagn i anslutning till saluplatsen ska
parkeringsdispens från kommunen sökas.

9 Renhållning med mera
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timma efter försäljningstidens
slut samla ihop och föra bort avfall och annat skräp från rörelsen för sortering
enligt gällande avfallslagstiftning.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

10 Avgift
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige i taxa för upplåtelse av
torgplatser.

11 Överträdelse av föreskrift
Den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, bryter mot de Lokala föreskrifterna för
torghandel i Hallsbergs kommun kan dömas till penningböter enligt Ordningslagen
3 kapitlet, 22 § andra stycket. I ordningslagen finns också bestämmelser om
förelägganden och förverkande.
Försäljare som inte följer de Lokala föreskrifterna för torghandel i Hallsbergs
kommun kan också avvisas omedelbart från platsen och avstängas från
torghandel i Hallsbergs kommun.
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad: XXXX-XX-XX
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Drift- och serviceförvaltningen
Ärendenummer:

Riktlinjer för möblering av
offentlig plats inom Hallsbergs
kommun
Riktlinjen är ett komplement till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun.

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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Innehåll
1

Så här söker du tillstånd................................................................. 3
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Varustånd....................................................................................... 3
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1 Så här söker du tillstånd
Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos polisen.
Tillståndet ska sökas skriftligt på polisens blankett som du hittar på polisens
hemsida www.polisen.se eller på polisens lokalkontor. Ansökan bör göras senast
en månad innan du vill att tillståndet ska börja gälla.
Kommunen ställer ett antal krav på uteserveringens/varuståndets utformning.
Tillståndsansökan bör utformas så här:


Planritning i skala 1:100 som visar uteserveringens/varuståndets placering
och yttermått samt omgivningen med gator och trottoarer. Kartmaterial
till underlag finns på www.hallsberg.se.



För att måtten på den fria passagen ska kunna bedömas ska ritningen visa
alla fasta föremål som träd, stolpar, cykelställ och andra gatumöbler.



Alla mått ska finnas med på ritningen. Ritningen ska även visa
avgränsningens utformning och hur du har gjort för att uppfylla kraven på
att uteserveringen/varuståndet är tillgänglighetsanpassat.



Du ska skriva vilket material du tänker använda i möbler och för
avgränsning.



Bifoga gärna ett foto på platsen, det gör det enklare att behandla din
ansökan.

2 Varustånd
För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på våra trottoarer och gångoch cykelvägar ställer kommunen krav på utformningen och placeringen av
varustånd.
Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
Varustånd får endast ställas ut då verksamheten är öppen och ska placeras direkt
mot fasad eller anvisad möbleringszon i anslutning till verksamheten. Utbredning
utanför annans fasadyta tillåts inte.
Varuståndet ska avgränsas väl och genom sin färg och form skilja sig från
gångbanan och underlätta för synskadade att ta sig förbi.
Varuståndet ska ha en nedre tvärslå 0,1 - 0,35 meter över marken.
Inga fasta ingrepp får göras i trottoaren och varuståndet ska på uppmaning från
kommunen kunna tas bort för städning, ledningsarbeten, husrenoveringar,
evenemang med mera.
Ytan kring varuståndet ska hållas ren och i gott skick. Är städning och underhåll
inte tillfredställande utfört, även efter påpekande, återställer kommunen detta på
den sökandes bekostnad.
Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas.
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3 Skyltning
För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på våra trottoarer och gångoch cykelvägar, ställer kommunen krav på utformningen och placeringen av
reklamskyltar.
Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
Skyltar får endast ställas ut då verksamheten är öppen och ska placeras i direkt
anslutning till entrén och ska tas in när verksamheten är stängd.
Skyltar får inte sättas upp på vägmärkes- och belysningsstolpar som inte är särskilt
utpekade eller för ändamålet avsedda. Placering/montering av skyltar på
fastigheten kräver godkännande av fastighetsägaren och i vissa fall bygglov.
Det är endast tillåtet med en reklamskylt per verksamhet på trottoaren.
Ur tillgänglighetssynpunkt ska gatupratare vara försedda med sarg nertill som går
att känna med känselkäpp för synskadade. Den typ av gatupratare som har en
rund sockel anses idag vara det enda godkända skyltställ i svensk stadsmiljö
gentemot synskadade.
Själva reklamytan bör inte vara större än cirka 50 x 70 cm.
Skylten ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för städning,
ledningsarbeten, husrenoveringar, evenemang med mera.
Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas.

4 Otillåten skyltning
Om kommunen upptäcker skyltning som saknar tillstånd kommer i första hand
kontakt tas med företaget eller föreningen som ansvarar för skyltningen och kräva
att den tas bort omedelbart. Om ingen ansvarig kan nås, eller om den ansvarige
inte följer uppmaningen, kan skyltningen komma att plockas ned av kommunen.
Nedplockad skylt förvaras på Kommunaltekniska huset, Långgatan 48, tills
ansvarig hämtat den, dock längst i sex månader. Kommunen kommer även att
fakturera den ansvarige för de kostnader som nedtagningen av skylten har inneburit.
Otillåten skyltning kan också komma att anmälas till polisen som ett brott mot
Ordningslagen.
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Uppdatering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel, och riktlinjerna
för möblering av allmän plats
Ärendebeskrivning

De nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, beslutades av
kommunfullmäktige 2013-04-29. Dessa föreskrifter har nu setts över och uppdaterats. Även
föreskrifterna för torghandel, med förslag på nya platser för torghandel i Pålsboda, och riktlinjerna
för möblering av allmän plats har uppdaterats.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna de uppdaterade allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Hallsbergs kommun, föreskrifterna för torghandel och riktlinjerna för
möblering av allmän plats. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare behandling och
beslut.

Ärendet
Med offentlig plats enligt ordningslagen avses allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser
som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. En kommun får
enligt ordningslagen även föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv,
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, skall jämställas med
offentlig plats, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas
på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen är avsedd för. Polismyndigheten
skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om
kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen för tillstyrkan uppställer
villkor får tillstånd meddelas endast om det förenas med dessa villkor.
En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen som behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Drift och Serviceförvaltning hanterar de ärenden som kommer från Polisen och skriver yttranden för
att upplåta allmän plats. Det kan gälla önskemål om att ordna offentliga sammankomster eller
offentliga tillställningar med mera. Olika avgifter tas ut enligt kommunens gällande taxa för
upplåtelse av allmän plats och torghandel.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar
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Riktlinjer för möblering av
offentlig plats inom Hallsbergs
kommun
Riktlinjen är ett komplement till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hallsbergs kommun.

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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1 Så här söker du tillstånd
Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos polisen.
Tillståndet ska sökas skriftligt på polisens blankett som du hittar på polisens
hemsida www.polisen.se eller på polisens lokalkontor. Ansökan bör göras senast
en månad innan du vill att tillståndet ska börja gälla.
Kommunen ställer ett antal krav på uteserveringens/varuståndets utformning.
Tillståndsansökan bör utformas så här:


Planritning i skala 1:100 som visar uteserveringens/varuståndets placering
och yttermått samt omgivningen med gator och trottoarer. Kartmaterial
till underlag finns på www.hallsberg.se.



För att måtten på den fria passagen ska kunna bedömas ska ritningen visa
alla fasta föremål som träd, stolpar, cykelställ och andra gatumöbler.



Alla mått ska finnas med på ritningen. Ritningen ska även visa
avgränsningens utformning och hur du har gjort för att uppfylla kraven på
att uteserveringen/varuståndet är tillgänglighetsanpassat.



Du ska skriva vilket material du tänker använda i möbler och för
avgränsning.



Bifoga gärna ett foto på platsen, det gör det enklare att behandla din
ansökan.

2 Varustånd
För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på våra trottoarer och gångoch cykelvägar ställer kommunen krav på utformningen och placeringen av
varustånd.
Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
Varustånd får endast ställas ut då verksamheten är öppen och ska placeras direkt
mot fasad eller anvisad möbleringszon i anslutning till verksamheten. Utbredning
utanför annans fasadyta tillåts inte.
Varuståndet ska avgränsas väl och genom sin färg och form skilja sig från
gångbanan och underlätta för synskadade att ta sig förbi.
Varuståndet ska ha en nedre tvärslå 0,1 - 0,35 meter över marken.
Inga fasta ingrepp får göras i trottoaren och varuståndet ska på uppmaning från
kommunen kunna tas bort för städning, ledningsarbeten, husrenoveringar,
evenemang med mera.
Ytan kring varuståndet ska hållas ren och i gott skick. Är städning och underhåll
inte tillfredställande utfört, även efter påpekande, återställer kommunen detta på
den sökandes bekostnad.
Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas.
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3 Skyltning
För att tillgodose skötselbehoven och tillgängligheten på våra trottoarer och gångoch cykelvägar, ställer kommunen krav på utformningen och placeringen av
reklamskyltar.
Minst 1,5 meter av gångbanan ska lämnas fri.
Skyltar får endast ställas ut då verksamheten är öppen och ska placeras i direkt
anslutning till entrén och ska tas in när verksamheten är stängd.
Skyltar får inte sättas upp på vägmärkes- och belysningsstolpar som inte är särskilt
utpekade eller för ändamålet avsedda. Placering/montering av skyltar på
fastigheten kräver godkännande av fastighetsägaren och i vissa fall bygglov.
Det är endast tillåtet med en reklamskylt per verksamhet på trottoaren.
Ur tillgänglighetssynpunkt ska gatupratare vara försedda med sarg nertill som går
att känna med känselkäpp för synskadade. Den typ av gatupratare som har en
rund sockel anses idag vara det enda godkända skyltställ i svensk stadsmiljö
gentemot synskadade.
Själva reklamytan bör inte vara större än cirka 50 x 70 cm.
Skylten ska på uppmaning från kommunen kunna tas bort för städning,
ledningsarbeten, husrenoveringar, evenemang med mera.
Om villkoren inte uppfylls kan tillståndet återkallas.

4 Otillåten skyltning
Om kommunen upptäcker skyltning som saknar tillstånd kommer i första hand
kontakt tas med företaget eller föreningen som ansvarar för skyltningen och kräva
att den tas bort omedelbart. Om ingen ansvarig kan nås, eller om den ansvarige
inte följer uppmaningen, kan skyltningen komma att plockas ned av kommunen.
Nedplockad skylt förvaras på Kommunaltekniska huset, Långgatan 48, tills
ansvarig hämtat den, dock längst i sex månader. Kommunen kommer även att
fakturera den ansvarige för de kostnader som nedtagningen av skylten har inneburit.
Otillåten skyltning kan också komma att anmälas till polisen som ett brott mot
Ordningslagen.
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Remiss, Örebro läns strategi för jämställdhet 2021-2024
Ärendebeskrivning

På uppdrag av regeringen tog Länsstyrelsen under 2017 fram Örebro läns strategi för jämställdhet
2017-2020. Då strategiperioden löpte ut vid årsskiftet 2020-2021 har Länsstyrelsen initierat
framtagandet av en nu regional jämställdhetsstrategi för perioden 2021-2024, och en arbetsgrupp
för detta ändamål tillsattes av Örebro läns jämställdhetsråd vid mötet den 26 februari 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig positiv till Örebro läns strategi för jämställdhet 20212024 samt till de föreslagna målen och prioriteringarna.

Ärendet

Utkastet till ny jämställdhetsstrategi har arbetets fram av en arbetsgrupp under samordning av
Länsstyrelsen, bestående av representanter från Region Örebro län, Försäkringskassan, Örebro
universitet samt Hällefors kommun som representant för länets kommuner. Under processen har
dialoger förts med flera berörda aktörer och nätverk i länet.
Remissen är uppdelad i en strategi med mål och prioriteringar uppdelat på flera delmål enl följande.
Delmål 1 En jämn fördelning av makt och inflytande
Delmål 2 Ekonomisk jämställdhet
Delmål 3 Jämställd utbildning
Delmål 4 Jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet
Delmål 5 Jämställd hälsa
Delmål 6 Mäns våld mot kvinnors ska upphöra
Vid besvarande av remissen ombeds man att ge synpunkter i följande steg:
1. Sammanfattning av organisationens bedömning
Hur ställer sig er organisation till förslaget till Örebro läns strategi för jämställdhet 2021-2024?
Strategin är väl genomarbetad. Strategin pekar på vikten av samarbete och information/utbildning
för att jämställdhetsarbetet ska gå åt rätt håll.
Ser ni några hinder för att medverka till att strategin förverkligas? Det är en ambitiös målsättning så
tiden och strukturer i samhället kan ses som ett hinder.
2. Strategins innehåll
Hur ställer sig er organisation till de föreslagna målen och prioriteringarna? Positiv
Hur ställer sig er organisation till de föreslagna inriktningarna och arbetssättet för att förverkliga
målen? Det är viktigt med samverkan mellan parterna och där har jämställdhetsrådet en viktig roll att
vara drivande i arbetet.
Andra synpunkter eller annat som bör beaktas gällande förslaget till strategi? Nej
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Förverkligande av de jämställdhetspolitiska målen bidrar till uppfyllande av målen i agenda 2030.
Jämställdhet bidrar också till uppfyllande av Sveriges åtagande enligt barnkonventionen.

☒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

Maria Neander Karebo

Förvaltningschef

Personalchef

Bilagor
Remiss Örebro läns strategi för jämställdhet 2021-2024
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Tillsammans för ett hållbart och levande län
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja en hållbar utveckling och göra verklighet
av nationella mål utifrån länets förutsättningar. Med bred och djup kunskap arbetar vi nära
verksamheter, människor och natur och gör avvägningar mellan olika intressen.

Titel: Örebro läns strategi för jämställdhet 2021–2024
Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län
Diarienummer: 801-8786-2020
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Inledning
Det övergripande målet för Sveriges nationella jämställdhetspolitik är
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv. Föreliggande strategi syftar till att förverkliga detta i
Örebro län.

Sveriges jämställdhetspolitik
För att det övergripande jämställdhetsmålet, att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv, ska uppnås finns sex delmål för att
uppnå det övergripande målet. I nästa kapitel bryts de nationella
jämställdhetspolitiska målen ned på länsnivå.
De sex jämställdhetspolitiska delmålen är:

En jämn fördelning av
makt och inflytande

Ekonomisk
jämställdhet

En jämn fördelning av
det obetalda hemoch omsorgsarbetet

Jämställd
hälsa

Jämställd
utbildning

Mäns våld mot
kvinnor ska
upphöra

Jämställdhetsintegrering
Regeringens huvudsakliga strategi för att förverkliga jämställdhetspolitiken är
jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska
införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de
aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Särskilt innebär detta att
arbeta med jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv (dvs. integrerat i varje
sakområde), inte bara ur ett arbetsgivarperspektiv (löner, rekrytering mm.).

Remissförslag – ej för spridning
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Om strategin
1. Framtagande och förankring av strategin
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att de jämställdhetspolitiska
målen får genomslag i länet och integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin
verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt
flickors och pojkars villkor.1 2016 gav Regeringen länsstyrelserna i uppdrag att
ta fram strategier för arbetet med jämställdhetsintegrering, och en regional
strategi för perioden 2017–2020 togs därför fram. Efter strategiperiodens slut
beslutades, som en del i Länsstyrelsens Strategisk plan 2019–2022, att en ny
strategi för perioden 2021–2024 skulle tas fram.
Föreliggande strategi har arbetats fram genom en arbetsgrupp bestående av
Länsstyrelsen i Örebro län (sammankallande), länets kommuner (representerade
genom Hällefors kommun), Region Örebro län, Försäkringskassan samt Örebro
universitet, och har därefter antagits av Örebro läns jämställdhetsråd. Arbetet
har skett i dialog med övriga aktörer i länet.
Under processen har förankring skett löpande i Örebro läns jämställdhetsråd
samt internt i de organisationer som är representerade i arbetsgruppen. Dialoger
har förts med länets kommuner genom kommunnätverket Regional plattform
för jämställdhet, i Länsnätverket för kvinnofrid, med Arbetsförmedlingen samt
med andra verksamhetsområden inom Region Örebro län. Information om
vilket stöd som önskas har också inhämtats genom den enkät för uppföljning av
föregående strategi som skickats ut brett till länets aktörer.
Därefter har strategin i utkastform skickats på remiss till kommuner och region,
statliga myndigheter, fack- och arbetsgivarorganisationer samt till
representanter för näringslivet, och de synpunkter som inkommit har bearbetats.
Under framtagandet av strategin har Sverige och Örebro län drabbats av
coronapandemin. Detta har fått och kommer att fortsätta få konsekvenser och
följdverkningar för jämställdhetsarbetet under lång tid framöver.

2. Föregående strategi
Under hösten 2020 har den regionala jämställdhetsstrategin för perioden 2017–
2020 följts upp av Länsstyrelsen. Uppföljningen visar bland annat att strategin
använts som referens- och stöddokument i många verksamheter och processer,
bland annat i olika aktörers arbete med egna jämställdhetsstrategier och
handlingsplaner. Den visar också att kommunerna, särskilt de mindre, ofta har
sämre förutsättningar och mindre resurser för att arbeta med jämställdhetsfrågor
än statliga och regionala aktörer, varför stöd och insatser i högre grad behöver
riktas mot kommunerna. Ett behov identifieras också av att i högre grad
involvera den politiska nivån i arbetet. Gällande de regionala
jämställdhetspolitiska målen har vissa framsteg gjorts även om mycket arbete
återstår. Bland de positiva utvecklingstrenderna kan nämnas en jämn
könsfördelning i regionfullmäktige och i en majoritet av kommunfullmäktige,

1

§5 förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.
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en liten förbättring gällande kvinnors företagande samt ett minskat ohälsotal
särskilt bland kvinnor.
Utvecklingsområden gäller bland annat könsfördelning i kommunstyrelser och
bland chefer, fortsatt traditionell könsuppdelning i utbildningsval, ett fortsatt
ojämställt uttag av föräldraledigheten samt arbetet med mäns våld mot kvinnor.
Arbetet med föreliggande strategi har genomförts med utgångspunkt i dessa
resultat och utvecklingsområden.

3. Syfte
Syftet med denna jämställdhetsstrategi är att konkretisera och strukturera
arbetet för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen i Örebro län under
perioden 2021–2024. Detta sker genom överenskomna regionala målsättningar
för de sex jämställdhetspolitiska delmålen, samt genom fyra överenskomna
inriktningar och arbetssätt som huvudsakligen ska användas för att uppnå
dessa mål.

4. Målgrupp
Strategin vänder sig till och kan användas av länets aktörer, det vill säga
beslutsfattare, tjänstepersoner och utförare inom politik och offentlig
förvaltning (kommuner, regionen och statliga myndigheter), det privata
näringslivet och till civilsamhällets aktörer.

5. Strategins användning
Strategin är tänkt att användas som en samlande utgångspunkt för länets aktörer
i det regionala jämställdhetsarbetet. Genom att ringa in och fokusera på centrala
jämställdhetsutmaningar som behöver lösas, samt genom att prioritera några
arbetssätt för att göra detta, är förhoppningen att strategin ska vara ett nav
omkring vilket samarbete och samverkan för jämställdhet sker.
Beslutsfattare och tjänstepersoner inom politik och offentlig förvaltning kan
använda strategin för att sprida kunskap om jämställdhetspolitik, göra
prioriteringar i sitt jämställdhetsarbete, revidera och skriva nya handlingsplaner
samt för att fördjupa sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Aktörer inom
näringslivet kan använda strategin för att implementera jämställdhet i sina egna
organisationer och för att driva på jämställdhetsutvecklingen inom
verksamhetsområdet mer brett. Aktörer inom civilsamhället kan använda
strategin för att stärka jämställdheten inom sina egna organisationer och i sitt
externa påverkansarbete.

6. Uppföljning
När halva strategiperioden har passerat ska en mindre halvtidsuppföljning
genomföras. Inför strategiperiodens slut den 31 december 2024 ska en
uppföljning göras av 1) de indikatorer för uppföljning som anges under
respektive mål, samt 2) vilka insatser som genomförts. Då de valda
indikatorerna är av olika slag kommer uppföljningen att vara såväl kvantitativ
(till exempel statistik) som kvalitativ (till exempel enkäter, intervjuer).
Uppföljningen genomförs av det regionala Jämställdhetsrådet under ledning av
Länsstyrelsen.
Remissförslag – ej för spridning
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7. Kopplingar till andra dokument och processer
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin för 2018–2030, Tillväxt och hållbar
utveckling i Örebro län2 använder genomgående jämställdhetsintegrering i
såväl strategi som i det faktiska utförandet. De mål, prioriteringar och arbetssätt
som anges i Örebro läns strategi för jämställdhet 2021–2024 ska ses i
samklang med och som bidragande till att förverkliga målen i den regionala
utvecklingsstrategin.
CEMR-deklarationen
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå, även kallad CEMR-deklarationen, är ett verktyg för
kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det
politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Deklarationen
omfattar flera aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som
arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. Flera kommuner i länet har skrivit
under deklarationen.
Agenda 2030 och barnrättsperspektivet
Förverkligandet av de jämställdhetspolitiska målen bidrar till uppfyllandet av
målen i Agenda 2030, i vilken jämställdhet är både ett perspektiv som ska
genomsyra hela agendan och ett eget mål (mål 5). Det handlar bland annat om
avskaffande av diskriminering (delmål 5.1), avskaffande av våld mot kvinnor
och flickor (delmål 5.2), obetalt omsorgs- och hushållsarbete (delmål 5.4) samt
deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer (delmål 5.5).
Jämställdhet bidrar också till uppfyllandet av Sveriges åtaganden enligt
barnkonventionen. Alla barn har enligt konventionens artikel 2 lika rättigheter
och lika värde och har enligt artikel 8 rätt att utveckla en egen identitet, också
oavsett kön. Ett jämställt uttag av föräldrapenning leder till ett mer jämställt
föräldraskap och därmed till ökade möjligheter att leva upp till konventionens
artikel 18 om att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran
och utveckling. Forskning visar vidare att ett jämställt föräldraskap leder till
stabilare parrelationer, färre separationer, mindre skillnader i inkomst och att
barnen får en bättre relation till båda föräldrarna, samt att motverkande av
könsstereotypa normer är viktigt för att förebygga våld.3

2

Regional utvecklingsstrategi (regionorebrolan.se).
Jämställdhetsmyndigheten (2020). Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande
arbete.
3
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Del 1: Mål och prioriteringar för Örebro län
2021–2024
För att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen i Örebro län har
länets aktörer kommit överens om ett antal målsättningar och
prioriteringar för jämställdhetsarbetet i länet.
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande
målet finns sex delmål, vilka här bryts ner i regionala målsättningar och
prioriteringar. Varje målområde börjar med en lägesbild/problembeskrivning,
varefter anges prioriterade mål för länet med tillhörande indikatorer för
uppföljning.

Om begreppen jämställdhet och jämn könsfördelning
I denna strategi används ordet jämställdhet för att beskriva förhållandet mellan
kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp
som beskriver rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i
samhället oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet eller liknande.
När orden ”jämställd” eller ”jämställt” används om en könsfördelning betyder
det att fördelningen ligger inom spannet 40–60 procent, alltså att minst 40
procent är kvinnor och minst 40 procent är män. Om en grupp består av mer än
60 procent kvinnor är den kvinnodominerad och om den består av mer än 60
procent män är den mansdominerad.

Remissförslag – ej för spridning
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Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande
A. Lägesbild för området
Könsfördelning i politiska församlingar
En central del i arbetet för en jämn fördelning av makt och inflytande är
könsfördelningen bland våra folkvalda politiker. Här framträder en blandad
bild.
Gällande kommunfullmäktige har i dagsläget 9 av länets 12 kommuner en jämn
könsfördelning i, medan andelen män väger över i Hallsberg, Ljusnarsberg och
Lindesberg. Av de 12 ordförandena i kommunfullmäktige är 50 procent kvinnor
och 50 procent män.
I kommunstyrelserna ser det sämre ut: endast 6 av 12 kommuner har en jämn
könsfördelning, i två kommuner är andelen kvinnor endast ungefär en tredjedel
och i tre kommuner är bara cirka 20 procent av ledamöterna kvinnor. I en
kommun, Karlskoga, väger andelen kvinnor över. Av de 12 ordförandena i
kommunstyrelserna är 58 procent kvinnor och 42 procent män.
I regionfullmäktige är 45 procent kvinnor och 55 procent män, medan
regionstyrelsen består av 40 procent kvinnor och 60 procent män.
Ojämställt bland chefer i offentlig sektor och näringsliv
År 2018 var andelen kvinnor bland chefer i länet ca 36 procent medan andelen
män var ca 63 procent.4 Det är dock värt att notera fördelningen mellan
offentlig sektor och näringsliv: av de kvinnliga cheferna arbetade 50 procent i
offentlig sektor och 50 procent i näringslivet, medan endast 16 procent av de
manliga cheferna arbetade i offentlig sektor och 84 procent i näringslivet.
Siffrorna ser bättre ut i offentlig sektor, där andelen kvinnor ofta väger över
(undantaget de offentligt ägda företagen, bland vilkas chefer också återfinns en
klar majoritet män).

4

SCB 2018.
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B. Regionala delmål

Mål 1.1:

Könsfördelningar i länets politiska församlingar
(kommunfullmäktige, kommunstyrelser, regionfullmäktige
samt regionstyrelsen), ska vara jämställda.
Indikatorer: könsfördelning i kommunfullmäktige,
kommunstyrelser, regionfullmäktige samt regionstyrelsen.

Mål 1.2:

Könsfördelningen bland chefer i såväl privat som offentlig
sektor skall vara jämställd.
Indikatorer: könsfördelning bland chefer i offentlig sektor,
könsfördelning bland chefer i privat sektor.

Mål 1.3:

Länets aktörer ska arbeta med att jämställdhetsintegrera
alla beslutsprocesser så att kvinnors och mäns, flickors och
pojkars behov i lika grad beaktas.
Indikator: aktörer som har genomfört insatser för att
jämställdhetsintegrera sina beslutsprocesser.
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Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet
A. Lägesbild för området
Ojämställt mellan kvinnors och mäns inkomster
Kvinnors och mäns inkomster i Örebro län är inte jämställda. Detta har flera
orsaker, bland annat att kvinnor har lägre arbetskraftsdeltagande, oftare arbetar
i lågbetalda yrken, oftare arbetar deltid samt tar ut mer föräldraledighet. År
2018 låg genomsnittet för kvinnor i åldern 20–64 i Örebro läns sammanräknade
förvärvsinkomst på ca 80 procent av mäns.5 Kvinnors summerade
förvärvsinkomst, det vill säga inkomst av både tjänst och näringsverksamhet,
låg år 2018 som andel av mäns på ca 74 procent, vilket alltså innebär att
ojämställdheten ökar när även inkomster från näringsverksamhet inräknas. Vi
vet också från nationella undersökningar att kvinnor med en eller flera
funktionsnedsättningar har lägre inkomster, även jämfört med män med en eller
flera funktionsnedsättningar.6
Sysselsättning och deltagande på arbetsmarknaden
Kvinnor har lägre sysselsättning än män. År 2019 var andelen kvinnor som
arbetade 35 timmar eller mer 77 procent, medan samma siffra för män var ca 91
procent. Andelen kvinnor som arbetade 20–34 timmar var ca 16 procent, medan
samma siffra för män var ca 7 procent. Tittar man istället på genomsnittlig
förvärvsfrekvens i länet låg den för män på ca 81 procent medan den för
kvinnor låg på ca 77 procent. Vi vet dock också att utrikes födda har väsentligt
lägre förvärvsfrekvens, beroende på hur länge man varit i Sverige, och att
skillnaderna mellan män och kvinnor ofta är större i denna grupp.7 År 2018 var
antalet deltidsarbetslösa8 i länet 4578, varav män 1722 (ca 38 procent) och
kvinnor 2856 (ca 62 procent).
Kvinnors företagande
Kvinnor är tydligt underrepresenterade bland länets företagare. År 2018 fanns
det 8084 egenföretagare i länet varav endast 33 procent (2694) var kvinnor.
Under samma år startades 1028 företag i länet, varav endast 28 procent (287) av
kvinnor och 72 procent av män (741).

5

SCB 2020.
Jämställdhetsmyndigheten (2019). Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med
funktionsnedsättning (2019:5).
7
SCB 2018.
8
Personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen som deltidsarbetslösa eller tillfälligt
timanställda i åldrarna 15–74 år.
6
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B. Regionala delmål

Mål 2.1:

Skillnader mellan kvinnors och mäns inkomster ska
minska.
Indikator: kvinnors lön som andel av mäns.

Mål 2.2:

Skillnaden mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad
ska minska.
Indikator: mäns och kvinnors sysselsättningsgrad.

Mål 2.3:

Andelen av nya företag som startas av kvinnor ska öka.
Indikator: andelen nystartade företag som startats av kvinnor.
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Delmål 3: Jämställd utbildning
A. Lägesbild för området
All utbildning i Örebro län ska vara jämställd, från förskola till högre
utbildning, inom vuxenutbildningen, yrkeshögskolan samt på arenor utanför det
formella utbildningssystemet, som folkhögskolor och inom studieförbund. Så
ser det dock inte ut idag.
Pojkars skolresultat halkar efter, trots att tjejer uppger att de trivs sämre i
skolan och är mer stressade över sitt skolarbete.9 Pojkar har lägre
utbildningsnivå: 50 procent av kvinnorna har eftergymnasial utbildning som
högsta avslutade utbildning medan samma siffra för män är 34 procent.10
Yrkesvalen är också starkt könsstereotypa, vilket bidrar till att cementera den
könssegregerade arbetsmarknaden och i förlängningen till ekonomisk
ojämställdhet.
Könsstereotypa yrkesval
Kvinnor och män, flickor och pojkar gör i hög grad könsstereotypa yrkesval,
såväl till gymnasiet som till högre utbildning. I gymnasievalet 2020 i Örebro
län dominerade kvinnor till exempel bland sökande till programmen för vård
och omsorg, barn och fritid samt estetiska, medan män dominerade bland
sökande till programmen el och energi, bygg och anläggning samt teknik.11
Vid Örebro universitet håller de könsbundna studievalen i sig. Män är fortsatt i
minoritet på exempelvis lärarprogrammen och vårdutbildningarna och kvinnor
är i minoritet på ingenjörs-, matematik- och systemvetenskapsprogrammen.
Endast 16 av 81 utbildningsprogram vid Örebro universitet kan anses
jämställda, det vill säga har en könsfördelning inom spannet 40–60 procent.

I en nationell sammanställning av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visas
bland annat att könsstereotypa föreställningar påverkar bedömningar inom
akademin, att kunskap om genus och jämställdhet saknas i många
utbildningar, att män är överrepresenterade bland professorerna, trots att
kvinnor är i majoritet på utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, att
könsfördelningen bland de sökande till många av de stora yrkesprogrammen
är mycket ojämn, att kvinnor har en långsammare karriärutveckling än män
på universitet och högskolor samt att män har högre medellön än kvinnor i
såväl administrativa som akademiska anställningskategorier inom
universitet och högskolor.12
Även de kvalificerade yrkesutbildningarna och yrkeshögskoleutbildningarna i
länet är starkt könssegregerade. Kvinnor dominerar i yrkesutbildningar inom
9

Region Örebro län (2020). Liv och hälsa ung 2020.
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Folkhalsa/Folkhalsan-isiffror/Livohalsaung/Livohalsaung2020/
10
SCB 2020.
11
Statistik från Gymnasieantagningen i Örebro län.
12
Universitetskanslersämbetet (2015). Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på
Universitetskanslersämbetet 2016–2018. JiM-plan-UKÄ-rev-mars-2018.pdf (uka.se)
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ekonomi, administration och försäljning (78% av studerande, 80% av
examinerade), hotell, restaurang och turism (80% av studerande, 79% av
examinerade), hälso- och sjukvård samt socialt arbete (96% av studerande,
100% av examinerade). Män dominerar å andra sidan i utbildningar inom
Data/IT (82% av studerande, 90% av examinerade), Samhällsbyggnad och
byggteknik (65% av både studerande och examinerade), teknik och tillverkning
(83% av studerande, 92% av examinerade) samt transporttjänster (56% av
studerande, 73% av examinerade).13
Pojkars skolresultat
I en rapport från Linje 14, som är ett samarbetsprojekt mellan Örebro
universitet och Örebro kommun med syfte att inspirera fler ungdomar till att
studera vidare på universitet eller högskola, visas att de som missgynnas i
’linjen till högre utbildning” är svenskfödda pojkar och utlandsfödda flickor.14

Länets kommuner har ett formaliserat samverkansarbete i skolfrågor, som
samordnas av Region Örebro län, med syfte att förbättra skolresultaten i
länet, som är lägre än riksgenomsnittet. Det samverkansdokument för
perioden 2016–2022 som upprättats mellan kommunerna lyfter bland annat
att pojkar halkar efter gällande gymnasiebehörighet och uppfyllande av
kunskapskrav. Det lyfts också att flickor och pojkar behöver få likvärdiga
förutsättningar för att nå goda skolresultat, att det finns tillgång till
könsuppdelad statistik och att skolhuvudmännen har kunskap om hur denna
statistik kan analyseras.

13

SCB 2020.
https://www.oru.se/contentassets/98d4ff1bda754df5810cff62a0959911/rapport-linje14_final.pdf
14
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C. Regionala delmål
D.

Mål 3.1:

De könsuppdelade, könstraditionella utbildningsvalen ska
brytas på alla nivåer.
Indikator: statistik över utbildningsval.

Mål 3.2:

Utbildningsanordnare ska ha ett aktivt arbete med
jämställdhetsfrågor.
Indikator: jämställdhetsinsatser på eller riktade mot skolor.

Mål 3.3:

Skillnaderna mellan flickors och pojkars, kvinnors och
mäns skolresultat ska minska.
Indikator: genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, Avgångna
elever från gymnasieskolan efter program eller anknytning till
program, Studerande och examinerade från högskolan.
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Delmål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet
A. Lägesbild för området
Ojämställt uttag av föräldrapenning
Uttaget av föräldrapenning är ojämställt i Örebro län. Sedan
föräldraförsäkringen infördes i Sverige 1974 har pappors uttag av
föräldrapenning gradvis ökat. Mycket pekar på att det är föräldraförsäkringens
utformning som är avgörande för på vilket sätt och i vilken omfattning kvinnor
och män tar ut föräldrapenning, och ökningen varit särskilt markant i anslutning
till att dagar i föräldraförsäkringen har reserverats för respektive förälder.
Under 2019 tog män tog ut 29% och kvinnor 71% av föräldrapenningdagarna i
Örebro län. Män med akademisk utbildning och som arbetar i
kvinnodominerade yrken tar ut fler föräldrapenningdagar än män som saknar
akademisk utbildning och som arbetar i mansdominerade yrken.15
Orsaker till deltidsarbete
Kvinnor arbetar i större utsträckning deltid, och oftare med orsaken ”vård av
barn”. I en nationell LO-rapport från 202016 visas att deltidsarbete är betydligt
vanligare särskilt för kvinnor i arbetaryrken; 46 procent arbetar deltid medan
motsvarande andel för tjänstemannakvinnor är 24 procent. Bland män med
arbetaryrken har 15 procent deltid, jämfört med 10 procent av männen i
tjänstemannayrken. Den största orsaken till detta för både män och kvinnor är
att heltid inte har hittats eller gått att få, men utöver detta skiljer sig orsakerna
till deltidsarbete en del åt beroende på kön och yrke. Vård av barn är en vanlig
orsak särskilt bland kvinnor i tjänstemannayrken (25 procent av de
deltidsarbetande; samma siffra för kvinnor i arbetaryrken är 7 procent. Denna
siffra för deltidsarbetande män i tjänstemannayrken är 17 procent medan den är
nära 0 procent bland män i arbetaryrken). Det är därför viktigt att arbeta för ett
mer jämställt föräldraskap.

15

Försäkringskassan (2016). Föräldrapenning och yrke. Korta analyser 2016:1.
LO (2020). Sveriges jämställdhetsbarometer 2020.
https://www.lo.se/start/lo_fakta/sveriges_jamstalldhetsbarometer_2020
16
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B. Regionala delmål
Mål 4.1:

Mäns uttag av föräldraledighet (inkl. VAB) och
närståendepenning ska öka.
Indikator: uttag av föräldraledighet (inkl. VAB) och
närståendepenning.

Mål 4.2:

Arbetsgivare ska främja en arbetsplatskultur som
underlättar uttag av föräldraledighet, vare sig föräldrarna
är kvinnor eller män.
Indikator: genomförda insatser för att främja och underlätta uttag
av föräldraledighet.

Mål 4.3:

Skillnader mellan kvinnors och mäns orsaker för att
arbeta deltid ska minska.
Indikator: mäns och kvinnors angivna orsaker till deltidsarbete.

Mål 4.4:

Det föräldraskapsstöd som kommuner i Örebro län och
Region Örebro län erbjuder ska främja ett jämställt
föräldraskap.
Indikator: genomförda insatser för ett jämställt föräldraskap,
särskilt inom ramen för länets samverkan kring
föräldraskapsstöd.
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Delmål 5: Jämställd hälsa
A. Lägesbild för området
Ojämställdhet i hälsa
Folkhälsan i vårt län, liksom i övriga världen, är inte jämställd. Förutsättningar
för hälsa och sjukdom för kvinnor och män ser olika ut, eftersom kvinnors och
mäns livsvillkor ser olika ut. Den ojämställda hälsan får också konsekvenser för
de övriga jämställdhetspolitiska målen.
Kvinnors har ett högre ohälsotal17: år 2019 var det 30,1, medan mäns var 20,2.18
Kvinnor dominerar i diagnoser relaterade till stress och utbrändhet samt
rörelseorganens sjukdomar, medan män dominerar inom hjärt- och
kärlsjukdomar. Kvinnor och män söker vård för olika sjukdomar och i olika
utsträckning. Kvinnor söker mer vård och har fler och längre sjukskrivningar.
De behandlas oftare i primärvården, medan män oftare behandlas i
slutenvården.
Hälsa och maskulinitetsnormer
Det är vanligare att män begår suicid, och att män utsätter sig för risker i trafik
eller på sin fritid. Fler män än kvinnor har ohälsosamma levnadsvanor och
missbruk av alkohol och droger. Många av de hälsoproblem som i högre
utsträckning drabbar män kan kopplas till skadliga maskulinitetsnormer.19
Transpersoners hälsa
Hälsan för transpersoner, det vill säga personer som inte alls eller delvis inte
identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet, är också väsentligt sämre
än för cispersoner, det vill säga personer som identifierar sig med det vid
födseln tilldelade könet. Transpersoner har sämre självupplevd hälsa och det är
vanligare att transpersoner har självmordstankar eller har gjort
självmordsförsök.20
Ungas hälsa
Vad gäller ungas självskattade hälsa finns vissa resultat i Liv & Hälsa Ungundersökningarna. År 2020 svarade 67 procent av tjejerna (i årskurs 7, 9 samt
2:an på gymnasiet) ”Mycket bra/bra” på frågan ”Hur mår du rent allmänt?”,
medan samma siffra för killarna var 83 procent. Tjejerna uppger alltså att de
mår väsentligt sämre än killarna. På frågan ”Hur ofta har du under de senaste 3
månaderna känt dig orolig/ängslig?” svarade år 2020 40 procent av tjejerna och
71 procent av killarna ”Sällan/aldrig”. Om man istället tittar på andelen som

17

Ohälsotalet mäter hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan
betalar ut sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning vid
nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. Måttet
baseras på antalet utbetalda nettodagar.
18
Försäkringskassan.
19
SOU 2014:6. Män och jämställdhet.
20
SOU 2017:92. Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre
levnadsvillkor.
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svarat ”Ofta/varje dag” låg dessa siffror för 2020 låg på 30 procent för tjejer
och fortsatt på 10 procent för killarna.

B. Regionala delmål
Mål 5.1:

Ojämställdheten i den självupplevda hälsan ska minska.
Indikator: kvinnors och mäns, flickors och pojkars självupplevda
hälsa.

Mål 5.2:

Kvinnors sjukfrånvaro ska minska.
Indikator: kvinnors och mäns sjuktal.

Mål 5.3:

Kopplingen mellan maskulinitetsnormer och mäns (o)hälsa
ska uppmärksammas.
Indikator: förekomst av insatser eller projekt kring maskulinitet
och hälsa.
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Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
A. Lägesbild för området
En nationell kartläggning genomförd av Brottsförebyggande rådet 2014
påvisade att 21 procent av befolkningen i Sverige någon gång varit utsatt för
våld i nära relation. Örebro kommun, den största kommunen i länet, har
genomfört en undersökning av omfattningen av våld i nära relation som visar
att ungefär 33 procent av kommunens invånare någon gång i livet utsatts för
våld i nära relation.21 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och arbetet måste
fortsätta tills detta mål är uppnått.
En nationell strategi
Som en del i den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet –
feministisk politik för en jämställd framtid, har regeringen antagit en tioårig
nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.22 I
denna anges att arbetet ska genomföras med utgångspunkt i följande delmål:
1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
2. Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och barn.
3. Effektivare brottsbekämpning.
4. Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Länsstyrelsen har sedan 2017 ett uppdrag att främja samverkan i syfte att uppnå
samordnade insatser till våldsutsatta och våldsutövare, utveckla förebyggande
arbete mot våld, säkerställa ett kompetensstöd till bland annat kommun och
region samt arbeta fram regionala lägesbilder. Länets kommuner varierar i
storlek och arbetet mot mäns våld mot kvinnor ser olika ut och har kommit
olika långt. De större kommunerna är resursstarka och har kommit längre i
arbetet medan de mindre kommunerna har större utmaningar och behov av stöd
och samordning.
Förebyggande av våld
Det finns ett pågående förebyggande arbete i länet men som fortsatt behöver
utvecklas och fördjupas, särskilt på den universellt förebyggande nivån. Mycket
arbete har tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker,
och vi behöver byta perspektiv till att öka vårt arbete med att förebygga pojkars
och mäns våld mot flickor, kvinnor, barn och andra män. Detta arbete behöver i
större utsträckning inkludera män och pojkar, och det behövs en uppgörelse
med normer kring kön och sexualitet som rättfärdigar våld, köp av sexuella
tjänster och andra begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme
och livsval, inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa normer
begränsar även pojkar, män och ickebinära oavsett sexuell läggning eller
orientering.

21
22

Våld i nära relationer - befolkningsenkät (orebro.se)
Skr. 2016/17:10. Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.
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Ett tidigare identifierat utvecklingsområde har varit i skolan som arena. Det
finns behov av att aktivt arbeta för att samverka med länets skolor och fortsatt
vara lyhörda för vilka behov och utmaningar skolpersonal ställs inför. Det finns
även behov av att fortsatt identifiera och hitta vägar in till andra arenor där barn
och ungdomar finns för att genomföra insatser för att nå barn och unga, särskilt
universella arenor som mödra- och barnhälsovården.
När det gäller det återfallspreventiva arbetet uttrycks från såväl kommuner som
myndigheter, civilsamhället och Region Örebro län att arbetet med
våldsutövarna behöver utvecklas och förbättras i länet. Att bryta våldet och
erbjuda våldsutövarna riktade behandlingsinsatser måste finnas i den ordinarie
verksamheten. I dagsläget tar civilsamhället till stor del länets ansvar att
erbjuda våldsutövare behandling, vilket är ohållbart då många av dessa uppbär
tillfälliga ekonomiska medel. En av länets stora utmaningar är därför att hitta en
permanent lösning för denna fråga. Många små kommuner har varken medel
eller resurser att kunna tillhandahålla sådana insatser.
Upptäckt av våld
Det finns fortsatt behov av att förstärka, fördjupa och bredda arbetet med att
upptäcka och utveckla skydd för flickor och kvinnor i vårt län. Stödet för både
våldsutövare och våldsutsatta är inte jämlikt runt om i länet och varierar
beroende på ort. I de små kommunerna uttrycks det att det är svårt att
tillhandahålla adekvata insatser. Det finns en bra struktur för det akuta skyddet,
till exempel spårsäkring, dokumentation samt kontakt med socialtjänst,
skyddade boenden och polis, men de fall som inte är av samma akuta karaktär
upplevs fungera sämre. Under de senaste åren har fler aktörer fått i uppdrag att
ta fram rutiner för att upptäcka våldsutsatthet. När fler frågar om våld leder det
också till att fler verksamheter upptäcker fler våldsutsatta, vilket i sin tur leder i
ett större behov av stöd. Då det i dagsläget redan är svårt att möta det
existerande behovet blir detta en stor utmaning, särskilt då endast en kommun i
länet har en samtalsmottagning för våldsutsatta och våldsutövare. Detta
kommer vara en av de stora utmaningarna för länet under de kommande åren,
särskilt för den beslutsfattande nivån.
Ökad kunskap och metodutveckling
Då vårt län växer, då kommuner har olika förutsättningar och då personal ofta
byts ut är det viktigt att kunskapsnivån upprätthålls och att metod- och
kompetensstöd kontinuerligt erbjuds till breda målgrupper. I den
myndighetsgemensamma genomförandeplanen 2020–2022 gällande uppdraget
att ge kompetensstöd för arbetet mot våld i nära relation23 är ett av målen att
kommuner och regioner ska vara självförsörjande i fråga om baskunskaper om
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, varför det finns
behov av att utbilda utbildare. Kommuner behöver även stöd i arbetet med
systematisk uppföljning för att strukturera och följa upp arbetet. Utpekade
områden för kompetenshöjande insatser är bland annat hedersrelaterat våld och

23

Socialstyrelsen (2020). Myndighetsgemensam genomförandeplan gällande uppdraget att
ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.
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förtryck, sexuell exploatering, prostitution och människohandel för sexuella
ändamål.
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B. Regionala delmål

Mål 6.1:

De våldsförebyggande insatserna i länet ska öka och
utvecklas, med särskilt fokus på våldsutövare, barn och
unga samt maskulinitetsnormer.
Indikatorer: genomförda våldsförebyggande insatser riktade mot
våldsutövare; genomförda våldsförebyggande insatser riktade
mot barn och unga; genomförda våldsförebyggande insatser med
inriktning mot maskulinitetsnormer.

Mål 6.2:

Fler aktörer ska ha rutiner för arbetet med att upptäcka
våld, stärka skyddet och stödet för våldsutsatta kvinnor
och barn, samt delta i samverkan kring våldsärenden.
Indikatorer: aktörer som har rutiner för att fråga om
våldsutsatthet; kommuner/aktörer som har personer med ett
uttalat ansvar för kvinnofridsarbete/våld i nära relation; aktörer
som samverkar med andra myndigheter/organisationer kring
våldsärenden.

Mål 6.3:

Samverkan mellan länets aktörer för en effektivare
brottsbekämpning ska utvecklas, bland annat med fokus på
prostitution och människohandel.
Indikatorer: genomförda gemensamma insatser för samverkan
kring brottsbekämpning.

Mål 6.4:

Personer som arbetar inom offentliga, privata och ideella
verksamheter ska få ökad kunskap och fler tillgängliga
metoder och verktyg.
Indikatorer: personer som arbetar inom offentliga, privata och
ideella verksamheter som har fått del av utbildnings- och
kunskapshöjande insatser; aktörer som utför riskbedömningar
enligt manual.
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Del 2: Övergripande inriktningar och arbetssätt
för att förverkliga målen
För att förverkliga de regionala jämställdhetspolitiska målsättningarna i
föregående avsnitt har länets aktörer kommit överens om att prioritera fyra
inriktningar och arbetssätt som ska prägla det jämställdhetspolitiska arbetet i
Örebro län under strategiperioden 2021–2024. Dessa är:
A.
B.
C.
D.

Regional samverkan och nätverksarbete
Handlingsplaner/strategier för jämställdhetsintegrering
Utbildning och kompetenshöjande insatser
Ett intersektionellt och normkritiskt förhållningssätt

A. Regional samverkan och nätverksarbete
Örebro läns jämställdhetsråd är navet i det länsgemensamma
jämställdhetsarbetet. Rådet leds av landshövdingen och består av representanter
från länets kommuner, statliga myndigheter, Region Örebro län, fack- och
arbetsgivarorganisationer samt aktörer i civilsamhället. Utöver detta finns flera
andra nätverk och arbetsgrupper med olika inriktningar, till exempel det
regionala kvinnofridsnätverket, Statligt nätverk för jämställdhetsfrågor samt
Regional plattform för kommunsamverkan inom jämställdhetsområdet. Inom
flera verksamheter finns också nationell och internationell samverkan kring
jämställdhetsfrågor.

➔ Länets aktörer ska fortsätta och utveckla den regionala samverkan
kring jämställdhetsfrågor.
➔ Örebro läns jämställdhetsråd ska upprätta årliga aktivitetsplaner
för att förverkliga målen i strategin.

B. Handlingsplaner/strategier för jämställdhetsintegrering
Regeringens huvudsakliga strategi för att förverkliga jämställdhetspolitiken är
jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska
införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de
aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Särskilt innebär detta att
arbeta med jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv (dvs. integrerat i varje
sakområde), inte bara ur ett arbetsgivarperspektiv (diskriminering, löner,
rekrytering etc.). Jämställdhetsintegrering är ett bra verktyg även för det
regionala arbetet, och länets aktörer strävar därför efter att upprätta planer och
strategier för jämställdhetsintegrering i den egna organisationen, inklusive plan
för uppföljning av arbetet. I detta arbete kan såväl Länsstyrelsen enskilt som de
olika regionala forumen för samverkan kring jämställdhetsfrågor vara ett stöd.
Utvärderingen av föregående jämställdhetsstrategi visar att statliga och
Remissförslag – ej för spridning
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regionala aktörer har bättre förutsättningar än kommunerna, särskilt de mindre,
för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Under strategiperioden bör därför
ett särskilt fokus läggas på stöd och insatser riktade mot den kommunala nivån.
➔ Länets aktörer ska utveckla interna strategier eller planer för
jämställdhetsintegrering, inklusive plan för uppföljning av arbetet.

C. Utbildning och kompetenshöjande insatser
För att ett effektivt jämställdhetsarbete ska kunna implementeras i länet krävs
kunskap och kompetens om hur jämställdhetsarbete kan bedrivas. Under
strategiperioden ska därför kompetensutveckling och utbildningsinsatser
genomföras, särskilt för chefer, ledningsfunktioner och andra beslutsfattare och
med ett särskilt fokus på ledning och styrning. I utvärderingen av länets tidigare
jämställdhetsstrategi framkommer ett behov av att även inkludera politiken i
det kompetenshöjande arbetet.
➔ Länets aktörer ska erbjuda kompetensutvecklingsinsatser, särskilt
för chefer, ledningsfunktioner, politiker och andra beslutsfattare.
➔ Jämställdhetsrådet beslutar om årliga fokus i aktivitetsplanerna
för kompetensutveckling och utbildningsinsatser under perioden
2021–2024.
➔ Länsstyrelsen erbjuder råd och stöd.

D. Ett intersektionellt och normkritiskt förhållningssätt
Intersektionalitet
Regeringens huvudsakliga strategi för att skapa ett jämställt samhälle är
jämställdhetsintegrering, vilken alltid handlar om kön – men inte bara om kön.
Jämställdhetsintegrering behöver ske med en medvetenhet om att olika
anledningar till ojämlikhet påverkar varandra. Detta brukar kallas
intersektionellt synsätt. Några exempel är att insatser för att bryta den
könsuppdelade arbetsmarknaden måste ta hänsyn till både kön och klass.
Insatser för att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden måste ta hänsyn
till kön och etnicitet. Insatser för att främja ett jämlikt bemötande inom vård
och omsorg får inte utgå från att alla lever i heterosexuella relationer, det vill
säga inte ta för givet hur sambandet mellan kön och sexuell läggning ser ut. Att
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arbeta intersektionellt innebär att kritiskt och återkommande reflektera omkring
hur kön samverkar med andra ojämlikhetsgrunder.

Ett normkritiskt förhållningssätt
Ett normkritiskt förhållningssätt innebär att ha en kritisk blick på och förändra
olika maktstrukturer och begränsande normer, i stället för att försöka få
enskilda individer att förändra sig eller sitt beteende för passa in i en
förutbestämd mall. Det kan ofta handla om att ifrågasätta vad som anses
”normalt”. Att arbeta med normkritik är viktigt i allt jämställdhetsarbete.

➔ Länets aktörer ska sträva efter att ett intersektionellt och
normkritiskt förhållningssätt ska prägla alla verksamheter.

Remissförslag – ej för spridning
26

Page 221 of 685

Örebro läns strategi för jämställdhet 2021–2024
är framtagen och antagen av Örebro läns
jämställdhetsråd.

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro
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Beslut om rättelse av verksamhetsområde för
allmänt vatten och avlopp vid Tisaren
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/KS/122

Beslut om rättelse av verksamhetsområde för allmänt vatten och
avlopp vid Tisaren
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2017 (§ 111) tog kommunen beslut om att ordna allmänna
vattentjänster inom Toskabäcken, Tunbohässle och Tisarstrand. Beslutet grundades på 6 § lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster, som anger att kommunen ska bestämma
verksamhetsområde för allmänna tjänster för dricksvatten och spillvatten om det behövs i ett större
sammanhang med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljö. I beslutet nämns även att det i 7
§, samma lag, omnämns att det i beslut om verksamhetsområde ska framgå vilka fastigheter som
området omfattar.
I beslutet från 2017 fanns fastigheten Tunbohässle 1:194 med i fastighetsförteckningen över
verksamhetsområdet. Oklarheter finns om dess fastighetsgränser och den bedöms inte ingå i det
större sammanhang som definierar ett verksamhetsområde.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna att korrigering av verksamhetsområdet för allmänt vatten
och avlopp genom att utesluta fastigheten Tunbohässle 1:194 och lämna till fullmäktige för beslut.

Ärendet

Vid avgränsning av verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp vid Toskabäcken gjordes en
bedömning om vilka fastigheter som, i ett större sammanhang, har behov av allmänna
vattentjänster. En systematisk avgränsning i Lantmäteriets digitala registerkarta. Därefter togs
samtliga fastigheter som, helt eller delvis, var inom avgränsningen ut i ett fastighetsregister. En
fastighet som delvis ingick i området var Tunbohässle 1:194. Registret utgjorde underlag till
kommunens beslut om att ordna allmänna vattentjänster.
Lantmäteriets digitala registerkarta har stor osäkerhet gällande fastighetsgränserna för Tunbohässle
1:194. Det är troligt att fastighetens reella gräns är utanför det område som först definierades i det
digitala kartunderlaget. Fastigheten kan inte heller anses ingå i det större sammanhang som lag
(2006:412) kräver. Beslutet om att Tunbohässle 1:194 ska vara med i verksamhetsområdet för
allmänna va-tjänster togs därför på bristande grunder. Beslutet kan komma att påverka miljön, och
därmed barn, negativt. De reella negativa konsekvenserna bedöms vara knappt märkbara. Själva
anläggandet av sjöledningar till fastigheten kan orsaka negativa konsekvenser för miljön.
☒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

Niklas Hasselwander

Kommundirektör

Avdelningschef
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/KS/212

Kontraktsvillkor för småhustomtsförsäljning
Ärendebeskrivning

Uppdaterade kontraktsvillkor för tomtförsäljning samt införande av e-tjänst för den kommunala
tomtkön i syfte att effektivisera försäljningen av kommunala småhustomter.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva tidigare beslut KF § 64/2007 ”Kontraktsvillkor för
aktiv tomtförsäljning”.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:
1. Handpenning utgör 10 % av köpeskillingen och ska betalas inom 10 dagar från tecknande av
köpekontrakt för småhustomt.
2. Byggnation av bostadshus ska påbörjas på tomten inom sju (7) månader från tillträdesdagen, om
inte annat överenskommes.
3. Om kontraktsvillkoren inte uppfyllts har kommunen rätt att häva köpet och förklara
handpenningen förverkad.
4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utforma regler för tomtkö utifrån detta beslut.

Ärendet

Försäljningen av småhustomter har ökat kraftigt de senaste åren och intresset för att bygga bostäder
finns både hos privatpersoner och företag. Försäljningen av småhustomter har tidigare reglerats
genom KF § 64/2007 ”Kontraktsvillkor för aktiv tomtförsäljning” och behöver revideras för att
möjliggöra införandet av en e-tjänst för den kommunala tomtkön. Anmälan och vidhållandet av
köplats i kommunal tomtkö är förenad med en årlig avgift, KF § 6/2021.
Förslag till beslut innefattar kontraktsvillkor där handpenning utgör 10 % av köpeskillingen och ska
betalas inom 10 dagar från tecknande av köpekontrakt för småhustomt. Byggnation av bostadshus
ska påbörjas på tomten inom sju (7) månader från tillträdesdagen, om inte annat överenskommes.
Om kontraktsvillkoren inte uppfyllts har kommunen rätt att häva köpet och förklara handpenningen
förverkad. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utforma regler för tomtkö utifrån detta
beslut.
Detta beslut ersätter tidigare beslut KF § 64/2007.
☐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

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/70

Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2020
Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunens styrsystem ska nämnder och styrelser, lämna verksamhetsberättelse till
kommunstyrelsen. En verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för 2020 har upprättats.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2020.

Ärendet

I enlighet med kommunens styrsystem har kommunstyrelseförvaltningen upprättat en
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för 2020. Av verksamhetsberättelsen framgår bland
annat det ekonomiska resultatet. Kommunstyrelsens egna verksamhet redovisar ett budgetöverskott
med 5,6 mnkr. För transfereringarna uppgår budgetöverskottet till 4,1 mnkr.

☐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
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2020
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Kommunstyrelsen År 2020

Datum

1 Händelser av väsentlig betydelse
Administrativa avdelningen
Från och med första januari gick Hallsbergs kommun in i den gemensamma
arkivenheten. Arkivenheten är en samverkan mellan Askersund, Hallsberg, Kumla,
Laxå och Lekeberg kommuner, samt Sydnärkes kommunalförbund och Sydnärkes
utbildningsförbund. Arkivenheten har ansvaret för att hantera och vårda
kommunens arkiv för slutförvaring och att leda införandet av e-arkiv. Projektet för
upphandling av e-arkiv är avslutat och upphandlingen av e-arkiv är genomförd.
FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen har funnits
sedan 1989 och blev en svensk lag från och med 1 januari 2020. Barnkonventionen
innehåller regler för barns rättigheter. Barnets rättigheter ska beaktas vid alla
avvägningar och bedömningar i beslut som rör barn. Det innebär att i alla
beslutsprocesser där beslut rör barn ska det tas fram en barnkonsekvensanalys.
För att det ska bli ett naturligt sätt att arbeta med barnkonsekvensanalyser i den
politiska ärendeberedningen har det kompletterats med ett obligatoriskt fält i
mallen för tjänsteskrivelse. Ett fält som på ett tydligt sätt visar om ärendet
påverkar barn och unga, i de fallen det gör det, ska det finnas en
barnkonsekvensanalys i beslutsunderlaget.
Covid-19 har, som för många andra, påverkat administrativa avdelningens arbete
under året på flera sätt. Det har till exempel behövts göra omprioriteringar med
fokus på att införa åtgärder för att öka beredskapen vid påverkan av
smittspridning. Några av de första åtgärderna var att säkerställa att kontaktcenters
datorer med växelprogrammen går att använda på annan plats än i
verksamhetslokalerna. Handläggarna på kansliet fick tillgång till växelsystemet för
att vid behov kunna svara i kommunens kontaktcenter. Förslag på prioriterade
arbetsuppgifter, rutiner och guider upprättades. Personer från ett
bemanningsföretag har introducerats i kontaktcenter för att kunna anlitas vid
behov. Kansliet har också under året arbetat med att förbereda och genomföra
digitala nämndmöten.
Administrativa avdelningen har arbetat vidare med att se över digitala rutiner i
nämndadministrationen och har under året infört en digital rutin för
nämndsekreterarens interna inrapportering av förtroendevaldas arvoden till lön.
Under hösten har det också pågått tester kring att införa digital justering av
protokoll.
Personalavdelningen
Ett nytt systemstöd för rekrytering, Reachmee, har implementerats och samtliga
cheferna erbjöds utbildning i dess tillämpning under april/maj.
Årets löneöversyn 2020 kom att hanteras under stora delar av året. Ett antal
förbund har löpande avtal och de har också hanterats löpande vad gäller
löneöversynen. De förbund som var avtalslösa, Kommunal, Vision samt
Akademikerförbundet SSR, blev klara på central nivå i november. Tack vare stor
arbetsinsats lyckades löneöversynen blir klar i december för Vision och
Akademikerförbundet SSR, för Kommunal var löneöversynen klar i februari 2021.
Som en direkt följd av detta kom årets lönekartläggning att innehålla lön för två
olika år.
Den framskjutna löneöversynen var en direkt följd av Coronapandemin. Andra
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konsekvenser av covid -19 är en mängd arbetsrättsliga frågor som vi inte ställts
inför tidigare som har tagit tid.
En översyn av blanketter och styrdokument pågår bland annat som en del i
överynen av den så kallade personal- och chefshandboken.
Nya LAS-rutiner har utarbetats under året. Ett antal svåra personalärenden har
hanterats under året. Flera kränkningsanmälningar har utretts.
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen har under året slutit ett förvaltningsavtal med Unit 4 i syfte
att utveckla och effektivisera ekonomisystemet. Arbetet med det pågår och har
redan visat på positiva effekter. En förlängning av avtalet har gjorts för år 2021.
Systemet Stratsys används för verksamhetsplaner, uppföljningar och
kommungemensamma rapporter. Även den interna kontrollplanen och arbetet
med internkontroll såsom riskanalyser, kontrollmoment och uppföljning finns nu
implementerad i systemet. För fortsatt utveckling av Stratsys kommer
ekonomiavdelningen fortsätta utveckla kompetensen så att kommunen på bästa
sätt kan nyttja de möjligheter som erbjuds i systemet.
Hallsbergs bostads AB stöds i hela den ekonomiska administrationen av
ekonomiavdelningen. Det innebär löpande redovisning och upprättande av tertial-,
delår samt årsbokslut.
Inom upphandlingsområdet har omfattande upphandlingar både planerats och
genomförts under året. En upphandlingsplan togs fram för år 2020 och en ny
upphandlingsplan kommer att tas fram för år 2021. Avtalskatalogen har utvecklats
under året för att ge bättre information om kommunens aktuella ramavtal till
verksamheterna. Utbildning i Lagen om offentlig upphandling genomfördes vid två
tillfällen med chefer och administrativ personal inom Drift- och
serviceförvaltningen.
Arbetet med implementering av en ny version av Procapita på Taxe- och
avgiftsnämnden fortsätter. Bytet är klart för Vingåkers kommun och arbetet har
påbörjats med Degerfors och Lekeberg. Inom Taxe- och avgiftsnämnden har även
arbete påbörjats med uppdateringar av rutiner och regler för arbetet inom
nämndens område.
Under 2020 har ett nytt attestreglemente och en ny kravpolicy tagits fram och
beslut väntas tas under första delen av 2021.
Näringsliv-, kommunikation- och säkerhetsavdelningen
Näringslivet i Hallsberg har påverkats av pandemin som övriga Sverige. Utsatta
branscher är handel, restauranger, turistnäring med mera. Korttidspermitteringar
tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter är det som fått bäst genomslag för att
lindra effekterna av covid-19 för företagen.
Näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun har stärkts. NöjdKundIndex-resultatet
för 2019 visar på en fortsatt positiv utveckling över hur näringslivet uppfattar
Hallsbergs kommun. 2018 fick kommunen index 72, i år gick index upp till 77 och
Hallsberg rankas som nummer 34 i Sverige och har en tredjeplats i länet. Även
Svenskt Näringslivs undersökning visar på en mycket positiv utveckling.
Under 2020 blev Hallsbergs kommun rankad i länet som tredje bästa
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tillväxtkommun av företaget Syna, ett bevis på kommunens fortsatta positiva
starka näringslivstillväxt.
Ett arbete tillsammans med Business Region Örebro har påbörjats, där kommunen
skall säkerställa sin nationella position i och med uppbyggnaden av
beredskapslager.
En näringslivsplan har utarbetats och beslutades i slutet av året. Planen ska bidra
till att stärka och utveckla näringslivet, samt skapa goda förutsättningar för
företagande och hållbar tillväxt. Nästa steg är att inrätta ett näringslivsråd. Syftet
är att skapa en god dialog mellan det offentliga och näringslivet, där angelägna
frågor har sin naturliga plats för ett framgångsrikt, hållbart och växande Hallsberg.
Arbetet med framtagande av nytt intranät kommer att påbörjas igen under 2021,
då det pausades på grund av pandemiläget.
Arbete pågår med att säkerställa att vi som kommun uppfyller lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service.
Covid-19 innebar omfattande arbete för uppdatering och samordning av
kommunövergripande och nämndspecifika pandemiplaner. Kommunikation har
varit en central uppgift i arbetet med information internt och externt för att
upprätthålla aktuell information om vidtagna åtgärder och händelseutveckling.
Åtgärder har vidtagits för att medarbetare ska kunna arbeta på distans där så är
möjligt. Arrangemang som har ställts in är Hallsbergsmässan och öppet hus Kånsta
kvarn.
Samhällsplaneringsavdelningen
I slutet av året installerades ett nytt modernt kart- och gisverktyg för Hallsberg och
Kumla. De gamla systemen går inte att underhålla längre och uppfyller inte kraven
på tillgänglighet på kommunens hemsida. Kart- och gisverktyget håller på att
implementeras fullt ut.
Centrumplanen i Hallsberg har under våren varit ute på dialog och alla
synpunkterna bearbetas och en revidering av Centrumplanen görs. Vidare pågår
detaljplanearbete i Bokbindaren m.fl., som är en del av Centrumplanen. För att
komma vidare med detaljplanen Bokbindaren m.fl. pågår en fördjupad
miljöutredning, en utredning för dagvattenhantering och klimatanpassning,
Rivning av Bokbindaren 1, Brandstation1, den gamla macken med efterföljande
miljösanering. Vidare har Eon Värme rivit den gamla fjärrvärmepannan i området.
Detaljplanearbete pågår även för Kvarsätter 1:4, Pålsboda, Folkasbo 1:1 m.fl.,
Söder om Tälleleden, Hallsberg Centrum 1:2, Tomta 1:17 m.fl. samt detaljplan vid
förskola Sagobacken Vretstorp.
Tomtförsäljning av Samsala etapp 2A och Hässlebergsskogen i Hallsberg
påbörjades i juni månad, varav två tomter i Samsala återstod vid årsskiftet. Totalt
har 35 småhustomter sålts under året varav tjugoåtta i Hallsberg, fem i Sköllersta
och två i Pålsboda. Fyra nya småhustomter på Södra promenaden i Pålsboda är ute
till försäljning.
Utbyggnationen av allmänt vatten och spillvatten vid Tisarens norra strand
påbörjades sensommaren 2020 och beräknas avslutas 2021. För projekten finns
investeringsbeslut på 15,2 mnkr för överföringsledningen och 14,5 mnkr för
Toskabäckens distributionsnät. För närvarande finns oförutsedda kostnader i
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entreprenaderna som beräknas till cirka 3 mnkr ytterligare för överföringsledning
och 2 mnkr för distributionsnät. Orsak till avvikelse 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. För att hantera de sämre markförhållandena har
en teknisk lösning tagits fram som kallas masstabilisering med KC-pelare, där KC
står för kalkcement. Även andra tekniska lösningar har utretts men dessa bedöms
inte vara genomförbara eller dyrare än föreslaget alternativ.
När distributionsnätet i Toskabäcken är färdigt kommer de första cirka 80
fastighetsägarna i området kunna erhålla kommunalt vatten och avlopp.
Projektering av distributionsnätet pågår för Tisarstrand/Kvarsätter och
utbyggnaden beräknas upphandlas under våren för kunna påbörja byggnation
hösten 2021 år. Därefter planeras det sista området i Tunbohässle.
Många spännande infrastrukturprojekt pågår i och runt Hallsberg. Trafikverket
slutför utbyggnad av dubbelspår genom Hallsberg samtidigt som en järnvägsplan
för sträckan Hallsbergs-Stenkumla tas fram. Det pågår arbete med att ta fram
åtgärdsvalsstudier för personbangården i Hallsberg samt för väg 529 från Byrsta
fram till Samzeliiviadukten och vidare till Östansjö. En vägplan ska tas fram för att
möjliggöra en eventuell elväg för tung trafik mellan Brändåsen och Örebro.
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2 God ekonomisk hushållning
2.1 Inledning
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt,
ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med
lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt de ekonomiska styrprinciper
som beslutas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut eller i annat
styrdokument.
Kommunstyrelsens ekonomiska resultat uppgår till ett överskott på 5,6 mnkr
varav 0,6 mnkr består av kvarvarande medel i planeringsreserven och 1,7 mnkr
från utrymmet för ökade livsmedelskostnader. Resterande överskott på 3,3 mnkr
består främst av vakanta tjänster och minskade kostnader för utveckling, kurser
och konferenser. Kostnaderna för utvecklingsinsatserna samt kurser och
konferenser har minskat på grund av den pågående pandemin.
Inom kommunstyrelsens verksamhet finns även kommunens transfereringar
bestående av kostnader för färdtjänst, gymnasieskola, räddningstjänst och
gemensamma nämnder såsom IT och lönenämnd. Inom transfereringar finns även
medlemsavgifter till SKR och Mälardalsrådet samt några mindre avgifter. Totalt
uppgår transfereringarna till 132,5 mnkr och 128,4 mnkr har nyttjats. Det innebär
att 4,1 mnkr finns kvar av årets budget.

2.2 Uppföljning av mål
HÅLLBAR KOMMUN
Nämndmål
Hallsbergs kommun har en god
ekonomisk hushållning.

Indikator
Ekonomiskt resultat ska vara
minst 1,6 %

Hallsbergs kommun ska
minska sin miljö- och
klimatpåverkan.

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

Insamlat hushållsavfall totalt
kg per person ska minska
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Det totala ekonomiska
resultatet för Hallsbergs
kommun uppgår vid årets slut
till 59,2 mnkr vilket motsvarar
6,1 %.
Andelen miljöbilar ökade
under åren 2016 till år 2018
från 23,5% till 35,2%. Till år
2020 har dock andelen
minskat till 27,2%. Siffrorna
mellan åren är inte jämförbara
då uppföljning av miljöbil
förändrats. Andelen
hybridbilar ökar och nya är
beställda. Kommunens första
elbil beställd.
Mycket få resor har
genomförts detta år. Digitala
möten har ökat vilket ersatt
fysiska möten och därmed
även både miljövänliga och
icke miljövänliga resor.
Insamlat hushållsavfall har de
fyra åren fram till och med år
2019 minskat. År 2016
samlades det in 511 kg/ år och

Datum

Kommunstyrelsen År 2020
Nämndmål
klimatpåverkan.

Indikator

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
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person medan det år 2019 är
425 kg/år och person.
Andelen hushållsavfall som
samlats in för
materialåtervinning har ökat
från 23 % år 2016 till 34 % år
2019.
NKI har ökat till 77 för år 2019
jämfört med 72 för år 2018. I
jämförelse med andra
kommuner är detta ett bra
resultat.
Resultatet visar på en
förbättring jämfört med
tidigare år. Hallsberg ligger nu
på plats 150, vilket innebär en
förbättring mot föregående år
med 42 platser.

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.
Andel elever i åk 9 som känner
sig trygga i skolan ska öka.

Andel invånare med
eftergymnasial utbildning 2564 år ska öka.

Hallsbergs kommun ska verka
för bättre skolresultat.

Andel invånare 0-19 år i
ekonomiskt utsatta hushåll ska
minska.
Elever i skolår 3 som deltagit i
alla delprov som klarat alla
delprov i ämnesprovet i
Svenska ska öka.
Elever skolår 9 som är
behöriga till yrkesprogram ska
öka.

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

Andel gymnasieelever med
examen inom 4 år ska öka.

Kommentar
Andelen barn inskrivna i
förskola har varje år ökat till
att år 2019 vara 87 %. År 2016
var det 81 %.
Andelen elever i skolår 9 som
känner sig trygga i skolan har
ökat något jämfört med 2018.
År 2020 är det 78,6 % som
känner sig trygga jämfört med
år 2018 då det var 77,6 %.
Andelen invånare med
eftergymnasial utbildning har
ökat från år 2016 24,7% till att
år 2019 vara 26,6%.
Andelen invånare (0-19) har
ökat från 5,5 % år 2016 till 8,1
% år 2018.
Andelen som deltagit och
klarat alla delprov i
ämnesprovet i svenska har
ökat. Från 54 % år 2018 till 63
% år 2019.
Andelen elever som är
behöriga till yrkesprogram, har
ökat från 69.9 % år 2019 till
73,1 % år 2020. Bedömningen
blir gul då resultatet år 2018
var högre.
Andelen gymnasieelever med
examen inom 4 år har ökat det
senaste året från 70,1% år
2016 till 72,5% år 2020.

ALLAS INFLYTANDE
Nämndmål
Kommunens invånare ska ges
möjlighet att delta i
kommunens utveckling.

Indikator
Valdeltagandet vid
kommunalval ska öka.
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Indikator
Synpunkter, felanmälan och
förslag ska tas tillvara.
Antal genomförda
medborgardialoger under året.

Kommentar
System finns för mottagande
av invånarnas synpunkter.
Under året har 11
medborgardialoger
genomförts. Sex stycken av
dessa har genomförts i
samband med ortsbesök. Dock
blev två inställda pga.
pandemin. Övriga
medborgardialoger har skett
kring Vättervatten,
Centrumplan samt VA
utbyggnaden vid Tisaren.

Indikator
Andel som får svar på e-post
inom en dag ska öka.

Kommentar
Andelen som får svar inom en
dag har tvärt emot målet
minskat år 2019 jämfört med
2017. Nästa mätning utförs år
2021.
Andelen ligger kvar på samma
nivå som föregående mätning.
Nästa mätning utförs år 2021
Andelen maxpoäng för gott
bemötande i telefon har ökat
och ligger nu på 113 poäng av
120. Det är högre än
jämförbara kommuner. Nästa
mätning utförs år 2021.
Antal ärenden som kan utföras
digital har ökat. Exempel på
etta är möjligheten att som
vårdnadshavare ta del av
elevernas resultat.

GOD SERVICE
Nämndmål
Kommunens verksamheter ska
ha en hög tillgänglighet.

Andel som får svar i telefon
inom 60 sekunder ska öka.
Vid kontakt med kommunen
ska personer uppleva ett gott
bemötande.

Andel av maxpoäng för gott
bemötande vid kontakt med
kommunen ska öka.

Ökad digitalisering i utbudet
av tjänster.

Antal ärenden som
kommunens invånare kan
utföra digitalt ska öka.
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3 Väsentliga personalförhållanden
3.1 Antal anställda
Antal anställda
Vid årets slut var totalt 44 (42) medarbetare anställda inom förvaltningen
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 85 % (80 %) kvinnor och 15
% (20 %) män.
Sysselsättningsgrad
Av förvaltningens 44 medarbetare så arbetade 98 % heltid (97,5 %). ”Heltid som
norm” pågår inom Hallsbergs kommun, under åren 2018-19 var det främst inom
social och arbetsmarknadsförvaltningen och åren 2020-24 kommer övriga
förvaltningar inom kommunen att ingå i arbetet.

3.2 Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Av samtliga medarbetare har 78 % (78 %) varit sjuka färre än 5 dagar under året,
sk frisknärvaro.
Covid -19 drabbat landet under stora delar av 2020. En ökning av sjukfrånvaron
och en lägre frisknärvaro. Långtidsjukfrånvaron, det vill säga frånvaron över 60
dagar har sjunkit. Det beror till allra största delen på att antalet sjuktimmar totalt
har ökat. Det har varit väldigt viktigt att vara hemma från jobbet vid minsta
sjukdomskänsla, det har regionens smittskydd påtalat och det har vi som
arbetsgivare följt. Under sommaren såg vi att sjukfrånvaron minskade för att sedan
öka igen under hösten. Till allra största delen beror det på pandemin.
Kommunstyrelseförvaltningen har inte varit så hårt drabbad av pandemin då en
stor del av medarbetarna har kunnat jobba på distans.
Sjukfrånvaro
Total
sjukfrånvaro/sammanlagd
ordinarie arbetstid
Långtidssjukfrånvaro >60
dagar
Total sjukfrånvaro
kvinnor
Total sjukfrånvaro män
Total sjukfrånvaro -29 år
Total sjukfrånvaro 30-49
år
Total sjukfrånvaro 50 år -

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2,8

1,73

3,01

3,06

2,67

12,10

0

0

3,0

14,48

3,28

1,99

3,56

3,83

3,15

0,07
0

0,76
1,91

1,53
2,34

0,77
2,98

1,06
1,95

5,78

1,84

2,46

2,89

2,79

1,55

1,63

3,40

3,16

2,66

3.3 Personalomsättning och kompetensförsörjning
Det är 3 (10) medarbetare som lämnat sin tjänst inom
kommunstyrelseförvaltningen. Av dem har 2 (9) slutat på egen begäran och 1 har
bytt tjänst inom förvaltningen.
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3.4 Pensionsavgångar
Beräknade pensionsavgångar 2021-2030, beräknad pensionsålder 67 år.
2021
0

2022
1

2023
0

2024
0

2025
1

2026
2

2027
2

2028
3

2029
4

2030
1

Totalt
14

3.5 Löneöversyn
Löneöversynen för 2020 blev en lång och utdragen process. Flera centrala avtal
blev inte klara förrän i november. Inom förvaltningen så hanteras sex olika avtal
och löneöversynen genomfördes löpande och är genomförd med alla utom för
Kommunals medlemmar där ny lön betalas ut i februari 2021, den nya lönen gäller
from 1 november 2020.

3.6 Personalförmåner
Hallsbergs kommuns erbjuder personalförmåner såsom flextidsavtal, växling för
fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och friskvårdsbidrag.
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4 Ekonomi
4.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen
Använd
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
- varav personal
- varav kapital
- varav lokal
- varav övrigt
Totalt
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen
Kommundirektör
Administrativa avdelningen
Näringslivs-, kommunikation- och
säkerhetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Samhällsplanering
Planeringsreserv m.m
Totalt

Utfall 2019
11 117
-49 643
-27 697
-3 636
-1 834
-16 475
-38 526

Utfall 2020
12 416
-49 785
-29 584
-2 669
-1 762
-15 752
-37 369

Budget 2020
10 558
-53 562
-30 855
-2 351
-1 729
-18 117
-43 004

Avvikelse
1 858
3 777
1 271
-318
-33
2 365
5 635

Utfall 2019
-6 180
-5 678
-3 626

Utfall 2020
-5 979
-4 163
-3 610

Budget 2020
-6 284
-5 547
-4 296

Avvikelse
305
1 384
686

-3 851

-3 459

-3 731

272

-8 189
-6 685
-4 195

-8 620
-7 120
-4 418

-38 404

-37 369

-9 401
-6 973
-4 471
-2 300
-43 003

781
-147
53
2 300
5 634

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,6 mnkr varav 0,6 mnkr består av
kvarvarande medel i planeringsreserven och 1,7 mnkr från utrymmet för ökade
livsmedelskostnader. Resterande överskott på 1,7 mnkr består främst av vakanta
tjänster och minskade kostnader för utveckling och kurser och konferenser.
Kostnaderna för utvecklingsinsatserna samt kurser och konferenser har minskat
på grund av den pågående pandemin.
Planeringsreserven uppgick vid årets början till 5,4 mnkr och utrymmet för ökade
livsmedelskostnader till 2,5 mnkr.
Nyttjande av planeringsreserven (återstår 0,6 mnkr):







1,5 mnkr till renovering av Transtensskolan
1,0 mnkr till asfaltering skolgård Folkasboskolan
0,3 mnkr till utökat bidrag föreningar
1,0 mnkr för högre hyreskostnader inom bildningsförvaltningen
0,5 mnkr för högre kapitalkostnader inom bildningsförvaltningen
0,5 mnkr för högre måltidskostnader i samband med ökat elevantal inom
bildningsförvaltningen

Nyttjande av utrymme för ökade livsmedelskostnader (återstår 1,7 mnkr):



0,2 mnkr till kompensation för ökade livsmedelskostnader Social- och
arbetsmarknadsnämnden
0,5 mnkr till kompensation för ökade livsmedelskostnader
Bildningsnämnden.
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Datum

Kommunstyrelsen År 2020
DRIFT TRANSFERERINGAR
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt
TRANSFERERINGAR (INGÅR I
TABELL OVAN)
Belopp i tkr
Färdtjänstresor m.m
Företagshälsovård
IT - nämnd
Lönenämnd
Nerikes Brandkår
Sydnärkes utbildningsförbund
SKL/ Mälardalsrådet/ övriga
medlemsavgifter
Gemensamt arkiv
Övrigt
Totalt

Sida

12(15)

Utfall 2019

Utfall 2020
5
-128 426
0
-17
0
-128 409
-128 421

Budget 2020
0
-132 475
0
0
0
-132 475
-132 475

Avvikelse
5
4 049
0
-17
0
4 066
4 054

Utfall 2019
-6 569
-1 200
-11 269
-2 925
-12 596
-89 565

Utfall 2020
-4 734
-1 200
-11 570
-2 955
-12 911
-93 003

Budget 2020
-5 350
-1 200
-11 454
-3 000
-13 104
-94 906

Avvikelse
616
0
-116
45
193
1 903

-996

-1 442

-1 381

-61

-669
-125 789

-338
-268
-128 421

-376
-1 704
-132 475

38
1 436
4 054

Utfall 2020
0
0
-2 589

Budget 2020
-2 000
-5 000
-4 000

Avvikelse
2 000
5 000
1 411

0

-2 075

2 075

-2 000
-34
-34

-2 000

0
-34
-34
10 220
20 638

4.2 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
Inventarier
Samzeliiviadukten
Stocksätterskolan del 3
Ombyggnad kök Sydnärkes
utbildningsförbund
Tillagningskök Knuten
Långängsskolan ombyggn
Äppellunden
Strategisk investering ofördelat
Totalt

Utfall 2019

-4 657

-10 220
-25 295

Stocksätterskolan
I och med att den nya förskolan på norr byggdes, frigjordes yta till skolan som har
ett växande behov. Syftet med ombyggnationen var att åter anpassa lokalerna till
skolverksamhet. Skolan är nu välplanerad och överblickbar och har fått ett rejält
ansiktslyft. Lokaleffektiviteten har ökats i fastigheten och receptionen är öppen
och välkomnande. Nu är skolombyggnationen klar i sin helhet och Hallsberg har nu
två moderna F-6 skolor som är anpassade efter dagens arbetssätt och läroplan.
Knuten
Det nya tillagningsköket är upprustat och har tagits i bruk efter årsskiftet. Det blev
ett lokaleffektivt och fint kök med kapacitet för tillagning av cirka 600 portioner.
Knutenköket avlastar tillagningskök som lokaliserat hos Sydnärkes
utbildningsförbund vilket varit överbelastat under en längre tid. Köket på Knuten
lagar nu maten till Hallsbergs samtliga förskolor.
Långängsskolan och Äppellunden
Kostnaderna för dessa projekt har uppkommit efter att projekten avslutats vilket
innebär att budget saknas.
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5 Framtiden
Antalet sålda småhustomter fortsätter att öka och det finns fortsatt ett stort
intresse för nya tomter. För närvarande har dessutom fler externa aktörer visat
intresse för att bygga bostäder vilket är mycket positivt. Reviderade riktlinjer för
markanvisningar och rutiner för tomtkö kommer att stödja den fortsatta
hanteringen. Trots pandemin rådet det just nu ett mycket positivt
utvecklingsklimat från näringslivet som visar sig genom många kontakter för
etableringar. Det innebär att nya markområden för bostäder och verksamhetsytor
behöver planeras och utvecklas.
Nya bostäder ger förutsättningar för kommunens möjlighet att växa och utvecklas.
I takt med att kommunen växer ökar antalet elever i skolorna. Under 2021
kommer byggandet av en ny förskola att starta. En översyn kommer att
genomföras av samtliga skollokaler för att se vilka utvecklingsmöjligheter som
finns.
Den långsiktiga planeringen har tidigare visat och fortsatt visar att kostnaderna för
välfärden ökar snabbare än intäkterna. Kommunen har i budgetprocessen haft
fokus på effektiviseringar och långsiktigt hållbara strategier. Trots 2020 års
resultat, som till stor del är effekt av ökade bidrag på grund av pandemin, är det av
stor betydelse att en försiktighetsprincip gäller i det fortsatta budgetarbetet.
Ekonomi-och verksamhetsstyrningen behöver därför utveckla modeller för att
stärka arbetet ytterligare. En utmaning är att få kärnuppdragen
samhällsutveckling, välfärdsproduktion och demokratiuppdraget att gå hand i
hand och ömsesidigt förstärka varandra.
Digitaliseringen är en del av verksamhetsutvecklingen och ska bidra till att
effektivisera och möta samhällets och kommuninvånarnas behov.
Verksamhetsutveckling kräver både ekonomiska som personella resurser. För
utvecklingsprojekt ska fokus vara kommuninvånarnas behov, säkerställande av
effektivitet och kvalitet, hållbarhet och miljö samt möjlighet till samverkan med
andra kommuner. Prioriterat är att upprätta externa e-tjänster, interna e-tjänster,
och e-arkiv.
Under 2021 kommer näringslivsplanen utgöra grunden för fortsatt
näringslivsarbete och ett näringslivsråd ska inrättas med syfte att skapa en god
dialog mellan det offentliga och näringslivet.
Ett ökat fokus kommer att läggas på våra samarbeten med exempelvis med
Business Region Örebro, hamnsamarbetena, Västra Stambanegruppen etcetera.
Samarbetena syftar till att vi ska stärka vår position nationellt och internationellt
som logistiknav, medverka till att nationella utvecklingsinsatser ska komma till
vårt område, samt få fram fördelarna med att bo, verka och leva i Hallsbergs
kommun. Bland annat skall kommunen säkerställa sin nationella position i och
med uppbyggnaden av beredskapslager.
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Utvecklingen i samhället driver på arbetet med att säkerhetsfrågorna ur olika
perspektiv. Fortsatt fokus på totalförsvarsuppbyggnad, med ökad grad av
samverkan mellan myndighet och näringsliv kommer att ske. Fortsatt utveckling
av informationssäkerhet det gäller bland annat policy-uppdatering,
säkerhetsklassning av system och utbildning.
Den strategiska kompetensförsörjningen är fortsatt mycket viktig för hela den
offentliga sektorn. Som arbetsgivare ska tydliga strategier utvecklas för att
kommunicera Hallsbergs kommuns arbetsgivarvarumärke.
När pandemin börjar avta ska erfarenheter utvärderas och omhändertas som
positiva möjligheter till utveckling.
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6 Verksamhetsmått och nyckeltal
Volymmått
Försäljning av småhustomter
Antal antagna detaljplaner
Antal producerade
nybyggnadskartor
Antal husutstakningar
Antal levererade grundkartor
Antal leverantörsfakturor
Antal kundfakturor
- varav TAN
Antal inkomna motioner
Antal inkomna förslag från
kommuninvånare

Småhustomter
sålda
TÄTORT
HALLSBERG
HJORTKVARN
PÅLSBODA
SKÖLLERSTA
SVENNEVAD
VRETSTORP
ÖSTANSJÖ
TOTALT ANTAL
SÅLDA

2015
9
0
0
0
0
3
0
12

2020

2019
35

2018
23

2017

2016

32
3

18
2

15
3

48

31

41

24

18

9
2
32 773
57 517
39 640
7

19
6
27 939
58 643
41 316
8

24

10

35 290
56 489
39 202
2

37 437
58 196
39 760
5

36
2
33 681
57 986
39 484
4

26

14

25

2016
10
0
0
2
1
2
0
15

2017
18
0
0
0
0
0
0
18

2018
14
0
0
11
3
4
0
32
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2019
16
0
0
5
2
0
0
23

2020
28
0
2
5
0
0
0
35

Totalt
95
0
2
23
6
9
0
135
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/71

Internkontrollrapport Kommunstyrelsen 2020
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en internkontrollrapport för 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna internkontrollrapport för 2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I
riktlinjerna beskrivs organisation med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på
innehåll i internkontrollplanerna samt nämndernas rapporteringsskyldighet.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en internkontrollrapport för 2020.

☐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
Internkontrollrapport för 2020
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun
1.1 Styrande dokument
Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens
rapporteringsskyldighet.
Av riktlinjerna framgår följande:







Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta
om sådana.
Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.
Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och
kommunstyrelsen.
Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda
interna kontrollplanen.
Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års
granskning/uppföljning av den interna kontrollen.

1.2 Organisation
Enligt riktlinjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.
Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:



En organisation upprättas för den interna kontrollen
Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en
god intern kontroll kan upprätthållas.
Kommunstyrelsen, Internkontroll rapport helår 2020
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Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.

1.3 Riskbedömningsmatris
Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

4

Sannolikhet

Konsekvens

4

Sannolik (det är mycket
troligt att fel uppstår)

3

Möjlig (det finns en möjlig
risk)

2

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)

1

Osannolik (risken är så gått
som obefintlig)

Allvarlig (uppfattas som
allvarlig för intressenter
och/eller Hallsbergs
kommun)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och/eller Hallsbergs
kommun)
Lindrig (uppfattas som liten
för intressenter och/eller
Hallsbergs kommun)
Försumbar (är obetydlig för
intressenter och/eller
Hallsbergs kommun)

15

3

3

1

8

11 16

2

4

2

5

6

7

9

10

Sannolikhet

12 13 14

1

1

2

3

4

Konsekvens

3

Kännbar

13

Lindrig Totalt: 16
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Område
Ekonomi

Personal

Administration

Verksamhetsspecifik

1

Risk
Att kassan inte stämmer mot bokföring.

Sannolikhet
2. Mindre sannolik

Konsekvens
3. Kännbar

Riskvärde
6

2

Att leverantör är svartlistad

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

3

Att leverantörsfakturor blir felaktigt konterade

2. Mindre sannolik

2. Lindrig

4

4

Felaktiga utbetalning av pensioner.

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

5

Att LAS-regler inte följs vid nyanställning

1. Osannolik

4. Allvarlig

4

6

Att pensionsbrev ej finnes, är ofullständigt eller
felaktigt

1. Osannolik

4. Allvarlig

4

7

Att rehabiliteringsinsatser inte genomförs

1. Osannolik

4. Allvarlig

4

8

Felaktig avsättning för skatt och sociala avgifter

2. Mindre sannolik

3. Kännbar

6

9

Att löneunderlag för pension ej stämmer.

1. Osannolik

4. Allvarlig

4

10

Att pensionsgrundande inkomster har fel löneart

1. Osannolik

4. Allvarlig

4

11

Att det inte blir kvalitet på den sida på
hemsida/intranät där styrdokument ska finnas
samlade.

2. Mindre sannolik

3. Kännbar

6

12

Att expediering av beslut inte når fram till den
som ska verkställa beslutet.

1. Osannolik

4. Allvarlig

4

13

Att protokoll inte anslås enligt lag.

1. Osannolik

4. Allvarlig

4

14

Att rutinen inte följs.

1. Osannolik

4. Allvarlig

4

15

Att styrdokument inte når fram till anställda och
förtroendevalda.

3. Möjlig

3. Kännbar

9

16

Att dokumenthantering/arkivering inte sker
enligt planen

2. Mindre sannolik

3. Kännbar

6
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2 Uppföljning
2.1 Område: Ekonomi
2.1.1 Risk: Att kassan inte stämmer mot bokföring.
Kontrollmoment
Kontrollera att inventering av växelkassor är gjorda
Vad ska kontrolleras och hur?
Alla växelkassor ska vara inventerade

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
en gång per år
Ansvarig funktion?
ekonomiavdelningen

Uppföljning
Inventering växelkassa

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2020-01-15

Kommentar

2.1.2 Risk: Att leverantör är svartlistad
Kontrollmoment
Kontroll av leverantörens status mot "svarta listan" och allabolag.se
Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprov samt alla nya leverantörer

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Hur dokumenteras kontrollen?
Stratsys

Kommunstyrelsen, Internkontroll rapport helår 2020

6(17)
Page 251 of 685

Kontrollmoment
Ansvarig funktion?
Ekonomiavdelningen

Uppföljning
Leveranstörskontroll 1
Leveranstörskontroll 2

Enhet

Status
Mindre avvikelser

Slutdatum
2020-09-15

Inga avvikelser

2021-12-15

Kommentar
6 leverantörer hade bytt namn

2.1.3 Risk: Att leverantörsfakturor blir felaktigt konterade
Kontrollmoment
Kontroll av rätt kontering på leverantörsfakturor
Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprovskontroll

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
Stratsys
Ansvarig funktion?
Ekonomiavdelningen

Uppföljning
Konteringskontroll 1

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum
2020-04-30

Konteringskontroll 2

Mindre avvikelser

2020-08-31

Konteringskontroll 3

Ej kontrollerad

2020-11-30

Konteringskontroll 3

Mindre avvikelser

2021-01-15
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2.1.4 Risk: Felaktiga utbetalning av pensioner.
Kontrollmoment
Kontroll av utbetalningar av pensioner, fakturor KPA
Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprovskontroll per alla årets månader. Följs upp i delårsrapport och årsbokslut

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
Två gångar per år
Ansvarig funktion?
Ekonomiavdelningen

Uppföljning
Uppföljning pensioner 1
Uppföljning pensioner 2

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum
2020-09-15

Ej kontrollerad

2021-01-15

Kommentar

2.2 Område: Personal
2.2.1 Risk: Att LAS-regler inte följs vid nyanställning
Kontrollmoment
Att LAS-regler följs vid tjänstetillsättning
Vad ska kontrolleras och hur?
Allkontroll

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Ansvarig funktion?
HR-konsult
Resultat av kontroll
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Kontrollmoment
Löpande kontroller skr.
Uppföljning
LAS-uppföljning 1

Enhet

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2020-04-30

LAS-uppföljning 2

Inga avvikelser

2020-07-31

LAS-uppföljning 3

Inga avvikelser

2020-10-31

LAS-uppföljning 4

Inga avvikelser

2021-01-15

Kommentar

2.2.2 Risk: Att pensionsbrev ej finnes, är ofullständigt eller felaktigt
Kontrollmoment
Kontroll av pensionsbrev
Vad ska kontrolleras och hur?
Allkontroll

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
2 gånger per år
Ansvarig funktion?
HR

Uppföljning
Pensionsbrev 1
Pensionsbrev 2

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum
2020-09-15

Inga avvikelser

2021-01-15

Kommentar

2.2.3 Risk: Att rehabiliteringsinsatser inte genomförs
Kontrollmoment
Att rehabiliteringsprocessen genomförs

Enhet
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Internkontroll rapport helår 2020
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Kontrollmoment
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet

Ansvarig funktion?
Personalchef

Uppföljning
Rehabuppföljning 1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2020-04-30

Rehabuppföljning 2

Inga avvikelser

2020-07-31

Rehabuppföljning 3

Inga avvikelser

2020-10-31

Rehabuppföljning 4

Inga avvikelser

2021-01-15

Kommentar

2.2.4 Risk: Felaktig avsättning för skatt och sociala avgifter
Kontrollmoment
Avstämning av skatt och sociala avgifter
Vad ska kontrolleras och hur?
Allkontroll. Följs upp i DÅR och årsbokslut

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
två gånger per år
Ansvarig funktion?
Ekonomiavdelningen

Uppföljning
Uppföljning skatt och social 1
Uppföljning skatt och sociala 2

Status

Slutdatum
2020-09-15

Kommentar

Inga avvikelser
Inga avvikelser

2021-01-15

Alla arbetsgivaravgifter är rättade enligt
löneavdelningen.

Kommunstyrelsen, Internkontroll rapport helår 2020
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2.2.5 Risk: Att löneunderlag för pension ej stämmer.
Kontrollmoment
Kontroll av löneunderlag till pensioner
Vad ska kontrolleras och hur?
Avstämning av fil från Sydnärkes lönenämnd till KPA. Allkontroll

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
två gånger per år
Ansvarig funktion?
HR

Uppföljning
Löneunderlag till pensioner 1
Löneunderlag till pensioner

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum
2020-09-15

Mindre avvikelser

2021-01-15

Kommentar

2.2.6 Risk: Att pensionsgrundande inkomster har fel löneart
Kontrollmoment
Kontrollera att pensionsgrundande inkomster har rätt löneart.
Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprov varje månad. Följs upp och rapporteras i DÅR och årsbokslut

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Ansvarig funktion?
HR

Uppföljning
Löneart pensionsgrundande inkomster 1

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum
2020-09-15

Kommunstyrelsen, Internkontroll rapport helår 2020

Kommentar
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Uppföljning
Löneart pensionsgrundande inkomster 2

Status
Mindre avvikelser

Slutdatum
2021-01-15

Kommentar

2.3 Område: Administration
2.3.1 Risk: Att det inte blir kvalitet på den sida på hemsida/intranät där styrdokument ska finnas samlade.
Kontrollmoment
Kontrollera att hemsida och intranät är uppdaterat.
Vad ska kontrolleras och hur?
Hemsida/intranät ska kontrolleras gentemot diarieförda styrdokument

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
Halvårsvis
Ansvarig funktion?
Handläggare KSF

Uppföljning
Kontroll av hemsida/intranät 1
Kontroll av hemsida/intranät 2

Åtgärd
Lägg upp Strategi för kompetensförsörjning på
intranätet.

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2020-07-10

Inga avvikelser

2021-01-10

Status
Avslutad

Slutdatum
2020-01-10

Kommentar
Både hemsida och intranät är uppdaterat enligt
rutinerna.

Kommentar

2.3.2 Risk: Att expediering av beslut inte når fram till den som ska verkställa beslutet.
Kontrollmoment
Stickprov

Enhet
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Internkontroll rapport helår 2020
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Kontrollmoment
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet

Ansvarig funktion?
Kommunsekreteraren

Uppföljning
Stickprov Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2020-04-10

Stickprov Q2

Inga avvikelser

2020-07-10

Stickprov Q3

Inga avvikelser

2020-10-10

Stickprov Q4

Inga avvikelser

2021-01-10

Kommentar

2.3.3 Risk: Att protokoll inte anslås enligt lag.
Kontrollmoment
Stickprov
Vad ska kontrolleras och hur?
Att anslag utförts enligt rutin

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Ansvarig funktion?
Kommunsekreteraren

Uppföljning
Stickprov Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2020-04-10

Stickprov Q2

Inga avvikelser

2020-07-10

Stickprov Q3

Inga avvikelser

2020-10-10

Stickprov Q4

Inga avvikelser

2021-01-10

Kommunstyrelsen, Internkontroll rapport helår 2020
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2.3.4 Risk: Att rutinen inte följs.
Kontrollmoment
Allkontroll
Vad ska kontrolleras och hur?
Kontroll av hur kommunen efterlever dataskyddsförordningen.

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
1 gång/ år
Ansvarig funktion?
Dataskyddsombudet

Uppföljning
Allkontroll Q4

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-01-15

Kommentar

2.3.5 Risk: Att styrdokument inte når fram till anställda och förtroendevalda.
Kontrollmoment
Stickprov
Vad ska kontrolleras och hur?
Om verksamheterna fått kännedom om tagna styrdokument

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Ansvarig funktion?
Handläggare KSF

Uppföljning
Stickprov Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2020-04-12

Kommunstyrelsen, Internkontroll rapport helår 2020

Kommentar
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period. Dokumentet har distribuerats korrekt
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Uppföljning
Stickprov Q2

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2020-07-10

Stickprov Q3

Inga avvikelser

2020-10-10

Stickprov Q4

Inga avvikelser

2021-01-10

Kommentar
Två styrdokument har antagits. Dokumenten
har distribuerats enligt rutinerna.
Inga styrdokument har tagits under perioden.

2.4 Område: Verksamhetsspecifik
2.4.1 Risk: Att dokumenthantering/arkivering inte sker enligt planen
Kontrollmoment
Att dokumenthantering/arkivering sker enligt plan.
Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprov

Enhet
Kommunstyrelsen

Kontrollfrekvens?
Två gånger per år
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Uppföljning
Dokumenthantering/arkivering 1
Dokumenthantering/arkivering 2

Åtgärd
Ett dokument saknades digitalt på ett ärende.

Status

Kommentar

Inga avvikelser

Slutdatum
2020-09-15

Mindre avvikelser

2021-01-15

Ett dokument saknades i ett ärende.

Slutdatum
2021-01-19

Kommentar

Status
Avslutad

2.5 Slutsatser av uppföljning
Anvisning

Kommunstyrelsen, Internkontroll rapport helår 2020
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Här skrivs slutsatser av internkontrollarbetet i sin helhet.
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 innefattar 16 olika moment inom de fyra områdena verksamhetsspecifik, gemensam
administration, ekonomiadministration och personaladministration.
Inga allvarliga avvikelser har framkommit i internkontrollen. Mindre avvikelser har rapporterats vid kontroll av nya leverantörer,
kontroll av rätt kontering på leverantörsfakturor, kontroll av löneunderlag till pensioner, kontroll att pensionsgrundande inkomster har
rätt löneart, samt kontroll att dokumenthantering/arkivering sker enligt plan. Kontrollmomentet rätt kontering på leverantörsfakturor
har inte gjorts kvartalsvis enligt plan men har gjorts halvårsvis i efterhand för kvartal 1 och 3.
De flesta av de nya kontroller som tillkommit avseende kommunens hantering av pensioner har kunnat genomföras med stöd av
underlag från Sydnärkes lönenämnd, som utför hanteringen av kommunens pensioner på uppdrag av kommunen. Några av
kontrollmomenten har inte utförts under årets första kontrollperiod eftersom kontrollrutinerna med Sydnärkes lönenämnd inte varit
klara.

2.6 Åtgärder
Anvisning
Här anges övergripande åtgärder för det fortsatta internkontrollarbetet.
Samverkan med Sydnärkes lönenämnd fortsätter, i syfte att kommunen får tillgång till underlag som behövs för att genomföra
återstående kontroller av hantering av pensioner.
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 har uppdaterats utifrån riskbedömningar och uppföljning av tidigare kontrollmoment.

Kommunstyrelsen, Internkontroll rapport helår 2020
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Bokslut och årsredovisning 2020 för
Hallsbergs kommun och koncernen
13
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Tjänsteskrivelse
2021-03-31

Sida 1 av 2

Dnr:21/KS/72

Bokslut och årsredovisning 2020 för Hallsbergs kommun och
koncernen
Ärendebeskrivning

Av kommunallagen 11 kap § 19-21 framgår hur hanteringen av bokslut och årsredovisning ska gå till.
Årsredovisningen ska upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäktige senast
den 15 april året efter redovisningsåret.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun
och koncernen 2020.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att i bokslutet ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket
avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte resultatförs utan redovisas som
kortfristig skuld.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 22 mnkr avsätts till Resultatutjämningsreserven.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 2,3 mnkr av årets resultat avsätts till den sociala
investeringsfonden.

Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för kommunstyrelsens
räkning. Årsredovisning bifogas.
Ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande
barn(EKB) i bokslut 2016 tillfördes inte resultatet utan redovisades som kortfristig skuld och
överfördes till nästkommande år. Det var samma sätt att redovisa som kommunen haft sedan bidrag
för flyktingverksamhet infördes. I bokslut 2020 har ej utnyttjade bidrag redovisats på samma sätt
som tidigare. Sättet att redovisa avviker från god redovisningssed avseende rättvisande redovisning.
De reserverade medlen uppgår till 11,3 mnkr inom flyktingverksamhet och 16,1 mnkr inom
Ensamkommande barn(EKB). Sammantaget uppgår de reserverade medlen till 27,4 mnkr.
I bokslut 2020 uppgår årets resultat till 59,2 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 22 mnkr
avsätts till resultatutjämningsreserven. Efter balanskravsutredning uppgår balanskravsresultatet till
35,8 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 2,3 mnkr avsätts till den sociala
investeringsfonden.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar
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Tjänsteskrivelse
2021-03-31

Sida 2 av 2

Dnr:21/KS/72

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Årsredovisning 2020
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HALLSBERGS KOMMUN
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I SKUGGAN AV EN PANDEMI
Man borde vara glad och stolt över Hallsbergs kommuns utveckling,
men covid-19 lägger sorti på min inledning. Kommunen, vårt land och
inte minst vår värld genomgår en tuff tid som är en utmaning för
samhället i stort. Smittspridningen och dödstalen i spåren av
pandemin berör oss alla och inte minst de personer som förlorat
någon närstående.
För Hallsbergs kommun har covid-19 inneburit en hel del utmaningar,
inte minst inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen och
bildningsförvaltningen. Jag vill rikta ett varmt tack för år 2020 för det
arbete som genomförts inom alla kommunens förvaltningar med
anledning av pandemin. Jag vill även passa på att tacka förvaltningar,
nämnder och all personal för att vi återigen håller oss inom de
ekonomiska ramar som vi har att förhålla oss till.
När det gäller årets resultat blev det historiskt. Självklart är detta
glädjande men det bygger på en massa tillfälliga resursförstärkningar
från regeringen och samarbetspartier. Dessa medel kan man tyvärr
inte använda långsiktigt i driften.
I och med att vi har ordning och reda i ekonomin så hamnar det mesta
av de resursförstärkningar vi fått från staten på resultatraden i årets
bokslut.
Helst hade vi önskat långsiktiga ekonomiska medel som kunnat
läggas ut på våra nämnder, men vi ska inte vara missbelåtna över att
få mer medel till vår kommun än vi hade väntat. Vi stärker vår
ekonomi och likviditet för att vara starka som kommun för kommande
utmaningar och investeringar.

3
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Som kommun gör vi mycket bra för våra kommuninvånare, jag väljer
att nämna några saker vi satsat på under året:
Fortsatt byggnation av lägenheter och framtagande av tomter.
Start av byggnation av vårt nya vårdboende, Blomsterängen.
Fortsatt upprustning av våra skolor.
Uppfräschning av badplatser.
Sommarutställning i Bergöö.
Jag vill avsluta med att vi som kommun står starkt rustade inför
kommande utmaningar. Vi är en av de kommuner i länet som växer
och vi ser att fler väljer att leva och bo här. Den positiva resa vi gjort
genom åren måste vi hålla i. Men vi måste också fortsätta att höja
kunskapsresultaten i skolan, arbeta för heltid som norm och att
minimera delade turer inom vården. Vi strävar alltid för att göra det
bästa för våra kommuninvånare.

Magnus Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
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HALLSBERGS KOMMUN 2020
Kommunens yta

670

− varav land

637

− varav vatten

33

Storleksmässigt ligger Hallsberg på plats 154 av Sveriges 290
kommuner.

BEFOLKNING
Den 31 december 2020 hade Hallsberg 15 990 invånare. Hallsberg
har plats 148 i befolkningsstorlek av Sveriges 290 kommuner, och i
länet är Hallsberg på femte plats av 12 kommuner. Sveriges
demografiska mittpunkt är den punkt dit den sammanlagda resvägen
(fågelvägen) för hela Sveriges befolkning är som minst. Enligt SCB:s
senaste beräkning ligger mittpunkten i Hjortkvarn, Hallsbergs
kommun.
5
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INVÅNARANTAL I TÄTORTER DEN 31 DECEMBER 2019
Hallsberg

8 491

Pålsboda

1 663

Sköllersta

1 096

Vretstorp

902

Östansjö

832

Hjortkvarn

234

RESTIDER FRÅN HALLSBERG MED TÅG
Örebro

17 minuter

Stockholm

84 minuter

Göteborg

105 minuter

KOMMUNGRUPPSINDELNING
SKR:s nuvarande kommungruppsindelning gäller från och med 2017.
Kommunerna är indelade i nio olika grupper där kommunerna
grupperats utifrån tätortsstorlek, närhet till större tätort samt
pendlingsmönster. Indelningen används för att underlätta jämförelser
och analyser i olika statistiska sammanhang. Hallsberg tillhör grupp
B4, ”pendlingskommun nära större stad” (Örebro). I Örebro län tillhör
även Kumla, Lekeberg och Nora samma grupp som Hallsberg.
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Kommunens organisation
Kommunrevisionen
Ordf. Siv Palmgren (S)

Kommunfullmäktige
Ordf. Hans Karlsson (S)

Valnämnden
Ordf. Niklas Nilsson (S)

Kommunstyrelse
Ordf. Magnus Andersson (S)

Kommunstyrelseförvaltning
Kommundirektör Lena Fagerlund

Drift- och servicenämnd
Ordf. Conny Larsson (S)

Drift- och serviceförvaltning
Förvaltningschef Clas-Göran Classon

Myndighetsnämnd
Ordf. Hans Karlsson

Bildningsnämnd
Ordf. Siw Lunander (S)

Bildningsförvaltning
Tf förvaltningschef Jonas Bergman Wallin

Social- och arbetsmarknadsnämnd
Ordf. Veronica Wallgren (S)

Social- och arbetsmarknadsförvaltning
Förvaltningschef Jaana Jansson

Taxe- och avgiftsnämnd
(Gemensam nämnd med Kumla,
Laxå, Lekeberg, Askersund,
Degerfors och Vingåker)
Ordf. Magnus Andersson (S)

Sydnärkes Överförmyndarnämnd - gemensam nämnd

med Askersund, Kumla, Laxå och Lekeberg, med Kumla
som verksamhetsansvarig.

Schemat visar org per den 31 december 2020 d
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Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen
har en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska också se till att
internkontrollen utvecklas utifrån verksamhetens behov av kontroll.
Varje nämnd är i sin tur skyldig att styra och löpande följa upp
kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Vid brister ska
nämnden föreslå åtgärder för att förbättra kontrollen.
Internkontroll är inte en isolerad process, utan är en del i alla
styrsystem. I varje process ska det finnas inbyggda kontroller för att
säkerställa att kommunen följer lagar och når sina mål.
Den interna kontrollplanen är uppdelad på dessa fyra övergripande
områden:
1.
2.
3.
4.

verksamhetsspecifik kontroll
gemensam administration
ekonomiadministration
personaladministration.

Nämnderna utför sin interna kontroll i beslutsstödsystemet Stratsys.
Det underlättar tillgänglighet och sammanställning av resultat så att
kommunstyrelsen kan uppfylla sin uppsiktsplikt. Anvisningar och
rutiner för intern kontroll är också utvecklade i Stratsys vilket bidrar
till att säkerställa dokumentationen och göra den tillgänglig på
nämndnivå och övergripande kommunnivå.

SAMMANSTÄLLNING AV UTFÖRDA KONTROLLER
2020

Kommunstyrelsen

16

15

Drift- och servicenämnden

17

17

Bildningsnämnden

14

11

22

21

Social- och
arbetsmarknadsnämnden
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Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 omfattade 16 moment
inom verksamheter, gemensam administration,
ekonomiadministration, samt personaladministration. Kontrollen har
inte visat några allvarliga avvikelser. Mindre avvikelser har
rapporterats vid kontroll av nya leverantörer, rätt kontering på
leverantörsfakturor, löneunderlag till pensioner, att
pensionsgrundande inkomster har rätt löneart, samt att
dokumenthantering och arkivering sker enligt plan. De flesta av de
nya kontroller som tillkommit gällande kommunens hantering av
pensioner har kunnat göras med stöd av underlag från Sydnärkes
lönenämnd, som hanterar kommunens pensioner. Några av
kontrollmomenten utfördes inte under årets första period eftersom
kontrollrutinerna med Sydnärkes lönenämnd inte var klara.
Drift- och servicenämndens internkontrollplan omfattade 17 moment
inom tre områden.
Kontrollen visade avvikelser vad gäller att alla tjänster ska bli
debiterade senast månaden efter leverans, att alla kundfordringar blir
betalda, registrering av allmänna handlingar samt redovisning av
utvalda ärenden och tillhörande åtgärder ur drift- och
serviceförvaltningens felhanteringssystem. Utvalda ärenden från
förvaltningens felhanteringssystem redovisas till nämnden först i
januari 2021. Anmälningsärenden inom plan- och bygglagen har inte
följts upp och redovisats för nämnden.
Bildningsnämndens internkontrollplan omfattade 14 moment inom
alla fyra områden. Kontroller av attester gav ett varierat resultat, från
inga avvikelser till mindre avvikelser, samt en kontroll som visade på
större avvikelser. Det finns även några kontroller som inte blivit
utförda under året. Nämnden föreslår att kontrollen av attester
fortsätter i 2021 års kontrollplan.
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Kontrollen av att inköp sker hos de leverantörer som kommunen har
ramavtal eller avtal med, visade på mindre avvikelser. Den första
kontrollen av två är inte genomförd och nämnden föreslår att den
återkommer i 2021 års kontrollplan. Två gånger om året ska nämnden
kontrollera att medarbetare gör personliga utlägg endast i
undantagsfall. Antalet personliga utlägg har minskat från tre vid den
första kontrollen till inga utlägg vid den andra kontrollen. Kontrollen
föreslås återkomma 2021 för att säkerställa att minskningen är
varaktig.
Tre gånger om året ska bildningsnämnden kontrollera att det finns
utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal som vid
något tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn eller elever. Utdragen
ska skickas till personalavdelningen. Resultatet 2020 visade att av
209 kontrollerade anställningar har sammanlagt 37 utdrag inte
skickats in. De arbetsledare som inte skickat utdrag fick efter varje
kontroll en redovisning över vilka anställdas utdrag som saknades,
och att arbetsledarna skulle ange vilka åtgärder de skulle vidta för att
säkerställa att personalavdelningen får utdrag ur belastningsregistret.
Kontrollen föreslås återkomma 2021.
Några övriga kontrollmoment uppvisade mindre avvikelser och dessa
kontroller återkommer 2021. Inom ett flertal moment har inte alla
planerade kontroller genomförts och dessa återkommer också 2021.
Social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan omfattade
22 moment inom fyra områden.
Kontrollen visade att sju moment hade mindre avvikelser och två
moment hade större avvikelser.
Kontrollen av att sjukfrånvaron inte ökar, visade större avvikelser alla
kvartal 2020, på grund av pandemin med dess konsekvenser och
restriktioner.
Kontrollen av att narkotiska preparat inte försvinner hos brukare
visade på allvarliga avvikelser under tre av fyra kvartal 2020. Då det
fattats narkotiska preparat hos brukare har verksamheten vidtagit
olika åtgärder: Patienten har fått ett loggbart läkemedelsskåp och
sjuksköterskor lämnar ut ett begränsat antal läkemedel.
10
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Verksamheten har även polisanmält dessa händelser och gjort
fortsatta kontroller, samt förtydligat rutinerna för sjuksköterskor och
övrig personal.
Kontrollen av arbetstekniska hjälpmedel (lyftar) utfördes inte som
planerat beroende på att verksamheten fått ägna tid åt inköp för att
ersätta trasiga hjälpmedel.
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BEFOLKNING
Hallsbergs kommun hade 15 990 invånare i slutet av år 2020. Det var
en ökning med 58 personer och en klar förbättring mot 2019 då
befolkningen minskade med 22 invånare.
Födelsenettot var negativt med 23 personer, det vill säga det var 23
färre födslar än avlidna i kommunen. I länet var det bara tre
kommuner som hade positivt födelsenetto: Lekeberg, Kumla och
Örebro.
Flyttnettot inklusive justeringar (+1) var positivt med totalt 81
personer. Totalt 1 158 personer flyttade till kommunen, medan 1 078
flyttade från Hallsberg.
Flyttnettot inom det egna länet var +22, gentemot övriga landet +25
och gentemot utlandet +33.
I hälften av länets tolv kommuner i Örebro län ökade befolkningen. Av
kommunerna i Sydnärke var Laxå den enda där befolkningen
minskade. Hallsbergs ökning motsvarade 0,4 procent. För länet som
helhet var ökningen 0,3 procent, en lägre ökning än under 2019
(0,8 procent ).
I riket ökade befolkningen med 0,5 procent. Rikets folkmängd
fortsätter öka, men långsammare än de senaste åren. Ökningen 2020
var den lägsta på 15 år. Den låga folkökningen i riket beror både på
en minskad naturlig folkökning – det vill säga ett allt mindre
födelseöverskott – och på ett lägre invandringsnetto än föregående
år.

ARBETSMARKNAD
Det är fortfarande ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad.
Osäkerheten är stor och det är svårt att göra prognoser. I
Arbetsförmedlingens prognos Arbetsmarknadsutsikterna hösten
2020 presenteras ett huvudscenario för hur arbetsmarknaden kan
12
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utvecklas 2021 och 2022. Den ökade smittspridningen har dämpat
återhämtningen som inleddes efter andra kvartalet 2020.
Restriktioner och förändrat beteende hos befolkningen väntas hämma
den ekonomiska aktiviteten i slutet av 2020 och under 2021.
Effekterna i ekonomin och på arbetsmarknaden bedöms dock inte bli
lika kraftiga som under våren 2021, vilket beror på att krisen nu
koncentreras till vissa näringsgrenar, framför allt kontaktnära
branscher i delar av den privata tjänstesektorn. Industrin, som står för
en betydande andel av svensk BNP, fortsätter visa en positiv
framtidstro trots ökad smittspridning och fler restriktioner.
I genomsnitt var 4,3 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun
öppet arbetslösa vid utgången av 2020. Det var en ökning med
0,8 procentenheter från 2019. Motsvarande andel i Örebro län var
4,2 procent (3,8 procent 2019) och för riket 4,6 procent
(3,7 procent 2019).
Utöver dem som redovisades som öppet arbetslösa fanns ett antal
personer som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs
kommun var de 5,0 procent (4,0). Motsvarande andel i länet var
4,9 procent (3,5) och för riket 4,2 procent (3,2).
Den totala arbetslösheten uppgick därmed till 9,3 procent i Hallsberg,
en ökning med 1,8 procentenheter från 2019. För länet var den totala
arbetslösheten 9,1 procent (7,3) och för riket 8,8 procent (7,0).
Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi och
arbetsmarknad väntas antalet sysselsatta minska fram till andra
halvåret 2021 för att sedan sakta börja vända uppåt. I det inledande
skedet när den ekonomiska aktiviteten ökar, kommer först anställda
som beviljats korttidsarbete att gå upp i arbetstid. Det är först senare
i återhämtningsfasen som företagen nyrekryterar personal. För
helåren 2020 och 2021 bedöms antalet sysselsatta i riket att minska
med 1,6 respektive 0,5 procent, för att sedan öka med 1,3 procent
2022. Det innebär att sysselsättningsgraden sjunker från
68,3 procent 2019 till 67,0 procent 2022.
I maj 2021 planerar Arbetsförmedlingen att införa
matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) i ytterligare 52
kommuner. Rusta och matcha lanserades i mars 2020 och finns för
närvarande i 32 kommuner. Utökningen av tjänsten är ännu ett steg i
13
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den successiva reformeringen av Arbetsförmedlingen där fristående
aktörer rustar och matchar arbetssökande till jobb eller utbildning.
Arbetsförmedlingen kommer samtidigt att säga upp avtalen med
leverantörerna av tjänsten Stöd och matchning (STOM) i de berörda
kommunerna då tjänsterna inte kan eller bör användas parallellt av
juridiska och affärsmässiga skäl. Hallsberg är en av kommunerna i
länet där den nya matchningstjänsten KROM ska införas. Målet är
effektivare matchning och bättre kompetensförsörjning med fokus på
att varje arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning på så
kort tid som möjligt.

NÄRINGSLIV
I Hallsbergs kommun finns omkring 1 500 företag, varav många är
små och medelstora. Här finns även större företag inom industri och
logistik. Hallsbergs kommun är Sveriges demografiska mittpunkt.
Inom tre timmar når man härifrån sju miljoner av Sveriges befolkning,
och inom tolv timmar de nordiska huvudstäderna. Här möts riksvägar,
Europavägar och järnväg vilket gör att Hallsberg har ett av Sveriges
bästa logistisklägen. Inom tjugo minuters avstånd kan man växla
mellan väg, järnväg och flyg. Kommunen har även närhet till Sveriges
fjärde största fraktflygplats.
Näringslivet i Hallsberg har påverkats av pandemin precis som övriga
Sverige. Utsatta branscher är handel, restauranger, turistnäring med
mera. Korttidspermitteringar tillsammans med sänkta
arbetsgivaravgifter är det som fått bäst genomslag för att lindra
effekterna av covid-19 för företagen.
Näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun har stärkts. Nöjd-kundindex (NKI) för 2019 visar på en fortsatt förbättring av näringslivets
uppfattning om Hallsbergs kommun. År 2018 fick kommunen index
72, år 2019 gick index upp till 77. Hallsberg rankas som nummer 34 i
Sverige och har en tredjeplats i länet. Även Svenskt Näringslivs
undersökning visar på en mycket positiv utveckling.
År 2020 blev Hallsbergs kommun rankad som länets tredje bästa
tillväxtkommun av företaget Syna, ett bevis på kommunens fortsatt
starka näringslivsutveckling.
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Kommunen har påbörjat ett samarbete med Business Region Örebro,
där Hallsberg ska säkerställa sin nationella position i och med
uppbyggnaden av beredskapslager.
Under 2021 kommer kommunens näringslivsplan för åren 2021–2023
att utgöra grunden för det fortsatta näringslivsarbetet i Hallsberg.
Planen ska hjälpa till att stärka och utveckla näringslivet och skapa
goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt i kommunen i
stort.
Kommunen ska bilda och utveckla ett näringslivsråd under
planperioden. Syftet är att skapa en god dialog mellan det offentliga
och näringslivet, där angelägna frågor har sin naturliga plats för ett
framgångsrikt, hållbart och växande Hallsberg.
Mer fokus ska läggas på samarbeten med exempelvis Business
Region Örebro, hamnsamarbetena, Västra Stambanegruppen med
mera. Samarbetena syftar till att stärka kommunens position som
logistiknav både nationellt och internationellt, bidra till att nationella
utvecklingsinsatser satsas i området, samt marknadsföra fördelarna
med att bo, verka och leva i Hallsbergs kommun.
Under 2021 fortsätter samarbetet med Kumla kommun för att stärka
myndighetsarbetet. Näringslivet ska uppfatta kommunens kontakter
som snabba, enkla, tydliga och rättssäkra.

BOSTADSMARKNAD
Den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo förvaltar omkring 1 200
lägenheter och 130 lokaler för kommersiell verksamhet i fem av
kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata
hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar.
Det helägda kommunala bostadsbolaget Hallsbergs Bostads AB
(HBAB) byggde 48 lägenheter i kvarteret Lien, på norr i Hallsberg,
med inflyttning våren 2020. Hösten 2020 påbörjades bygget av
ytterligare 24 lägenheter i kvarteret Lien.
Totalt fem småhustomter såldes under året, fyra i Hallsberg och en i
Pålsboda. Intresset för de kommunala tomterna i Hallsberg är just nu
stort, med omkring 50 personer i tomtkön.
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Byggnationen av Samsala etapp 2A pågår och sker i kommunal regi.
Etappen omfattar 12 nya småhustomter. Byggnation av
Hässlebergsskogen pågår och en entreprenör är upphandlad, där blir
det 14 nya tomter. Kommunen beräknar kunna påbörja försäljning av
de totalt 26 nya småhustomterna i juni med tillträde av tomterna
under hösten.
Va-utbyggnaden vid Tisarens norra strand fortsätter. Arbetet pågår
med överföringsledningarna på Askersundssidan och Hallsbergs
överföringsledningar beräknas starta i september 2021. Bygget av
distributionsnätet i Toskabäcken startar i slutet av året.
Projekteringen av distributionsnätet pågår för Tisarstrand/Kvarsätter
och utbyggnaden ska upphandlas under hösten för att kunna byggas
2022 under förutsättning att investeringarna blir politiskt beslutade.
Därefter planeras det sista området i Tunbohässle.
Centrumplanen i Hallsberg har varit ute på dialog, alla synpunkter
bearbetas och planen justeras. I övrigt pågår detaljplanearbete för
bland annat kvarteret Bokbindaren med flera, Kvarsätter, Pålsboda
samt väster om Hallsbergsterminalen.

SKATTESATS
Den totala skattesatsen i Hallsberg 2020 var 33:10. I riket var den
32:28. Den kommunala skattesatsen i Hallsberg höjdes med 50 öre till
21:55 år 2016. Skattesatsen i Region Örebro var 11:55. Kommunen
har den tredje lägsta skattesatsen i länet. Snittet för kommuner i riket
var 20:72.

Källor: Statistiska centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen,
Skatteverket.
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CORONAVIRUSETS EFFEKTER
Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att
covid-19 var en pandemi. Stora delar av kommunens verksamheter
påverkades av pandemin och personalen har fått ägna mycket tid och
kraft till att hantera pandemins konsekvenser. Kommunledningen
planerade och beslutade om åtgärder till följd av regelförändringar
och rekommendationer från regering och myndigheter.
Besöksförbud har införts inom äldreboenden, och dagverksamheter
och dagcentraler har hållits stängda.
Gymnasieskolan bedrev distansundervisning, och fritidslokaler och
ungdomsgårdar har stängts ner. Större evenemang har ställts in,
bland annat företags- och föreningsmässan Hallsbergsmässan.
Kommunfullmäktiges sammanträden genomfördes med så kallad
kvittning. Det betyder att sammanträdena genomförs med färre
deltagare men med deltagare i proportion till ordinarie
mandatfördelning.
Sjukfrånvaron bland personalen ökade under året. Inom de
verksamheter och yrken där det varit möjligt har personalen arbetat
hemifrån.
17
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Pandemin fick väldigt negativa konsekvenser för kultur- och
fritidssektorn, med stängda idrottshallar, och inställda evenemang.
Men den förde även med sig vissa positiva effekter, som att många
människor tog del av det friluftsliv som kommunen erbjuder. För att
nämna några exempel har det varit högt tryck på motionsspår,
vandringsleder, badplatser, utegym, driving range och grillplatser.
Bland kommunens större företag tvingades Volvo CE, med 360
anställda, att stänga fabriken i fem veckor, och därmed
korttidspermittera personalen. Produktionen drabbades även av
problem med leverans av produkter från underleverantörer.

ÅRETS SOMMARUTSTÄLLNING
Även om många arrangemang ställdes in 2020, har kulturavdelningen
genomfört årets sommarutställning. #ingenlitenlort som utställningen
heter, blev mycket uppskattad. Det är en vandringsutställning som
handlar om Astrid Lindgren och hennes roll som opinionsbildare.
Sommarutställningen i Bergööhuset i Hallsberg invigdes 24 juni och
pågick mellan 25 juni och 9 augusti. I entréavgiften ingick också de
permanenta utställningarna Bergöövåningen och modelljärnvägen.
Totalt lockade utställningen omkring 1 600 besökare.

Å

Å
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TVÅ NYA BOSTADSOMRÅDEN BYGGS I HALLSBERG
Det finns ett stort intresse för tomterna i Samsala (etapp 2) och
Hässlebergsskogen som förbereds för försäljning för
bostadsbebyggelse. Tomterna i de bägge områdena börjar säljas när
gator och vatten- och avloppsinstallationer är färdigbyggda. Detta
arbete pågår i Samsala etapp 2 med Hallsbergs kommuns interna
resurser. I den första omgången kommer 12 nya småhustomter att
kunna säljas. Småhustomterna kommer att kosta 260 000–
300 000 kronor.
I Hässlebergsskogen har kommunen upphandlat byggnation och
entreprenören Lib AB påbörjar arbetet inom kort. Här blir det 14 nya
bostadstomter som kommer att kosta 260 000 kronor.
För båda områdena tillkommer övriga kommunala avgifter som VAanslutning, bygglovsavgift, nybyggnadskarta och eventuella
husutsättningar1.

NY HUVUDVATTENLEDNING
Under sommaren 2020 byggde kommunen en tre kilometer lång ny
del till huvudvattenledningen från Kumla till Hallsberg. Den löper
parallellt med järnvägens östra sida, från reningsverket i Kumla till
Hallsberg, och kommer att förse 10 000 invånare i Hallsberg och
Östansjö med vatten. Ledningen har tagits i drift och den gamla
ledningen i det tidigare läget på Ralagärdet kan nu ställas av, och är
inte längre något hinder för verksamheter och nya byggnationer
väster om järnvägen.

ANLÄGGANDE AV VÅTMARKER
I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har kommunens
ansökan om så kallat

1 Markeringar

av området där husets fasader kommer att vara

placerade.
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Lona-bidrag (lokala naturvårdsprojekt ) för anläggande av våtmarker,
tidigare beviljats av länsstyrelsen. Tanken är att en våtmark dels kan
utgöra en buffert vid kraftiga regn, dels kan utgöra ett tillskott när det
gäller både natur- och stadsmiljö med vattenspeglar i anslutning till
tätorten. Förutsättningar för olika dammar har utretts, och ett läge i
östra Hallsberg, norr om Samsalaområdet, projekteras nu för att en
byggnation ska kunna göras under 2021.

HALLSBERGS NÄRINGSLIV
Priset Bästa Tillväxt delas ut till de kommuner i varje län som har
störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer eller går
med vinst. Hallsberg placerade sig 2020 på en fin tredjeplats i Örebro
län! I kommunen fanns 28 företag som utmärkte sig genom att
uppfylla alla tre kriterier.

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) undersökning ”Öppna
jämförelser företagsklimat 2019” kom Hallsberg på en glädjande 34:e
plats av 173 kommuner i riket. I Örebro län kom Hallsberg på tredje
plats. SKR:s undersökning mäter företagens upplevelse av
kommunens myndighetsservice.
Atria Sweden, som har Sveriges största produktionsanläggning för
livsmedel, belägen i Sköllersta i Hallsberg, påbörjar ett
investeringsprojekt för att omorganisera produktionslinjer och öka
produktiviteten vid Atrias svenska anläggningar. Investeringen
uppskattas till omkring 30 miljoner euro. Projektet ska utreda en
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omstrukturering av produktionslinjer och investeringsbehov kopplat
till detta, samt möjliga omlokaliseringar. I projektet ska Atria utreda
möjligheten att flytta produktionen i Malmö till anläggningen i
Sköllersta. Om projektet genomförs kommer investeringen att ge
företaget betydande konkurrensfördelar genom mer effektiv och
miljövänlig produktion och logistik. Efter planeringsfasen ska
företaget besluta om de ska göra denna investering, som i så fall
väntas bli klar under 2023.

ARBETSFÖRMEDLINGEN KVAR I HALLSBERG
I juni 2020 beslutade Arbetsförmedlingens styrelse att behålla
Arbetsförmedlingens kontor i Hallsberg. Kontoret kommer att få fast
personal, erbjuda bokade möten för arbetssökande som behöver det,
och samverka med kommunen och andra aktörer. Det är viktigt i ett
läge då arbetslösheten stiger.

HALLSBERGS NYA VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
HETER BLOMSTERÄNGEN
Sommaren 2020 kunde kommunens invånare vara med och döpa
Hallsbergs nya vård- och omsorgsboende. Social- och
arbetsmarknadsnämnden beslutade senare att boendet ska heta
Blomsterängen. Blomsterängen är ett namn som passar in i området.
Det relaterar till Kullängen och Långängen men har samtidigt sin
särprägel. Blomsterängen öppnar våren 2022 och byggs just nu vid
Kullängsområdet, nära vårdcentralen i Hallsberg.
Boendet kommer att ha 128 lägenheter, var och en på 32
kvadratmeter. Byggnaden är ritad av arkitektbyrån Marge Arkitekter.
Inriktningen har varit att skapa en varm och trygg plats. Boendet ska
kännas hemtrevligt och det ska vara enkelt att umgås med andra,
både inne och ute. Byggnaden kommer att ägas av Länsgården
Fastigheter AB och Hallsbergs kommun blir hyresgäst.
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KOMMUNALTEKNISKA HUSET
Inflyttningen i kvarteret Skördetröskan och Kommunaltekniska huset
har påbörjats efter en omfattande ombyggnad av den tidigare
cylinderverkstaden. Det är verksamheterna i det befintliga
gatukontoret, Sydnärkes kommunalförbund och Hallbo, som flyttat till
fastigheten, som i framtiden också är tänkt att inrymma en
återvinningsstation för allmänheten.
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Sammantaget redovisade nämnderna ett positivt resultat.
Kommunen uppfyllde sina finansiella mål och de flesta indikatorer
pekar på helt eller delvis uppfyllda mål på sikt.
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin
verksamhet. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning kan ses både ur ett finansiellt perspektiv
och ur ett verksamhetsperspektiv. En allmän utgångspunkt är att varje
generation ska bära kostnaderna för den service som den
konsumerar. Resultatet måste vara tillräckligt stort för att garantera
motsvarande servicenivå även för nästa generation, utan att det
kräver skattehöjningar.
Ambitionerna för den finansiella utvecklingen och ställningen ska
beskrivas i form av mål. De bör formuleras utifrån det som anses vara
god ekonomisk hushållning, samtidigt som de är anpassade efter
kommunens egna förhållanden och omständigheter.
Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt
sätt. God ekonomisk hushållning innebär att resurserna används till
rätt saker och används på ett effektivt sätt. Därför anger kommunen
mål och riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk
hushållning. Förvaltningsberättelsen ska redovisa om kommunen har
uppnått och följt målen och riktlinjerna för verksamhet och ekonomi.
I avsnittet Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi
redovisas kommunstyrelsens uppföljning och beslut utifrån
nämndernas resultatprognoser. Kommunstyrelsen utvärderar också
den ekonomiska ställningen och hur ekonomin utvecklas. Ekonomin
kan analyseras genom nyckeltal eller liknande, där det är viktigt att
fokusera på de delar av ekonomin som behöver förbättras. Ställning
och utveckling av eget kapital och soliditet redovisas under Resultat
och kapacitet.

Ö
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET
OCH EKONOMI
Genom månadsuppföljningar har kommunstyrelsen löpande uppsikt
över den ekonomiska utvecklingen i verksamheterna och
kommunorganisationen. Förutom månadsvisa rapporter redovisas en
tertialrapport till kommunstyrelsen och en delårsrapport i oktober.
Den första uppföljningen och bedömningen av måluppfyllelse görs i
tertialrapporten. De flesta mål och indikatorer som finns i kommunens
styrmodell följs upp senare under året, vilket innebär att det inte
gjordes någon sammanställning av måluppfyllelse på övergripande
kommunnivå under tertial ett.
Tertialrapporten är främst en ekonomisk uppföljning som redovisar en
prognos för kommunens finansiella mål. Målet är att det ekonomiska
resultatet ska uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Prognosen pekade på ett resultat på 1,58 procent.
Arbetet med att analysera måluppfyllelsen fortsatte under året.
Nämndernas prognoser visade ett sammanlagt budgetunderskott på
3,5 mnkr. Kommunstyrelsen visade en prognos på +0,1 mnkr.
Transfereringar visade en prognos på –1 mnkr på grund av högre
kostnader för färdtjänst. Social- och arbetsmarknadsnämndens
prognos var –2,6 mnkr. Inom vård- och omsorgsboenden rådde en
ansträngd situation för sjuksköterskorna, vilket medförde högre
kostnader för inhyrda sköterskor. Verksamheten för personer med
funktionsnedsättning visade underskott i prognosen beroende på
äldre brukare som behövde mer personal än budgeterat.
Övriga nämnder visade nollresultat i sina prognoser, alltså ett resultat
enligt budget. Finansieringens prognos var +2,9 mnkr. Hela
avvikelsen bestod av högre skatteintäkter och generella statsbidrag
än beräknat.
Det prognostiserade helårsresultatet efter tertialrapporten uppgick till
15,2 mnkr, ett underskott på 0,6 mnkr jämfört med budgeterat
resultat.
I och med tertialrapporten beslutade kommunstyrelsen att
kompensera bildningsnämnden med 1,0 mnkr för högre
hyreskostnader, 0,5 mnkr för högre kapitalkostnader samt 0,5 mnkr
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för högre måltidskostnader på grund av fler elever. Tillskottet togs ur
kommunstyrelsens planeringsreserv.
Kommunfullmäktige godkände tertialrapporten på sammanträdet i
juni.
Nämndernas prognoser i delårsrapporten visade ett sammantaget
överskott på 1 mnkr.
Kommunstyrelsens prognos för den gemensamma verksamheten
visade på +1,2 mnkr. Orsaker till avvikelsen var lägre
systemkostnader än beräknat och lägre personalkostnader än
beräknat på grund av flera vakanta tjänster.
Övriga nämnder visade nollresultat i sina prognoser.
Finansieringens prognos var +22,5 mnkr, där hela avvikelsen bestod
av högre skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för
helårsresultatet var 39,7 mnkr, ett överskott på 23,7 mnkr mot
budget.
Kommunfullmäktige beslutade att outnyttjade bidrag från
Migrationsverket för flyktingverksamhet och ensamkommande barn
inte skulle redovisas i resultatet, utan redovisas som kortfristig skuld.
Sättet att redovisa är ett avsteg från god redovisningssed avseende
rättvisande redovisning. Den 31 augusti uppgick detta avsteg till
26,3 mnkr, varav flyktingverksamhet 9,9 mnkr och ensamkommande
barn 16,4 mnkr.
I den sista månadsuppföljningen till och med november 2020 visade
kommunstyrelsens prognos för den gemensamma verksamheten
+2,6 mnkr. Transfereringarna visade överskott på 1,4 mnkr. Övriga
nämnder visade nollresultat. Finansieringen visade ett överskott på
24,7 mnkr. Resultatbudgeten visade därmed en prognos på
+44,7 mnkr, vilket var 28,7 mnkr högre än budgeterat.
Styrsystemet är en styrprocess som syftar till att påverka
organisationens beslut och åtgärder i riktning mot önskat resultat och
effektivitet. Styrningen i Hallsbergs kommunkoncern utgår från
kommunens vision, strategiska områden samt lagar, föreskrifter och
nationella mål för kommunal verksamhet. Hallsbergs kommun styrs
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med stöd av de strategiska områdena och målen i dokumentet
Gemensamma planeringsförutsättningar samt de ekonomiska
ramarna i årsbudgeten.
Investeringsplanen är uppdelad i reinvesteringar och strategiska
investeringar. Det ger nämnderna bättre planeringsförutsättningar
och större bestämmanderätt över investeringarna. Projekt som rör
reinvesteringar beslutar varje nämnd om själv. Det innebär att
nämnderna har rätt att omfördela investeringar mellan projekt och
besluta om nya. Nämnderna kan också avstå från att genomföra
projekt. Fördelningen av de strategiska investeringarna beslutas
löpande av kommunstyrelsen.

FINANSIELL ANALYS
Nedan redovisas kommunstyrelsens analys av det ekonomiska läget i
bokslutet.

Låneskulden uppgick till 258 mnkr på balansdagen. Kommunen tog inga
nya lån, men amorterade 1 mnkr. Två lån på sammanlagt
44 mnkr sattes om med betydligt lägre ränta. Skillnaden i räntesats
varierade mellan 0,8 och 3,3 procentenheter. Ambitionen är att
successivt minska låneskulden. I budgeten och flerårsplanen
2021–2023 beräknas avskrivningar och årligt resultat uppgå till cirka
50 mnkr per år sammanlagt. De skattefinansierade investeringarna
planeras att uppgå till cirka 80 mnkr per år i genomsnitt. Utifrån
dessa förutsättningar finns ett visst beräknat behov av nyupplåning.
Lösen och upptagande av nya lån kommer att ske när skäligt tillfälle
uppstår.

Ökade pensionskostnader påverkar framför allt likviditeten. Vid
årsskiftet 2020/2021 uppgick kommunens bankmedel till 109 mnkr,
46 mnkr mer än 2019. Närmare 200 av kommunens anställda kan gå i
pension de närmaste tio åren. De flesta av dessa pensionsavgångar
infaller dock under senare delen av tioårsperioden.
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Riksbanken höjde reporäntan i december 2019 med
0,25 procentenheter till 0 procent. Sedan dess har reporäntan varit
oförändrad. Prognosen från Riksbanken i februari 2021 visar att
reporäntan stannar på 0 procent fram till första kvartalet 2024. En låg
räntenivå är gynnsam både för kommunens befintliga lån och för nya
lån som behövs för att finansiera de stora men nödvändiga
investeringar som planeras.

Nämndernas följsamhet mot budget 2020 var i stort sett på samma
nivå som 2019. Räknat i belopp blev den sammanräknade
budgetavvikelsen för alla nämnder något lägre 2020 (+11,4 mnkr)
jämfört med 2019 (+12,7 mnkr).

Det finansiella resultatet som helhet var betydligt högre, 59 mnkr, än
2019 (42 mnkr). Resultatet var 6,1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag, vilket var klart över det finansiella resultatmålet
på 1,6 procent. De senaste fem åren har det finansiella resultatet
förbättrats avsevärt, från 23 mnkr till 59 mnkr. Under den perioden
har resultatet varit i genomsnitt 37 mnkr och uppgått
till 2,8–6,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Soliditeten har förbättrats med 75 procent de fem senaste åren och
slutade på 35 procent 2020. Räknar man in kommunens
ansvarsförbindelser för pensioner, blir soliditeten betydligt lägre,
2 procent, men 2020 var det första året då kommunen nådde en
positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen. Måttet soliditet
inklusive pensionsförbindelser är ett sätt att mäta god ekonomisk
hushållning.

År 2013 fick kommuner möjlighet att utjämna intäkterna över flera år
genom att använda en resultatutjämningsreserv (RUR). De första åren
efter RUR-reformen hade Hallsberg inte tillräckliga plusresultat för att
kunna avsätta medel till en reserv, då det krävs ett resultat på minst
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I bokslutet
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2016 avsatte kommunen för första gången medel till RUR med
3,0 mnkr, 2017 avsattes 5 mnkr och 2019 ytterligare 15 mnkr. År
2020 uppnådde kommunen en positiv soliditet inräknat
pensionsförbindelserna. Med den soliditeten kan kommunen avsätta
resultat över 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag till
RUR. För 2020 avsatte Hallsberg 22 mnkr och kommunen har nu totalt
45 mnkr i RUR.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Hallsbergs kommuns styrsystem bygger på mål- och resultatstyrning.
Styrningen bidrar till att den politiska viljeinriktningen och politiska
beslut får genomslag, att kommunen hushållar med sina resurser och
att medborgarna därmed får den service som de förtroendevalda i
fullmäktige beslutat om. Vision, värdeord och strategiska områden är
fastställda av kommunfullmäktige och är bärande i hela
organisationen. Visionen anger färdriktningen på lång sikt och syftar
till att skapa en samsyn om kommunens utveckling.

VISION − DET ÖPPNA HALLSBERG
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man
kommer från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av
landsbygd, natur och samhälle erbjuder livskvalitet och upplevelser
för alla. Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft och
utvecklar både region och individer. Goda kommunikationer med
omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en kommun som
alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära individen,
erbjuder professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och
synpunkter. Hallsberg ser positivt på framtiden och tar långsiktigt
ansvar för nuvarande och kommande utmaningar. Kommunens
värdeord vägleder tjänstemän och politiker i hur de ska förhålla sig
när verksamheter genomförs och beslut fattas i arbetet med att
förverkliga målen.

VÄRDEORD
Hallsbergs kommun, såväl organisationen som det geografiska
området, kännetecknas av varierade mötesplatser där människor
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i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi
bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och
energi.

Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och
entreprenörskap är ett honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och
omsätter dem i verkligheten. De kommunala verksamheterna
kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för förmågan att ta
hand om synpunkter och utveckla kvaliteten.

I dialog med invånare och näringsliv utvecklar kommunen hela
Hallsberg. Vi tar intryck av goda idéer och stora förändringar är alltid
väl förankrade och påverkade av dem som berörs. Vi är stolta över
vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid
öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

MÅLUPPFYLLELSE
Kommunens utveckling utgår från visionen. Utifrån visionen har
kommunen lyft fram fyra strategiska områden för utveckling.
Inriktningen för strategiska områden beskrivs genom
kommunövergripande mål på lång sikt. Målen är ett riktmärke för
utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad
verksamheterna ska bidra till. Till varje område har fullmäktige
formulerat ett antal strategiska mål som ger vägledning för vad
verksamheterna ska prioritera för att förverkliga den politiska
riktningen och uppfylla målen. Till varje strategiskt mål finns en eller
flera indikatorer som fullmäktige särskilt vill följa för att dessa
indikatorer bidrar till måluppfyllelsen. Nämnderna ansvarar för att
bidra till att nå de kommunövergripande målen. De strategiska målen
kan brytas ner till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja
att utgå direkt från de kommunövergripande målen.
Resultat och uppföljning av nämndmålen leder i sin tur till en
bedömning av måluppfyllelse för de strategiska målen. Bedömningen
av mål på övergripande nivåer grundar sig på en samlad bedömning
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av relevanta resultat, aktiviteter och andra faktorer som väntas bidra
till måluppfyllelse. Mer information om varje nämnds verksamhet och
resultat finns i nämndernas verksamhetsberättelser.
Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av
indikatorerna och en kvalitativ uppföljning som nämnderna gör. De
flesta mål är långsiktiga och därför behövs uthållighet eftersom
effekterna av flera satsningar märks först om något eller några år.
Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för
de kommunövergripande målen, vilket innebär att ta fram underlag för
att utveckla och förbättra målen.
God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når positiva
ekonomiska resultat och når både finansiella mål och verksamhetsmål,
eller att målen bedöms bli uppnådda. Grunden för en stark välfärd är
ordning och reda i kommunens ekonomi. Det är därför av stor vikt att
den kommunala ekonomin har ett överskott i goda tider som kan
användas för att minska påfrestningar i lågkonjunktur. Kommunens
finansiella mål har uppnåtts och den sammanfattande bedömningen
av de strategiska målens måluppfyllelse redovisas i följande
sammanställning.
Inför mål och budget 2020–2022 reviderade fullmäktige sina mål och
indikatorer. Under 2020 fortsatte arbetet med att utvärdera och vid
behov ändra målen med tillhörande indikatorer. Syftet är bland annat
att begränsa antalet mål och indikatorer, och att utveckla tydligare
mått där det behövs. Uppföljning, utvärdering och analys som grund
för verksamhetsutveckling fortsätter vara ett prioriterat arbete i
kommunen.

HÅLLBAR KOMMUN
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.

Indikator

Ekonomiskt resultat ska vara minst 1,6 %
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Kommentar:
Det ekonomiska resultatet blev 6,1 procent. Det goda resultatet beror på att
kommunen fått omfattande statsbidrag på grund av pandemin. Målet är
uppfyllt.

Indikator

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Indikator

Andel resor (antal km) med miljövänligt alternativ ska
öka

Kommentar:
Andelen miljöbilar ökade under åren 2016–2018 från 23,5 procent till
35,2 procent. Till år 2020 har dock andelen minskat till 27,2 procent.
Indikatorn är dock inte jämförbar på grund av ett nytt sätt att mäta. Andelen
hybridbilar ökar stadigt. Kommunen planerar att gå över till miljöbränsle för
dieselbilarna för att minska miljöpåverkan. Under 2020 minskade antalet
resor på grund av ﬂer digitala möten. Målet bedöms vara delvis uppnått då
en indikator är uppfylld och en inte fullt uppfylld.

Indikator

Insamlat hushållsavfall totalt, kg per person, ska
minska

Indikator

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning
ska öka

Kommentar:
Insamlat hushållsavfall har minskat och andelen hushållsavfall som samlats in
för materialåtervinning har ökat varje år till och med 2019. Målet är uppfyllt.

Indikator

Företagsklimat enligt Insikt, totalt NKI (nöjd-kundindex)

Indikator

Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat
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Kommentar:
NKI ökade till 77 år 2019 jämfört med 72 år 2018. Resultatet i Svenskt
Näringslivs enkät om företagsklimat visar på en förbättring. Hallsberg ligger
nu på plats 150, vilket innebär att kommunen klättrat 42 platser. Målet är
uppfyllt.

Indikator

Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 %

Kommentar:
På grund av pandemin och riktlinjerna att stanna hemma vid symtom ökade
andelen elever med frånvaro över 10 procent. År 2019 hade Hallsbergs
kommun totalt 361 elever som hade över 5 procents frånvaro, 2020 var
antalet 497 elever. Däremot har andelen olovlig frånvaro minskat från 124
elever ht 2019 till 107 elever ht 2020. Målet är inte uppfyllt.

Indikator

Det förebyggande arbetet ska stärkas genom att
antalet besökare/deltagare i social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
öppenvårdsverksamheter/öppna verksamheter ska
öka mot föregående år

Kommentar:
Dagverksamheter och dagcentraler stängde under våren på grund av
pandemin. Nu har verksamheterna börjat öppnat med små grupper och
kortare tid för att ändå kunna erbjuda de med störst behov insatser och
förebygga ohälsa. Antalet beviljade korttidsbeslut har minskat, och ersatts av
stöd i hemmet. Familjeteamet har öppet intag och personer kan utan kontakt
med socialsekreterare få stöd i sin föräldraroll. Antalet besökare till öppet
intag ökade från 20 år 2019 till 59 år 2020. Antalet insatser avseende
anhöriga och klienter från Stegen ökade. År 2020 ﬁck 28 anhöriga stöd från
öppenvården Stegen (30 år 2019) och 37 personer var inskrivna i någon av
Stegens beroendegrupper (34 år 2019). Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

LIVSLÅNGT LÄRANDE
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle
där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett
lärande genom hela livet.
33

Page 298 of 685

Indikator

Andel barn 1–5 år inskrivna i förskolan ska öka

Indikator

Andel elever i skolår 9 som känner sig trygga i skolan

Indikator

Andel invånare med eftergymnasial utbildning 25–64
år

Indikator

Andel invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Kommentar:
Andelen barn inskrivna i förskola har ökat de senaste åren. Andelen elever i
skolår 9 som känner sig trygga i skolan har ökat till 78,6 procent 2020.
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ökar också och var
26,6 procent 2019. Andelen invånare (0–19 år) i ekonomisk utsatthet har
däremot ökat från 5,5 procent 2016 till 8,1 procent 2018. Målet bedöms vara
delvis uppfyllt.

Indikator

Elever i skolår 3 som deltagit i alla delprov, som klarat
alla delprov i ämnesprovet i svenska

Indikator

Elever i skolår 9 som är behöriga till yrkesprogram

Kommentar:
Andelen som deltagit och klarat alla delprov i ämnesprovet i svenska har ökat
från 54 procent 2018 till 63 procent 2019. Andelen elever som är behöriga
till yrkesprogram har ökat från 69,9 procent 2019 till 73,1 procent 2020.
Bedömningen blir gul då resultatet 2018 var högre. Målet bedöms vara
delvis uppfyllt.

Indikator

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år

Kommentar:
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år har ökat från
71,9 procent 2019 till 72,5 procent 2020. Målet är uppfyllt.
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Indikator

Andelen elever som klarar nationella proven i
matematik i skolår 3 ska årligen öka för att 2022 vara
100 %

Indikator

Andelen elever som klarar nationella proven i
matematik i skolår 9 ska årligen öka för att 2022 vara
100 %

Indikator

Andelen elever som klarar Skolverkets diagnos ”Hitta
matematiken” ska årligen öka för att 2022 vara 100 %

Kommentar:
År 2020 minskade antalet elever som klarar nationella provet i matematik
med nära 6 procentenheter. Det ﬁnns även elever som inte deltagit i provet
och ﬂera har inte gjort alla delprov, främst nyanlända elever och elever som
bedöms ha för låga förkunskaper. Vårterminen 2020 genomfördes inget
nationellt prov i skolår 9 i ämnet matematik och inte heller några
ersättningsprov. Målet bedöms inte vara uppfyllt.

Indikator

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:
Totalt 148 insatser avslutades under året då personerna har blivit
självförsörjande. Den genomsnittliga tiden för alla som uppburit ekonomiskt
bistånd har varit 5,8 månader. Det är en ökning av tiden som
bidragsberoende med 0,5 månader jämfört med 2019. 74 procent av de
personer med arbetsförmåga som fått ekonomiskt bistånd 2020 har nått
självförsörjning inom sex månader. En orsak till att målet på 80 procent inte
nåddes är att arbetslösheten ökat beroende på pandemin och därmed har
behovet ökat av långvarigt ekonomiskt bistånd. Målet är inte uppfyllt.

ALLAS INFLYTANDE
Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med
kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.
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Indikator

Andel valdeltagande i senaste kommunalvalet

Indikator

Delaktighetsindex

Indikator

Synpunkter, felanmälan och förslag

Kommentar:
Valdeltagandet i det senaste riksdagsvalet ökade medan deltagandet i
region- och kommunalvalet var på samma nivå som tidigare val. Kommunen
har ett system för att ta emot invånarnas synpunkter. Delaktighetsindex
minskade från 55 år 2019 till 44 år 2020. Delaktighetsindex visar en samlad
bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens
utveckling. Mellan 2019 och 2020 har sättet att mäta förändrats vilket
påverkar jämförbarheten mellan åren. Målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator

Lärarnas hänsyn till elevernas åsikter ska årligen öka
för att 2022 vara minst 80 %

Indikator

Elevrådet får vara med och påverka om saker som är
viktiga för eleverna på skolan – inﬂytandet ska årligen
öka för att 2022 vara 100 %

Kommentar:
År 2020 upplevde 75,9 procent av eleverna att lärarna tar hänsyn till deras
åsikter, det är oförändrat från 2019. År 2020 upplevde 75,4 procent av
eleverna att elevrådet får vara med och påverka. Det var en ökning från
74 procent 2019. Måluppfyllelsen har ökat, dock inte så mycket som önskat.
Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Indikator

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

Kommentar:
Inga föreningar har fått det högre bidraget. Målet är inte uppfyllt.
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Indikator

Minst 90 % av brukarna inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med
graden av delaktighet

Kommentar:
Vid välkomstbesök och i upprättande av genomförandeplaner ska
verksamheten fråga efter brukarnas önskemål. Enligt den nationella
brukarundersökningen var 92 procent nöjda med hemtjänsten.
Den viktigaste aktiviteten för de boende är att vara delaktig i sin egen
vardag. För att öka delaktigheten för anhöriga, skriver verksamheterna ett
anhörigbrev en gång per år och ordnar anhörigträffar två gånger per år. Det
har dock inte kunnat genomföras 2020 på grund av pandemin. Resultatet för
barn- och familjeenheten visar att 57 procent av de tillfrågade tycker att
delaktigheten var bra eller ganska bra. Resultatet för familjehem/familjerätt
var 54 procent och för familjeteamet 89 procent. Inom enheten för
ensamkommande barn var 77 procent nöjda eller mycket nöjda med
delaktigheten.
Inom vuxenenheten upplevde 62 procent av dem som har besvarat enkäten
för försörjningsstöd/missbruk att de har möjlighet att framföra önskemål och
synpunkter, bland dem som varit i kontakt med biståndshandläggare var
andelen 77 procent och inom öppenvården Stegen var andelen 92 procent.
Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Indikator

Antal genomförda medborgardialoger under året

Kommentar:
Kommunen genomförde 11 medborgardialoger 2020. Sex av dessa
genomfördes i samband med ortsbesök. Två blev inställda på grund av
pandemin. Övriga medborgardialoger har handlat om Vätternvatten,
centrumplanen och VA-utbyggnaden vid Tisaren. Målet är uppfyllt.

GOD SERVICE
Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt
bemötande och god service.
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Indikator

Andel som får svar på e-post inom en dag

Indikator

Kommentar:
Andelen som får svar på e-post inom en dag minskade 2019 jämfört med
2017 medan andelen som får svar i telefon inom 60 sekunder var samma
som vid föregående mätning. Nästa mätning görs 2021. Målet bedöms vara
delvis uppfyllt.

Indikator

Andel maxpoäng gott bemötande

Kommentar:
Andelen maxpoäng för gott bemötande i telefon har ökat till 113 poäng av
120. Det är högre än i jämförbara kommuner. Nästa mätning görs 2021.
Målet är uppfyllt.

Indikator

Andel ärenden som kommunens invånare kan utföra
digitalt ska öka

Kommentar:
Andelen ärenden som kan utföras digitalt har ökat. Ett exempel är
möjligheten för vårdnadshavare att ta del av elevernas resultat. Målet är
uppfyllt.

Indikator

Förvaltningens del på kommunens hemsida ska
uppdateras kontinuerligt så att kontaktuppgifterna är
aktuella

Kommentar:
Förvaltningen uppdaterar och ser kontinuerligt över webbsidor och
broschyrer vid förändringar.
Webbsidan anpassas utifrån lagen om tillgänglighet. Det ﬁnns även
verksamhetsspeciﬁka Facebook-sidor där verksamheter lägger ut
information. Målet är uppfyllt.
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Indikator

I 100 % av genomförandeplanerna ska det framgå
när brukaren/klienten önskar insatsen

Kommentar:
All personal inom hemtjänsten har fått utbildning i dokumentation och att
göra genomförandeplaner. Då dagverksamheterna har varit stängda större
delen av 2020 har ﬂera genomförandeplaner inte uppdaterats eller inte blivit
gjorda. Alla boende har dock en genomförandeplan och två gånger per år
ska genomförandeplanerna granskas utifrån boendes behov i relation till
bemanningskrav.
Socialsekreterarna ska se till att det framgår av genomförandeplanen när
klienten vill ha insatsen. Några få genomförandeplaner saknades inom
individ- och familjeomsorgen vid årets slut. Inom vuxenenheten ekonomiskt
bistånd har alla klienter genomförandeplaner. Målet bedöms därför vara
uppfyllt.
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Hallsbergs kommun hade vid årets slut 1 339 månadsavlönade
medarbetare med en stor majoritet kvinnor, 82 procent. Snittåldern
är 45 år och 76,5 procent av de månadsanställda arbetar heltid.
Den totala sjukfrånvaron var 8,21 procent och frisknärvaron (0–5
sjukdagar under året ) var 43 procent.

Antal anställda

1 242

1 252

1 290

1 330

1 339

Antal årsarbetare*

1 124

1 202

1 248

1 243

1 265

* Alla medarbetares totala arbetstid omräknad till heltider. Antal
årsarbetare blir mindre än antal anställda eftersom alla inte arbetar
heltid.
ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN SAMT ANDEL
HELTIDSARBETANDE

Bildningsförvaltningen

439

120

559

83 (81,5)

Drift- och serviceförvaltningen

96

57

153

84 (83)

Kommunstyrelseförvaltningen

37

7

44

98 (97,5)

Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen

521

62

583

73 (63)

1 093

246

1 339

76,5 (73)

Totalt

Frisknärvaron (0–5 dagars sjukfrånvaro) var 43 procent (55).
Frisknärvaro är andelen månadsanställda som under året inte har haft
någon sjukfrånvaro alls eller varit sjukfrånvarande i högst 5 dagar.
Covid-19-pandemin som drabbade landet under stora delar av 2020
drabbade även Hallsberg och medarbetarna här, vilket lett till ökad
sjukfrånvaro och minskad frisknärvaro. Långtidssjukfrånvaron, det vill
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säga frånvaro 60 dagar eller mer, har däremot minskat. Det beror
främst på att antalet sjuktimmar har ökat och långtidsfrånvarons
andel minskar då i relation till den totala sjukfrånvaron. Regionens
smittskydd har påtalat vikten av att vara hemma från jobbet vid
minsta sjukdomskänsla och det har kommunen som arbetsgivare följt.
Under sommaren minskade sjukfrånvaron för att sen öka igen under
hösten.

Sjukfrånvaron vid årsskiftet 2020/2021 var 8,21 (6,39) procent, vilket
speglar pandemins påverkan under 2020.

Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie
arbetstid

7,84

7,47

6,77

6,39

8,21

41,46

38,20

29,89

30,37

20,52

Total sjukfrånvaro kvinnor

8,71

8,24

7,48

7,07

9,13

Total sjukfrånvaro män

3,82

4,09

3,75

3,57

4,56

Total sjukfrånvaro –29 år

5,47

6,84

5,48

5,41

7,11

Total sjukfrånvaro 30–49 år

7,29

6,63

6,11

5,85

8,02

Total sjukfrånvaro 50– år

8,86

8,53

7,61

7,42

8,80

Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar

SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING, %

Hallsberg totalt

8,21 (6,39)

20,52

9,13

4,56

7,11

8,02

8,80

Bildningsförvaltningen

7,18 (5,39)

18,52

7,89

4,64

6,79

6,66

8,10

Drift- och serviceförvaltningen

5,42 (6,13)

19,00

6,98

2,90

3,09

3,48

7,21

Kommunstyrelseförvaltningen

2,80 (1,73)

12,10

3,28

0,07

0,70

5,78

1,55

Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen

10,23 (7,64)

22,62

10,86

6,18

7,42

10,62

10,88

Hallsbergs kommun ingår i den gemensamma nämnden för
företagshälsa och tolkförmedling (Regionhälsan). Regionhälsan
erbjuder sina resurser till Region Örebro län och kommunerna
Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och
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Örebro. Två politiker från Hallsberg ingår i nämnden för
företagshälsovården. Hallsbergs kommun är också representerat i
Regionhälsans ägarråd via personalchefen.
Företagshälsovården delar in sitt arbete i hälsobefrämjande,
förebyggande och rehabiliterande insatser. Hallsbergs kommun
använder mest hälsobefrämjande insatser och det är också den del
där företagshälsovården vill komma in, alltså i ett tidigt skede för att
sätta in tidiga åtgärder för att få friskare medarbetare.

Under hela året har kommunen gjort ett stort antal riskbedömningar
och riskanalyser för att säkra arbetsmiljön för medarbetarna med
tanke på pandemin.

Sjukdom

1

Hot

32

Olycksfall

18

Övrigt

52

Färdolycksfall

1

Hot och våld

3

Den största delen arbetsskador var olycksfall, framför allt halkolyckor
och felbelastningsskador. En mindre del var hot och våld, både inom
skolan och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Den största
delen tillbud beror på osandade gångar samt olåsta dörrar och
fönster. Åtgärder för att minska både arbetsskador och tillbud pågår
ständigt i form av bland annat handledning samt diskussioner på
arbetsplatsträffar om hur man kan jobba med bemötande.
PERSONALOMSÄTTNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Pension

27

Slutat på egen begäran

75

Annan anställning i kommunen

28

Övrigt

45

Totalt

175
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”Annan anställning i kommunen” avser den interna rörligheten då
medarbetare exempelvis byter befattning, förvaltning,
anställningsform, sysselsättningsgrad eller vid en omorganisation.
Vanligast är byte av anställningsform (tidsbegränsad anställning som
övergår till tillsvidaretjänst ) eller ändrad sysselsättningsgrad. För att
siffrorna ska spegla verkligheten förutsätter det att rätt avgångsorsak
registreras vid avslutad anställning eller förändring i
anställningsförhållandet. ”Övrigt” kan exempelvis vara sjukersättning,
avliden eller att orsaken inte har uppgetts.

För att säkra kompetensförsörjningen arbetar kommunen ständigt
med att vara en attraktiv arbetsgivare för de som redan är anställda
och för att locka den kompetens som behövs för att ge medborgarna
rätt service. Varje förvaltning arbetar med att ta fram en
kompetensförsörjningsplan för sin egen verksamhet. Att öka
sysselsättningsgraden till heltid är en viktig del i
kompetensförsörjningen. Under 2021 kommer kommunen arbeta med
ett delprojekt i projektet Nära vård, som omfattar
kompetensförsörjning för de flesta befattningar inom vården.
Projektet genomförs på samma sätt i hela länet och ska vara klart till
sommaren 2022.

Arbetet med heltid som norm pågår i hela Sverige. Det är ett stort
förändringsarbete och därför har tiden för att genomföra detta
förlängts från 2021 till 2024. Andelen heltidsanställda har i
Hallsbergs kommun ökat från 68,5 procent 2017 till 79 procent 2020.
Det är främst inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen som
andelen heltidsanställda har ökat, från 48 procent till 73 procent vid
årsslutet 2020.

Under året har 27 medarbetare gått i pension.
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BERÄKNADE PENSIONSAVGÅNGAR 2022–2030 PER FÖRVALTNING,
BERÄKNAD PENSIONSÅLDER 67 ÅR

Bildningsförvaltningen

4

5

14

12

6

7

15

10

8

81

Drift- och
serviceförvaltningen

0

3

4

3

4

5

8

6

9

42

Kommunstyrelseförvaltningen

1

0

0

1

2

2

3

4

1

14

Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen

2

9

8

10

11

14

13

18

15

100

Totalt

7

17

26

26

23

28

39

38

33

197

Löneöversynen för 2020 blev en lång och utdragen process. Flera
centrala avtal blev inte klara förrän i november på grund av pandemin.
Inom kommunen hanteras fem olika huvudöverenskommelser och
löneöversynen genomfördes löpande. 2020 års löneöversyn är
avslutad med alla anställda utom för Kommunals medlemmar där ny
lön betalas ut i februari 2021, för Kommunals medlemmar gäller den
nya lönen från och med den 1 november 2020. För övriga avtal gäller
ny lön från och med den 1 april 2020.

Kommunen gör varje år en lönekartläggning för att upptäcka osakliga
löneskillnader mellan könen. 2020 års lönekartläggning visade att det
inte finns några osakliga löneskillnader.

Det pågår alltid olika utbildningsinsatser inom förvaltningarna. Från
centralt håll ordnar kommunen en introduktionsdag för nya
medarbetare två gånger under året. Nya chefer inbjuds också till en
central introduktionsdag. Alla kommunens chefer tillsammans med
skyddsombud och arbetsplatsombud har gått en
arbetsmiljöutbildning på tre dagar. Chefsdagar hålls fyra gånger
under året med inbjudna externa föreläsare och intern information. De
som önskar får individuell pensionsrådgivning.
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Under året kunde inte alla utbildningar genomföras på grund av
pandemin. Digitala lösningar för att genomföra utbildningar finns nu
och 2021 kommer kommunen att genomföra ett antal utbildningar
och möten digitalt.

Hallsbergs kommun erbjuder personalförmåner som flextidsavtal,
växling för fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och
friskvårdsbidrag.
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Kommunsektorn – kommuner och regioner sammanräknat –
redovisade ett verksamhetsresultat på 51,5 miljarder kronor för 2020.
Det var en förbättring med 39,1 miljarder kronor jämfört med 2019.
Den kraftiga ökningen förklaras av tillskottet från de generella
statsbidrag som regeringen betalat ut på grund av coronapandemin.
Totalt 6,9 procent av kommunerna (16 kommuner) redovisade ett
negativt resultat för 2020. Det var betydligt färre än året före då
40,7 procent av kommunerna redovisade ett negativt
verksamhetsresultat. Ingen av regionerna lämnade underskott 2020.
Resultatet för 2020 innebär att kommunsektorns finansiella sparande
för första gången på tio år beräknas bli positivt. Det gör att
kommuner och regioner kan öka likviditeten och därmed tillfälligt
minska behovet att låna pengar till de stora investeringar som
behöver göras i exempelvis nya skolor, sjukhus och äldreboenden.
Resultatet gör det också möjligt att avsätta pengar i en så kallad
resultatutjämningsreserv (RUR), som kommuner och regioner utifrån
vissa krav kan använda för att täcka upp eventuella negativa
balanskravsresultat framöver.

SKR:s senaste prognos från februari 2021 visar att konjunkturen
fortsätter stärkas 2021, men att inledningen av året blir svag. En
starkare återhämtning väntar först under andra halvåret. De
ekonomiska prognoserna för Sverige har justerats upp för 2021,
delvis för att avslutningen av 2020 inte blev så svag som beräknat i
tidigare prognoser.
I februariprognosen skrivs det kommunala skatteunderlaget upp för
2020 och 2021. Dock råder en stor ovisshet om hur smittspridning,
restriktioner och vaccinationsprogram kommer att utvecklas, liksom
den ekonomiska politiken. Konjunkturutsikterna bör därför ses som
osäkra.
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SKR skriver i sina prognoser att år 2021 startar med en svag
utveckling vad gäller efterfrågan, produktion och sysselsättning.
Återhämtningen går på sparlåga en tid. En återgång mot det normala
för ekonomi och samhällsliv i år och nästa år kommer i hög grad att
bero på den ekonomiska politiken där frågor som hur och när hittills
vidtagna krisåtgärder ska förlängas eller avvecklas får stor betydelse.
När kommer konjunkturen att vara så stark att både företag och
hushåll klarar sig utan understöd?
Det man säkert kan se är att konjunkturutvecklingen och krispolitiken
kommer att fortsätta präglas av pandemin. Mycket av SKR:s
prognoser baserar sig på hur framgångsrikt programmen för
massvaccinering lyckas och hur fort återhämtningen efter pandemin
sker, vilket får en väldigt stor betydelse för den framtida utvecklingen.
Februari månads skatteprognos har justerats upp jämfört med
tidigare prognoser. Men liksom i resonemanget ovan förutsätter det
en stigande andel vaccinerade i befolkningen och gradvisa lättnader
av restriktioner, vilket bidrar till en normalisering av samhället.
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Årets resultat för kommunen uppgick till 59 mnkr, vilket var
43 mnkr bättre än budgeterat. För kommunkoncernen var resultatet
58 mnkr. Överförmyndarverksamheten redovisade underskott mot
budget.

ÅRETS RESULTAT
Kommunens resultat blev 59 mnkr, betydligt mer än det budgeterade
resultatet på 16 mnkr. Nämnderna visade i huvudsak en god
budgetföljsamhet. Skatteintäkterna blev lägre än budgeterat medan
generella statsbidrag och utjämning istället blev högre än budgeterat.
Den kraftiga resultatökningen beror på tillskottet från de generella
statsbidrag som betalats ut på grund av coronapandemin.
Den fortsatt låga räntenivån gynnade resultatet i form av lägre
finansiella kostnader.
Resultatet påverkades också av realisationsvinster med 1,4 mnkr,
dessa avräknas dock i balanskravsutredningen.
Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till 58 mnkr, vilket var
23 mnkr bättre än 2019.

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
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BALANSKRAVET
Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunens ekonomi vara i
balans och intäkterna måste vara högre än kostnaderna efter att
realisationsvinster räknats bort. Ett positivt resultat krävs för att säkra
det egna kapitalet och bygga upp medel för underhåll och
investeringar. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgick till
57,8 mnkr. Efter årets reservering till resultatutjämningsreserven
(RUR) blev årets balanskravsresultat 35,8 mnkr.
BALANSKRAVSUTREDNING
Årets resultat

59,2
− 1,4

Samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjustering

57,8

Balanskravsresultat tidigare år
Reservering till RUR

− 22,0

Årets balanskravsresultat

35,8

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Utifrån kommunallagen har fullmäktige antagit riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) för
Hallsberg. Regelverket ger kommunen möjlighet att reservera delar av
positiva resultat. Tidigare års positiva resultat kan kommunen då
använda för att jämna ut minskade intäkter och underskott efter
balanskravsjusteringar. Kommunen får maximalt reservera den del av
årets resultat som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter
och generella statsbidrag, efter balanskravsutredning. För 2020
uppgick detta högsta möjliga belopp till 48,1 mnkr. Kommunen valde
att reservera 22 mnkr till RUR.
Till och med bokslutet 2019 uppgick RUR till 23 mnkr, vilket innebär
att RUR efter 2020 uppgår till 45 mnkr.
RUR får användas när balanskravsresultatet är negativt för att på så
sätt nå ett nollresultat.
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Ingående värde

23

Årets reservering till RUR

22

Disponering av RUR

0

Utgående värde

45

BUDGETAVVIKELSER
En viktig förutsättning för en ekonomi i balans är god
budgetföljsamhet i verksamheterna.
Totalt uppgick nämndernas överskott till 11,4 mnkr. Det var 1,3 mnkr
mindre än föregående år. De senaste fem åren har nämndernas
överskott förbättrats med totalt 9,4 mnkr.
En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk
hushållning, är att kommunen har en bra balans mellan löpande
intäkter och kostnader. Utvecklingen av skatteintäkter och generella
statsbidrag, och nettokostnader, visar periodvis stora svängningar.
Under fyra av de fem senaste åren har skatteintäkter och generella
statsbidrag ökat i snabbare takt än nettokostnaderna. Skatteintäkter
och generella statsbidrag ökade i genomsnitt med 5,03 procent per år
under femårsperioden. Nettokostnaderna ökade i snitt med
4,10 procent under samma period.

Kommunfullmäktige

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

– 2,3

3,4

3,2

8,3

9,7

Drift och service

0,7

– 0,7

0,5

0,2

0

därav skatteﬁnansierad verksamhet

0,7

– 0,7

0,5

0,2

0

därav avgiftsﬁnansierad verksamhet

0

0

0

0

0

Bildningsnämnden

1,7

0,1

– 0,1

– 0,1

0

Social- och arbetsmarknadsnämnden

1,9

– 0,6

– 1,1

4,2

1,8

0

– 0,4

0

0

– 0,4

Kommunstyrelsen

Revisionen, valnämnden med ﬂera

Å
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Ä
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ÅRETS RESULTAT – SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
Årets resultat för kommunkoncernen visade ett överskott på 58 mnkr, mot
35 mnkr 2019. Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, lämnade ettöverskott
på 2,1 mnkr, Hallsbergs Bostads AB, HBAB, ett överskottpå 1,3 mnkr,
Sydnärkes Utbildningsförbund ett underskott på
3,6 mnkr, Nerikes Brandkår ett överskott på 0,2 mnkr. Sydnärkes
kommunalförbund redovisade ett nollresultat efter justering mot
resultatutjämningsfonder.
med
I Hallbo var årets resultat efter finansiella poster 2,1 mnkr, att jämföra
det budgeterade resultatet 131 tkr. Stiftelsens uppdrag är inte
att
områden, samt
maximera vinsten utan att kvalitetsförbättra bostäder och
möta behovet av nybyggnation.
Resultatet för HBAB blev ett överskott på närmare 1,3 mnkr, jämförtmed
budgeterade 636 tkr. Överskottet beror främst på attavskrivningstiden
ändrats på två komponenter på två av bolagets
fastigheter, vilket medfört
lägre kostnader för avskrivningar.
Sydnärkes Utbildningsförbunds resultat blev ett underskott på
7,4 mnkr mot budget. De främsta orsakerna till underskottet är lägre
intäkter från Migrationsverket och medlemskommunerna avseende
utbildning för asylsökande ungdomar och svenska för invandrare (sfi).En
av regeringens åtgärder för att motverka effekterna av pandemin
2020 var
att staten utlovade full kompensation för yrkesvux, vilketgav en
intäktsökning på 2,3 mnkr mot budget. Då flera av
medlemskommunernas
elever valde andra skolor än Alléskolan underhösten 2020, har
kostnaderna för interkommunal ersättning ökat.Pandemin har fått
effekten att fler väljer att utbilda sig. Det har ökattrycket på
kurser av andra
vuxenutbildningen markant och förbundet har fått köpa
anordnare i högre utsträckning än budgeterat.
Resultatet för Nerikes Brandkår var ett överskott på 2,4 mnkr,
2,1 mnkr högre än budgeterat. Överskottet beror bland annat på lägre
hyreskostnader och uthyrning av personal till den nya
ledningssamverkan
inom Räddningsregion Bergslagen (RRB). De
finansiella intäkterna gav
överskott på grund av försäljning av
värdepapper.
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Sydnärkes kommunalförbunds resultat blev ett underskott på
2,8 mnkr före avsättning till resultatutjämningspost.
Varje kommun ska finansieras med sin taxa som fastställs avrespektive
kommunfullmäktige. Kommunalförbundet redovisarsamlade resultat som
kortfristig skuld till och kortfristig fordran på
respektive avfallskollektiv
kommunvis. Detta förfaringssätt innebär attkommunalförbundet inte
redovisar något eget kapital. I bokslutet2020 redovisades det samlade
som kortfristig skuld.
resultatet i alla fyra avfallskollektiv

NETTOKOSTNADERNAS ANDEL AV SKATTEINTÄKTER
OCH
STATSBIDRAG
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råderbalans
mellan löpande intäkter och kostnader. Det långsiktiga
ekonomiska målet är
summan av skatteintäkter
att kommunens resultat ska vara 1,6 procent av
och generella statsbidrag, sett över en
treårsperiod.
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag,tillika
kommunens finansiella mål, blev 6,1 procent 2020. Det innebäratt målet
uppfylldes. De fem senaste årens resultat har varit
36,6 mnkr per år i genomsnitt. Resultatutvecklingen visar en tydlig
förbättring jämfört med föregående femårsperiod då detgenomsnittliga
resultatet uppgick till 26,2 mnkr.
Det kan åskådliggöras genom att nettokostnaderna ställs i relation till
skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto. Kostnaderna fårinte vara
högre än 98,4 procent om det ekonomiska målet ska varauppfyllt.

Verksamhetens nettokostnader

92

92

93

92

90

Avskrivningar

4

4

4

3

3

Finansnetto

1

1

0

0

1
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Skatteintäkter och generella statsbidrag är kommunens största
inkomstkälla. Skatteintäkternas storlek beror på skattesatsen och
skatteunderlaget efter taxering av invånarnas inkomster. Kommunens
skattesats var 21,55 kronor per beskattningsbar hundralapp.
Skatteintäkterna blev totalt 12,5 mnkr lägre än budgeterat. De
preliminära skatteintäkterna var 0,5 mnkr högre än budgeterat.
Slutavräkningen för 2019 var negativ med 3,9 mnkr. Den preliminära
slutavräkningen för 2020 blev negativ med 9,2 mnkr.
Generella statsbidrag blev 30 mnkr högre än budgeterat, men lägre
utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift gjorde att summan
av generella statsbidrag och utjämning blev 27,5 mnkr högre än
budgeterat.
Intäkten från inkomstutjämningsbidraget blev 1,5 mnkr lägre än
budgeterat.
Kostnadsutjämningsbidraget blev 1,3 mnkr lägre än budgeterat.
Intäkten från regleringsbidraget blev 0,3 mnkr lägre än budgeterat.
Kommunal fastighetsavgift blev 0,6 mnkr högre än budgeterat. Det
förklaras av tillskottet från de bidrag som betalats ut på grund av
coronapandemin.

Bruttokostnaderna för den kommunala verksamheten uppgick till 1
134 mnkr (1,1 miljard). Den kommunala verksamheten är
personalintensiv och av bruttokostnaderna utgjorde
personalkostnaderna 58 procent.
Nettokostnadsutvecklingen var 3,78 procent, medan ökningen av
skatteintäkter och generella statsbidrag var 5,67 procent. Skillnaden
mellan intäktsökningen och kostnadsökningen, det vill säga om
intäkterna ökar mer än kostnaderna, är en avgörande faktor för
kommunens möjlighet att skapa en stabil ekonomi med nödvändiga
överskott för framtida finansiering av verksamhet och investeringar.
År 2020 var denna skillnad 1,89 procentenheter. Det är den största
skillnaden sedan 2016 (1,56 procentenheter). Då bidrog den höjda
skattesatsen med 50 öre till att skapa ett större ekonomiskt utrymme.
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Semesterlöneskuld och uppehållslöneskuld uppgick totalt till
29,7 mnkr. Det var en ökning med 3,8 mnkr. Den totala sjukfrånvaron
i kommunen ökade 2020 med 1,8 procentenheter. Det speglar hur
pandemin har påverkat sjukfrånvaron. I spåren av pandemin och ökad
sjukfrånvaro har personalen inte kunnat ta ut semester i samma
omfattning som ett normalt år. Det har ökat antalet sparade
semesterdagar och därmed semesterlöneskulden.
Skulden för okompenserad övertid var 2,5 mnkr, 0,1 mnkr lägre än
året innan. Ferielöneskulden för lärarpersonal ökade med 0,7 mnkr till
5,9 mnkr.

Tabellen nedan visar hur stor påverkan 1 procentenhets ökning eller
minskning av olika faktorer har på kommunens intäkter och kostnader.

Ränteförändring rörliga lån

+/– 0,7

Löneförändring 1 procentenhet

+/– 6,4

Bruttokostnadsförändring 1 procentenhet

+/– 11,3

Generella statsbidrag 1 procentenhet

+/– 2,7

Skatteförändring 1 procentenhet

+/– 33,0

Finansnettot blev 9 mnkr bättre än budgeterat. Finansiella intäkter
blev 2 mnkr högre än budgeterat, bland annat på grund av återbäring
från Kommuninvest som baseras på kommunens låneskuld.
Återbäringen redovisades med 0,6 mnkr. De finansiella kostnaderna
blev 7 mnkr lägre än budgeterat. Det var i huvudsak räntekostnaden
för långfristiga lån som påverkade resultatet. Kommunen tog inga nya
lån 2020. Den extremt låga räntenivån gynnade räntekostnaderna.

Ingen ny avsättning gjordes till lakvattenrening. Ianspråktagande
gjordes med 0,5 mnkr. Den kvarvarande avsättningen på 10,5 mnkr
beräknas gå åt för att åtgärda den underdimensionerade
reningsanläggningen vid den nedlagda deponin i Vissberga.
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Årets nettoinvesteringar uppgick till 83,5 mnkr av budgeterade
111,6 mnkr. Genomförandegraden blev 75 procent (79 procent
2019).
Nedanstående tabeller visar investeringar i större projekt samt
avgiftsfinansierade VA-investeringar.
Den största investeringen under året var ombyggnaden av
Kommunaltekniska huset (Skördetröskan). Det är verksamheterna
inom gatukontoret, Sydnärkes kommunalförbund och delar av Hallbo
som flyttat dit. Ombyggnationen håller på att avslutas och arbeten
pågår med den yttre miljön.
Exploatering av Samsala etapp 2 A påbörjades och före
exploateringen anlades en ny gång- och cykelväg för att öka
trafiksäkerheten. Exploateringen vid Hässleberg blev klar under
hösten.
Kommunhusets renovering färdigställdes under året. Renoveringen
omfattar tak, fasad och balkonger. Alla fönster i huset har också
totalrenoverats.
Trafiksäkerhetsåtgärder under året har omfattat bland annat gångoch cykelvägar samt belysning.
Receptionen i Centrumhuset är färdigrenoverad, och nu finns en ny
reception, ett nytt väntrum och nya kontor för verksamheten.
Huvudvattenledningen i Rala är färdig och i drift. VA-investeringar vid
Tisaren inklusive delprojektet Kvarsätter pågår.
Sanering av VA-nätet har utförts vid Kärrsvägen i Pålsboda och i
Vibytorp i Hallsberg, samt vid Norrbys avloppsanslutning.
Budgeten för ej påbörjade investeringsprojekt samt pågående projekt
kommer att begäras överförda till 2021.
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REDOVISNING AV STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT

Skördetröskan 4

– 18 359

– 10 525

– 7 834

Fönsterbyte Transtenskolan

– 4 171

– 4 300

129

Stocksätterskolan ombyggnad

– 2 589

– 4 000

1 411

Hallsbergs kommunhus

– 2 470

– 2 000

– 470

Knuten, tillagningskök

– 2 000

– 2 000

0

Långängsskolan ombyggnad

– 1 464

0

– 1 464

Inköp maskiner och inventarier

– 1 099

– 1 200

101

Inventarier BIN

– 1 016

– 1 090

74

Traﬁksäkerhetsprojekt, anslag

– 1 012

– 1 000

– 12

Inventarier DOS

– 886

– 600

– 286

Kulvert, värmeväxlare
Transtenskolan

– 801

– 1 200

399

Sydnärkehallen, omklädningsrum

– 759

– 1 900

1 141

Inventarier och data

– 652

– 1 312

660

Reception Centrumhuset

– 639

– 496

– 143

Tak Fredriksbergs skola

– 548

– 2 000

1 452

Upprustning gator och
vägar (30002)

– 502

0

– 502

Brandskyddsåtgärder

– 501

– 500

–1

Tillgänglighetsanpassning
Alléhallen

– 384

– 2 800

2 416

Gatubelysning

– 369

– 400

31

Inköp maskiner och fordon

– 332

– 1 500

1 168

Folkasboskolan ventilation

– 330

– 3 000

2 670

Exploatering Samsala 2 A

– 4 002

– 4 002

0

Exploatering Hässlebergsskogen

– 2 532

– 2 532

0

REDOVISNING EXPLOATERING
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REDOVISNING AV STRATEGISKA VA-INVESTERINGAR

Rala III

– 3 237

– 4 900

1 663

– 11 934

– 12 297

363

Exploatering Tisaren VA-nät
Toskabäcken

– 8 183

– 8 200

17

Exploatering Samsala 2 A

– 2 183

– 1 850

– 333

Exploatering Hässlebergsskogen

– 2 046

– 1 350

– 696

0

– 1 300

1 300

Exploatering Tisaren VA-nät
Tisarstrand

– 930

0

– 930

Exploatering Tisaren VA-nät
Tunbohässle

– 39

– 100

61

0

– 3 013

3 013

VA Tisaren etapp 1

Exploatering Kvarsätter 2:1 med
ﬂera

Ofördelat utrymme VA

REDOVISNING AV ÖVRIGA VA-INVESTERINGAR

Sanering VA-ledningar

– 3 833

– 4 000

167

Avloppsreningsverk, anslag

– 2 046

– 3 075

1 029

– 298

0

– 298

Nödvattenrum

0

– 600

600

Inköp maskiner och fordon, avgift

0

– 1 120

1 120

Norrby avloppsanslutning
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SOLIDITET

Soliditeten uppgick till 35 procent vid årets slut. Det var en ökning
med 3 procentenheter. För den sammanställda redovisningen var den
23 procent (lika som 2019). Orsaken var kommunens goda likviditet
och överskott.
Soliditeten beskriver den ekonomiska styrkan på längre sikt. Den visar
hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital.
Förändringarna i detta finansiella mått påverkas av investeringstakt,
nyupplåning, andra skuldförändringar och av det ekonomiska
resultatet. Ju lägre soliditet, desto högre framtida kostnader för
kommunen.
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EGET KAPITAL

Det egna kapitalet har ökat varje år under en femårsperiod. För att
kommunens förmögenhet, som har skapats av tidigare generationer,
inte ska urholkas och för att kommande generationer inte ska belastas
av dagens konsumtion, krävs en viss resultatnivå. Sedan 2016 har det
egna kapitalet ökat med 88 procent. För koncernen är ökningen
större, 126 procent.

SKULDSÄTTNINGSGRAD

Skuldsättningsgraden i kommunen låg kvar på 2. I densammanställda
skulder, men
redovisningen ökade både långsiktiga och kortfristiga
skuldsättningsgraden låg kvar på 3.
59

Page 324 of 685

Skuldsättningsgraden beskriver den del av tillgångarna som
finansierats
med lån. En skuldsättning över 1 betyder attskulderna är större än det
egna kapitalet. En hög skuldsättningsgrad
tyder på större ekonomisk risk.
Skuldsättningsgrad används för attbeskriva kommunens finansiella risk
(räntekänslighet ).

SOCIAL INVESTERINGSFOND
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att införa en social
investeringsfond. Fondens syfte är att minska utanförskap, bryta
långvarig arbetslöshet och förbättra integrationen. Beslutet innebar
att reserverade medel i balansräkningen för tidigare outnyttjade
medel, som utbetalats i form av statsbidrag för flyktingmottagande,
fördes över till fonden. Den ursprungliga avsättningen i bokslutet
2015 uppgick till 8,4 mnkr.
Det ingående saldot 2020 uppgick till 10,3 mnkr. År 2020 tog
kommunen i anspråk 2,3 mnkr och avsatte sedan 2,3 mnkr i bokslutet.
Saldot uppgick därmed fortfarande till 10,3 mnkr vid årets slut.
Fonden redovisas som en del av eget kapital, men påverkar inte den
externa redovisningen i form av resultat- och balansräkning.
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KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA
Kommunen

79

190

74

59

70

Sammanställd redovisning

96

115

87

79

89

Kassalikviditet är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar
i förhållande till kortfristiga skulder. Kassalikviditeten för kommunen
uppgick till 70 procent vid årets slut. Det var en förbättring med 11
procentenheter. Likviditeten har varit så god att kommunen kunnat
finansiera sina investeringar på 83 mnkr utan nya lån. Den
sammanställda redovisningen visade en förbättring med
10 procentenheter. Koncernen har utökat sina lån med 114 mnkr
under året.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Kommunen värderar tillgångar och skulder i balansräkningen utifrån
kravet på en rättvisande resultaträkning. Med rättvisande avses bland
annat att mätningen är konsekvent över tiden och att enskilda år är
jämförbara. I redovisningssammanhang betraktas därför
verksamheten som om den ska fortsätta i all oändlighet
(fortlevnadsprincipen). Det är samtidigt komplicerat att värdera
kommunala tillgångar. Tillgångarna är ofta av så kallad allmännyttig
karaktär och saknar marknadsvärden. Sammantaget med
balansräkningens resultatutredande roll innebär det att kommunen
behöver ha en restriktiv hållning vid värdering av balansräkningens
poster (försiktighetsprincipen).
Fastigheter, anläggningar och inventarier upptogs i bokslutet till ett
värde av 750 mnkr.
De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till sammanlagt
37 mnkr. Aktier och andelar i övriga bolag uppgick till 2,4 mnkr. Det
bokförda värdet för andelar i Kommuninvest ekonomisk förening var
0,5 mnkr. Det totala insatskapitalet efter de insatsemissioner som
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kommunen medverkade i 2002–2015 uppgick till 13,8 mnkr. Det
redovisas inte som en finansiell tillgång utan med en upplysning i
bokslutet. Aktierna i det nybildade bolaget Vätternvatten AB
bokfördes med 1,9 mnkr. Grundfondskapitalet i den kommunala
bostadsstiftelsen Hallbo uppgick till 23,6 mnkr.
LÅNESKULD
Kommunen

471

464

260

260

258

Sammanställd redovisning

922

820

834

971

1 086

Kommunens låneskuld uppgick till 258 mnkr. Under 2020 tog
kommunen inga nya lån. Låneskulden i den sammanställda
redovisningen uppgick till 1 086 mnkr (drygt en miljard), vilket var en
ökning med 142 mnkr sedan 2019.
Kommunens räntekostnader uppgick till 2,7 mnkr. Låga rörliga och
fasta räntor har gjort det möjligt att binda lån på längre löptider till
låg ränta, vilket har minskat räntekostnaderna.

KAPITALBINDNING LÅNESKULD

FÖRDELNING RÖRLIG OCH FAST RÄNTA
Den 31 december var 75 procent av låneskulden bunden med fast
ränta och 25 procent löpte med rörlig ränta. Skuldportföljens
genomsnittliga kapitalbindning var 4,19 år och den genomsnittliga
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räntebindningen var 3,31 år.
Fördelning fast respektive rörlig ränta

En relativt stor andel bundna räntor ger trygghet inför framtiden,
eftersom räntekostnaderna då är kända, även om nackdelen
naturligtvis är lite högre räntor. Även om ränteläget är gynnsamt, är
fasta räntor högre än rörliga. En spridning av kapitalbindningen är
viktigt så att inte alla lån omsätts samtidigt.

BORGENSÅTAGANDE
Totalbeloppet för kommunens borgensåtaganden ökade med
137 mnkr. Borgen för Hallbo ökade med 91 mnkr. Bostadsbolagets
borgen ökade med 38 mnkr. Borgen för Sydnärkes
Utbildningsförbund ökade med 8 mnkr. Hallsbergs andel av
utbildningsförbundet uppgick till 49 procent.
I samband med bildandet av det gemensamma kommunala bolaget
Vätternvatten AB, som ansvarar för dricksvattenförsörjning från
Vättern, beslutade kommunfullmäktige att ingå borgen för bolagets
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp på 22 mnkr.
Inga lån har hittills tagits upp i Vätternvatten AB. Hallsbergs andel i
bolaget är 7,96 procent. Övriga ursprungliga delägare är kommunerna
Örebro, Kumla och Lekeberg samt Laxå Vatten AB. Laxå har senare
beslutat att utträda ur bolaget. Under 2021 ska de övriga
kommunerna besluta om ägarförändring och ändrad borgen i
Vätternvatten AB.
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Övriga borgensåtaganden bedöms ha relativt låg risk. Kommunens
största borgensåtaganden ligger i Hallbo. Risker som företaget har att
möta är framför allt finansiella. En procents ökning av räntorna
påverkar resultatet med omkring 3 mnkr. Prisstegring för el och
fjärrvärme eller extremkyla under längre tid kan innebära minskade
underhållsinsatser. Även vakanserna kan öka om efterfrågan minskar.
Årets resultat i Hallbo blev 7 mnkr, vilket var högre än 2019 (0 mnkr).
Uthyrningsgraden var oförändrad, 99 procent. Under 2021 ligger
Hallbos fastighet med kontors- och vårdlokaler i Stocksätter ute för
försäljning till ett pris av 12,9 mnkr.
Hallsbergs kommun ingick 1993 en solidarisk borgen såsom för egen
skuld, för Kommuninvest i Sverige AB:s alla nuvarande och framtida
förpliktelser. Alla medlemskommuner ingick med likalydande
borgensförbindelser.
I takt med att kommunens bostadsstiftelse och det helägda
bostadsbolaget Hallsbergs Bostads AB, HBAB, fortsätter investera i
nya och ombyggda bostäder, ökar behovet av lån och därmed
kommunal borgen. Kommunen bevakar och analyserar fortlöpande
hur den egna och koncernens finansiella situation förändras.

PENSIONER
Pensionsåtagandet redovisas utifrån kommunallagens intentioner
enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att en mindre del
redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del läggs
som ansvarsförbindelse.
Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande på 398 mnkr
(404 mnkr). De pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till
323 mnkr och redovisas enligt rekommendationerna som en
ansvarsförbindelse. Det innebär att 81 procent av
pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.
Kommunen anlitade KPA som pensionsadministratör och KPA har
beräknat pensionsskulden. Aktualiseringsgraden den 31 december
2020 var 96 procent. Det var oförändrat jämfört med 2019, och
bedöms vara en relativt hög nivå.
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För personer som är aktualiserade, det vill säga där alla
pensionsgrundande tider är utredda, är pensionsåtagandet beräknat
enligt dessa. För dem som inte är aktualiserade uppskattar KPA en
pensionsgrundande tid. I takt med att även de aktualiseras, justeras
ansvarsförbindelsen.
Inga visstidspensioner redovisades i bokslutet 2020.
Löneskatt för de beräknade pensionsförmånerna redovisades också
under avsättningar med 14,6 mnkr (13,8 mnkr).
Pensionsförmåner redovisade som ansvarsförbindelser uppgick till
260 mnkr exklusive löneskatt (269 mnkr). Löneskatten var
63 mnkr (65 mnkr).

De pensionsmedel som intjänats från 1998 utbetalas för den
anställdes egen placering hos pensionsförvaltare. Enligt avtalet KAPKL beräknas den avgiftsbestämda ålderspensionen med en årlig
pensionsavgift från och med månaden efter den månad arbetstagaren
fyller 21 år.
Avgiften beräknas till 4,5 procent av ett avgiftsunderlag.
Kostnaden för 2020 redovisas som kortfristig skuld och beräknas till
30,6 mnkr inklusive löneskatt.
PENSIONSFÖRVALTNING
Kommunfullmäktige beslutade 2001 om riktlinjer för
pensionsförvaltning. Det finns inga medel särskilt placerade för
kommunens pensionsutbetalningar. Kommunen återlånar den
samlade pensionsskulden till verksamheten.

Avsättning för pensioner

70

75

334

323

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte
upptagits bland avsättningar
Finansiella placeringar
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Det här avsnittet redovisar förhållanden och faktorer som kan påverka
den kommunala ekonomin och verksamheten i närtid och vilka risker
och osäkerhetsfaktorer det innebär.

Utvecklingen av sysselsättning och tillväxt har stor betydelse för
kommunens intäkter, som till största delen består av skatter och
generella statsbidrag. Grunden för en stark välfärd är en ekonomi i
balans. Målet är ekonomiskt överskott i goda tider för att ha en buffert
när tiderna blir sämre. Det budgeterade resultatet för 2021 är
24,5 mnkr. För 2022 och 2023 är det budgeterade resultatet
16,8 mnkr respektive 16,5 mnkr. Det är ett resultatmål på 2,5 procent
i förhållande till totala skatteintäkter och statsbidrag 2021 och
1,6 procent för 2022–2023.

I sin första skatteunderlagsprognos för 2021 räknar SKR med
starkare skatteunderlagstillväxt 2020–2022, men svagare 2023.
Såväl BNP som sysselsättning väntas få bättre fart andra halvan av
2021.
Jämfört med de budgeterade intäkterna visar prognosen en ökning för
2021–2023, i huvudsak är det skatteintäkterna som beräknas öka.
SKR presenterar nya prognoser för skatteintäkter och kommunal
utjämning vid omkring fem tillfällen 2021.

Kommunens kostnader påverkas av förändringar i befolkningen samt
behov, förväntningar och krav. Kommunen analyserar varje år
förutsättningar inför planering och beslut om verksamhetsmål och
budget. En viktig del är befolkningsprognosen. I prognosen som låg
till grund för budgeten 2020 och flerårsplanen 2021–2022 räknade
kommunen med en viss befolkningsökning, bland annat genom
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inflyttning till kommunen de närmaste åren. År 2020 ökade
invånarantalet med 58 personer. En justering av
befolkningsprognosen görs våren 2021 inför kommande
planeringsperiod 2022–2024. Inför den planperioden finns flera
osäkerhetsfaktorer vad gäller invandring, inflyttning och takten på
nyproduktion av bostäder. Kommunens förutsättningar blir svårare då
befolkningen ökar i åldersgrupperna som behöver förskola, skola, vård
och omsorg, samtidigt som den yrkesverksamma andelen av
befolkningen minskar. Befolkningsutvecklingen tillsammans med ökad
efterfrågan på välfärd innebär ett ökat kostnadstryck. Kommunen står
inför stora utmaningar, trots att regeringen ger både generella och
riktade statsbidrag till olika områden. Det krävs därför en rad åtgärder
för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna på ett par års sikt.
Samtidigt måste kommunen intensifiera arbetet med effektivisering,
utveckling och förnyelse genom strukturella åtgärder, mer samverkan
och nya arbetssätt inom välfärd och administration. I
kommunstyrelsens budgeterade planeringsreserv 2021 för
oförutsedda händelser finns bland annat ett utrymme för
digitaliseringssatsningar. Digitalisering är en viktig möjlighet att
effektivisera verksamheten, öka tillgängligheten och samtidigt
förbättra servicen.

Pensionsskulden i kommuner och regioner beräknas enligt Riktlinjer
för beräkning av pensionsskuld (RIPS). KPA och Skandia har
undersökt livslängden bland sina kunder/pensionstagare.
Undersökningarna visar att livslängden bedöms vara högre i
kommunsektorn än enligt de antaganden som används i RIPS. Dessa
livslängdsantaganden bör därför justeras med målet att införa nya
livslängdsantaganden 2021. En effekt av ökad livslängd är ökade
kostnader redan från 2021. Kommunen ska våren 2021 ta fram en ny
långtidsprognos för pensionsskuld och pensionskostnader, där man
tar hänsyn till effekterna av ändrat antagande om livslängd.

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste och svåraste
utmaningarna i de kommunala verksamheterna. Konkurrensen om de
medarbetare som behövs i förskolor och skolor har ökat. Det finns en
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nationell brist på förskollärare och lärare. Inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen har en arbetsgrupp för
kompetensförsörjning arbetat med frågan under året, med syfte att
trygga kompetensförsörjningen. Under 2021 startar ett delprojekt i
projektet Nära vård, som omfattar kompetensförsörjning för de flesta
befattningar inom vården. Arbetet ska ske på samma sätt inom hela
länet och projektet ska vara klart till sommaren 2022.

Hallsbergs Bostads AB, HBAB, utför drift och förvaltning av
hyresfastigheter samt vård- och omsorgsfastigheter på uppdrag av
kommunens fastighetsavdelning. Nybyggnation av ytterligare 24
lägenheter i kvarteret Lien på norr i Hallsberg pågår i bostadsbolagets
regi. Inflyttning sker under 2021. Bostadsbyggandet är viktigt för
Hallsbergs utveckling.
Lokalförsörjningsplanen, som visar behovet av nya och ombyggda
verksamhetslokaler de kommande fem åren, uppdateras våren 2021.
Planen utmynnar sedan i prioriterade projekt inom strategiska
investeringar i budget och flerårsplan.
Planerade investeringar beslutas i form av investeringsramar för
kommande treårsperiod. Investeringsramarna tar kommunen fram
utifrån tidigare investeringsplaner och uppdaterade behov av
investeringar som redovisats under budgetprocessen. I
investeringsplanen för åren 2021–2023 finns bland annat ett
utrymme för en ny förskola i södra Hallsberg.
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Antal ledamöter: 15
Antal anställda: 44
Ordförande: Magnus Andersson
Förvaltningschef: Lena Fagerlund

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, dess utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av
kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag av
kommunstyrelsen. Förvaltningens uppgift är att samordna
strategisk ledning och styrning och bistå övriga verksamheter.
Förvaltningen omfattar dessa avdelningar: administration, personal,
ekonomi, samhällsplanering samt näringslivsfrågor, kommunikation
och säkerhet.

ÅRETS VERKSAMHET
Inom ramen för Centrumplanen pågår ett strategiskt arbete för att
möjliggöra stadsutveckling och bostäder. Detaljplan Bokbindaren är
en del i det arbetet. För att komma vidare med planarbetet pågår en
fördjupad miljöutredning och en utredning för dagvattenhantering och
klimatanpassning. I kvarteret Bokbindaren har kommunen även rivit
ett antal fastigheter, bland annat den gamla macken med
efterföljande miljösanering. Eon Värme har också rivit den gamla
fjärrvärmepannan i området.
Intresse fortsätter att vara stort för småhustomter och
tomtförsäljningen ökar. Totalt har 35 småhustomter sålts under året
varav 28 i Hallsberg, 5 i Sköllersta och 2 i Pålsboda.
Utbyggnationen av allmänt vatten och spillvatten vid Tisarens norra
strand påbörjades sensommaren 2020 och beräknas bli klar 2021.
När distributionsnätet i Toskabäcken är klart kommer de första cirka
80 fastighetsägarna i området att kunna få kommunalt vatten och
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avlopp. Projektering av distributionsnätet pågår för
Tisarstrand/Kvarsätter och byggnationen beräknas kunna starta
hösten 2020. Därefter ska kommunen planera det sista området i
Tunbohässle.
Näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun har stärkts. Mätresultat visar
på en fortsatt förbättring av näringslivets uppfattning om Hallsbergs
kommun. År 2020 blev Hallsbergs kommun även rankad som tredje
bästa tillväxtkommun i länet av företaget Syna.
Kommunstyrelsen har tagit fram och beslutat om en näringslivsplan
som ska stärka och utveckla näringslivet samt skapa förutsättningar
för företagande och hållbar tillväxt i kommunen.
Näringslivet i Hallsberg har påverkats av pandemin liksom i övriga
Sverige. Utsatta branscher är handel, restauranger, och turistnäring.
Korttidspermitteringar tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter är
det som fungerat bäst för att lindra effekterna av pandemin för
företagen.
Hallsberg har påbörjat ett arbete tillsammans med Business Region
Örebro, där kommunen ska säkerställa sin nationella position i och
med uppbyggnaden av beredskapslager.
FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad
barnkonventionen, blev svensk lag den 1 januari 2020.
Barnkonventionen säger att barnets rättigheter ska beaktas vid alla
avvägningar och bedömningar i beslut som rör barnet. Kommunen har
tagit fram rutiner för hur det ska hanteras i kommunens
beslutsprocesser.
Kommunstyrelsen ansvarar för många övergripande stöd- och
verksamhetssystem. Ett nytt system för rekrytering har införts som
ett stöd för chefer under hela rekryteringsprocessen. Ett system för earkiv har också upphandlats i samverkan med kommunerna i
Sydnärke. I slutet av året installerade Hallsberg tillsammans med
Kumla ett nytt kart- och gis-verktyg (geografiskt informationssystem).
Varje år genomför och planerar kommunen ett stort antal
upphandlingar, vilket kräver god planering, kunskap och kännedom
om rutiner och regler hos alla förvaltningar. Upphandlingsplaner har
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tagits fram som underlag för planering och prioritering. Kommunen
har också uppdaterat avtalskatalogen för att den ska ha aktuell
information om pågående ramavtal.
Hela året har präglats av pandemin. Initialt innebar det ett omfattande
arbete med att uppdatera och samordna kommunövergripande och
nämndspecifika pandemiplaner. Kommunikation har varit en central
uppgift för att tillhandahålla aktuell information om åtgärder och
händelseutveckling, både internt och gentemot medborgarna.
Kommunen har ordnat så att medarbetare kan arbeta på distans där
det är möjligt. Arrangemang som har ställts in är bland annat
Hallsbergsmässan och öppet hus i Kånsta kvarn.

EKONOMI
DRIFTVERKSAMHET

Kommunstyrelsen

– 6 180

– 5 979

– 6 284

305

Kommundirektör

– 5 678

– 4 163

– 5 547

1 384

Administrativa avdelningen

– 3 626

– 3 610

– 4 296

686

Näringslivs-, kommunikations- och
säkerhetsavdelningen

– 3 851

– 3 459

– 3 731

272

Ekonomiavdelningen

– 8 189

– 8 620

– 9 401

781

Personalavdelningen

– 6 685

– 7 120

– 6 973

– 147

Samhällsplanering

– 4 195

– 4 418

– 4 471

53

– 2 300

2 300

Planeringsreserv med mera

TRANSFERERINGAR

Färdtjänstresor med mera

– 6 569

– 4 734

– 5 350

616

Företagshälsovård

– 1 200

– 1 200

– 1 200

0

– 11 269

– 11 570

– 11 454

– 116

– 2 925

– 2 955

– 3 000

45

– 12 596

– 12 911

– 13 104

193

It-nämnd
Lönenämnd
Nerikes Brandkår
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Sydnärkes Utbildningsförbund
SKL/Mälardalsrådet/övriga
medlemsavgifter

– 89 565

– 93 003

– 94 906

1 903

– 996

– 1 442

– 1 381

– 61

– 338

– 376

38

– 268

– 1 704

1 436

Gemensamt arkiv
Övrigt

– 669

Kommunstyrelsen redovisade för sin egen verksamhet ett överskott
på 5,6 mnkr inklusive kommunens outnyttjade planeringsreserv.
Exklusive planeringsreserven på 2,3 mnkr redovisade
kommunstyrelsen ett överskott på 3,3 mnkr.
Avvikelserna varierar mellan kommunstyrelseförvaltningens
avdelningar men överskottet har uppstått främst beroende på
vakanser och onyttjade medel för utveckling. Utveckling och
kompetensutbildning har tyvärr fått stå tillbaka på grund av den
pågående pandemin.
Medlemsbidraget till Sydnärkes Utbildningsförbund baseras på
antalet invånare 16–19 år i respektive medlemskommun. Hallsbergs
andel ökade jämfört med tidigare år och väntas öka även kommande
år. Budgetmedel finns reserverade för denna ökning. Färdtjänstens
kostnader har jämfört med tidigare år minskat rejält beroende på färre
resor till följd av pandemin.
VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL
Försäljning av småhustomter

35

23

32

18

15

0

2

3

2

3

Antal producerade nybyggnadskartor

44

38

31

41

24

Antal husutstakningar

18

36

9

19

Antal antagna detaljplaner

Antal levererade grundkartor

3

3

2

2

6

Antal leverantörsfakturor

35 290

37 437

33 681

32 773

27 939

Antal kundfakturor

56 489

58 196

57 986

57 517

58 643
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varav TAN
Antal inkomna motioner
Antal inkomna förslag från kommuninvånare

39 202

39 760

39 484

39 640

41 316

2

5

4

7

8

26

14

25

24

10

FRAMTID
Antalet sålda småhustomter fortsätter öka och det finns ett stort
intresse för nya tomter. Dessutom visar fler externa aktörer intresse
för att bygga bostäder. Reviderade riktlinjer för markanvisningar och
rutiner för tomtkö underlättar den fortsatta hanteringen. Trots
pandemin råder det ett mycket positivt utvecklingsklimat i
näringslivet, som visar sig genom många kontakter för etableringar.
Det innebär att kommunen behöver planera och utveckla nya
markområden för bostäder och verksamheter.
Nya bostäder ger möjlighet för Hallsberg att växa och utvecklas. I takt
med att kommunen växer ökar antalet elever i skolorna. År 2021
börjar bygget av en ny förskola. Kommunen ska göra en översyn av
alla skollokaler för att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns.
Den långsiktiga planeringen visar att kostnaderna för välfärden ökar
snabbare än intäkterna. Kommunen har i budgetprocessen fokuserat
på effektiviseringar och långsiktigt hållbara strategier. Trots 2020 års
resultat, som till stor del beror på ökade statsbidrag på grund av
pandemin, måste försiktighetsprincipen vara vägledande i det
fortsatta budgetarbetet. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen
behöver utveckla modeller för att stärka arbetet ytterligare.
Digitaliseringen är en del av verksamhetsutvecklingen och ska bidra
till att effektivisera och möta samhällets och kommuninvånarnas
behov. Men all verksamhetsutveckling kräver både ekonomiska och
personella resurser. Utvecklingsprojekt ska utgå från
kommuninvånarnas behov, säkerställa effektivitet och kvalitet,
hållbarhet och miljö samt ge möjlighet till samverkan med andra
kommuner. Ett prioriterat område är att skapa både e-arkiv och etjänster både för medborgare och för kommunens egna verksamheter
och processer.
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Näringslivsplanen blir en grund för fortsatt näringslivsarbete och
kommunen ska bilda ett näringslivsråd med syfte att skapa en god
dialog mellan det offentliga och näringslivet.
Utvecklingen i samhället driver på säkerhetsfrågorna ur olika
perspektiv och kommunen ska fortsatt fokusera på
totalförsvarsuppbyggnad, med ökad samverkan mellan myndighet
och näringsliv. Informationssäkerheten fortsätter utvecklas genom
bland annat policyuppdatering, utbildning och säkerhetsklassning av
system.
Den strategiska kompetensförsörjningen är fortsatt mycket viktig för
hela den offentliga sektorn. Som arbetsgivare ska kommunen utveckla
tydliga strategier för att bygga Hallsbergs arbetsgivarvarumärke.
När pandemin avtar ska kommunen utvärdera erfarenheter och
använda dem som positiva möjligheter till utveckling.
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Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 153
Ordförande: Conny Larsson
Förvaltningschef: Clas-Göran Classon

Drift- och servicenämndens verksamhet omfattar:
Vatten- och avloppsförsörjning
Vägar och trafiksäkerhet
Parker, natur- och grönområden
Förvaltning av kommunens fastigheter (inklusive bolag)
Bygglov
Bostadsanpassning
Måltidsverksamhet och städverksamhet
Tillsyn inom miljö, livsmedel samt tobaks- och alkoholtillstånd

ÅRETS VERKSAMHET
Hos drift- och serviceförvaltningen har pandemin främst påverkat
måltids- och städverksamheten då Alléskolans elever i olika
omgångar har undervisats hemifrån. Men även fastighetsavdelningen
och städavdelningen har fått införa nya rutiner i och med att
personalen rör sig mellan olika verksamheter och byggnader.

Inflyttningen i kvarteret Skördetröskan och Kommunaltekniska huset
genomfördes efter en ombyggnad av den tidigare cylinderverkstaden.
Det är verksamheterna i gatukontoret, Sydnärkes kommunalförbund
och funktioner inom Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, som flyttat
till fastigheten. I framtiden planeras även en återvinningsstation för
allmänheten i anslutning till fastigheten. Slutresultatet blir fina och
ändamålsenliga lokaler för den kommunaltekniska verksamheten.
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Inom fastighetsavdelningen pågår många projekt kring löpande
underhåll och investeringar. Exempel på projekt under året är
upphandling av takbyte på Fredriksbergs skola, byte av fönster och
panel på Folkasboskolan, ombyggnation av Sydnärkehallens
omklädningsrum och duschar, tillgänglighetsanpassning av Alléhallen,
ventilationsbyte i Folkasboskolan hus A och byte av styr- och
reglerutrustning på Allébadet samt byggnation av ny kulvert med
egen anslutning till Transtenskolan där även en ny värmeväxlare
installerats i undercentralen.
Renoveringen av förskolan Norrgården har färdigställts med egen
personal under sommaren, ett arbete som uppskattats mycket av
verksamheten.
Det nya tillagningsköket i Knuten är klart, vilket medför att Alléköket
kommer att bli mindre belastat då köket vid Äppellunden blir ett
mottagningskök. Totalt innebär det både effektivisering och möjlighet
till ökad kvalitet.
I slutet på mars driftsattes en ny hiss i norra trapphuset vid
Hallsbergs resecentrums pylonbro. Under hösten anlades två
bussangöringsplatser i Vretstorp.
Exploatering av nya bostadsområdet Hässlebergsskogen blev klart
tredje kvartalet. Exploateringen av Samsala etapp 2 B avslutades
andra kvartalet. I december påbörjades projektering av resterande
etapper i Samsala.

Under sommaren byggde förvaltningen en tre kilometer lång ny del till
huvudvattenledningen från Kumla till Hallsberg. Den gamla ledningen
i det tidigare läget på Ralagärdet kan nu ställas av, och är inte längre
något hinder för verksamheter och nya byggnationer väster om
järnvägen.
I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har
förvaltningens ansökan om så kallat Lona-bidrag för anläggande av
våtmarker, beviljats av länsstyrelsen. Tanken är att en våtmark dels
kan utgöra en buffert vid kraftiga regn, dels kan utgöra ett tillskott när
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det gäller både natur- och stadsmiljö med vattenspeglar i anslutning
till tätorten. Ett läge i östra Hallsberg, norr om Samsalaområdet,
projekteras nu inför en byggnation 2021.
Förvaltningen reparerade 13 dricksvattenläckor och en trasig
brandpost, och rapporterade och åtgärdade 12 stopp i
avloppsledningsnätet.
Problem uppstod i mitten av januari med bakterier i Vretstorps
dricksvatten. Kokning av dricksvattnet rekommenderades tills
bakterierna var borta och nya prover visade att det inte förekom
bakterier. Bakterierna hittades endast vid tryckstegringsstationen.
I april tog företaget Biototal hand om rötslam så att näringsämnen har
kunnat återföras till kretsloppet.
Arbetet med VA-utbyggnad vid Tisaren löper på enligt planering och
överföringsledningar har kommit på plats till Tisarbaden där även
distributionsnät ska byggas och färdigställas 2021. En VA-sanering
på Kärrsvägen i Pålsboda har påbörjats.
Under hösten reviderades VA-taxan för 2021 och nämnden beslutade
om en höjning med 3 procent. Det är den första höjningen sedan
2011.

Förvaltningen har genomfört flera skogsåtgärder med fokus på
almsjuka och bekämpning av granbarkborre.
Utsmyckningen med blommor i parker och rondeller med mera med
olika teman, har fått mycket positiv uppskattning från allmänheten
och i medier.
Gräskarpar har planterats ut i den gamla branddammen i Vretstorp för
ekologisk bekämpning av olika vattenväxter.

Drift- och serviceförvaltningen har gjort ortsbesök i Vretstorp,
Östansjö, Svennevad och Hjortkvarn för femte året i rad. I år har man
också besökt Skogaholm och Björnhammaren. Förvaltningen får allt
fler positiva återkopplingar från de lokala representanter som deltar i
besöken.
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Arbetet med att utveckla städning utan kemikalier fortsätter 2021.
Avdelningen strävar efter att hålla nere plastanvändningen men har
under året tillfälligt fått nedprioritera detta på grund av smittrisk.
Kommunen har bytt ut 20 fordon under året, främst inom hemvården.
14 av bilarna är hybridfordon, övriga sex är körbara på så kallade
HVO-bränslen (biodiesel).
Miljöenheten gjorde under hösten 2020 inspektioner på kommunens
skolor för att kontrollera verksamhetens efterlevnad av miljöbalken,
med fokus på egenkontroll, städning och ventilation.
Förvaltningen har upphandlat ett nytt verksamhetssystem för bygglov
och miljötillsyn.
Alkohol- och tobakstillsynen hör från och med 2020 till drift- och
serviceförvaltningen. Arbetsuppgifterna hanteras av en handläggare
som arbetar för alla fem kommuner i Sydnärke. Det är fortfarande
social- och arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret
för den här myndighetsutövningen i Hallsbergs kommun.

EKONOMI
VERKSAMHET

Nämnd- och styrelseverksamhet

– 294

– 199

– 306

107

Förvaltningschef

– 2 170

– 2 966

– 2 435

– 531

Fordonsverkstad

– 103

– 439

– 18

– 421

170

145

–4

149

Teknisk chef

– 3 326

– 2 301

– 2 284

– 17

Gatuingenjör

– 8 693

– 8 506

– 8 436

– 70

Gata och park

– 12 181

– 11 463

– 12 936

1 473

– 853

– 5 080

– 3 605

– 1 475

– 3 210

– 2 461

– 2 665

204

187

– 226

– 139

– 87

– 180

106

– 153

259

– 2 057

– 2 058

– 1 938

– 120

663

– 47

– 584

537

Fordonsförvaltare

Fastighet
Bostadsanpassning
Städ
Måltid
Miljö
Bygglov
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Alkohol-, tobaks- och
läkemedelstillsyn

0

0

0

0

Drift- och servicenämnden redovisade ett sammanlagt överskott på 8
tkr mot budget. Bygglov samt gata och park stod för de största
överskotten medan verksamheten under förvaltningschefen, fastighet
och fordonsverkstad redovisade större underskott. Övriga
verksamheter redovisade mindre över- respektive underskott.
Underskottet under förvaltningschef består till stor del av åtgärder i
samband med flytt av verksamhet till Skördetröskan. Övriga
verksamheter redovisade ett bättre resultat än budgeterat där
avfallshanteringen stod för det största överskottet.
Fordonsverkstadens underskott beror på lägre intäkter då
verksamheten påverkats av flytt till andra lokaler. Den egna
personalen har arbetat med att färdigställa de nya lokalerna och har
därför haft mindre tid till det ordinarie arbetet.
Överskottet inom gata och park beror till stor del på lägre kostnader
för vinterväghållning. Snöröjning och halkbekämpning har inte
behövts i någon större omfattning i december.
Inom fastighetsavdelningen var både intäkter och kostnader högre än
budgeterat.
Personalkostnaderna var lägre än budgeterat på grund av
föräldraledigheter som inte ersatts av vikarier.
Kapitalkostnaderna lämnade ett stort överskott då flera
investeringsprojekt dragit ut på tiden.
Bygglovsverksamhetens överskott beror på fler bygglovsärenden än
beräknat. Större delen av bygglovsansökningarna brukar komma i
samband med vår och sommar men i år har enheten haft intäkter
under hela året.
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VERKSAMHET

Inventering VA-rörnät

– 788

– 641

– 271

– 370

VA-rörnät, leverans vatten,
spillvatten, dagvatten

– 9 777

– 9 103

– 8 315

– 788

VA-avgift hushåll och industri

31 245

32 101

31 762

339

Vattenförsörjning, anskaffning,
produktion, distribution

– 4 328

– 4 195

– 5 120

925

– 13 266

– 14 862

– 14 419

– 443

– 3 086

– 3 355

– 3 692

337

Avloppsreningsverk,
avloppspumpstationer,
slamhantering, reservvattentäkter,
vattenmätning
Teknisk chef VA (ansvar 350001)

Avgiftskollektivet redovisade ett underskott på 2,2 mnkr som är
överfört från fonden för att resultatutjämna till ett resultat i balans.
Kvar i fonden efter överföringen finns nu 3 mnkr.
Intäkter för VA-avgifter från hushåll och industri blev bättre än
beräknat och gav ett överskott totalt. Nya anslutningsavgifter blev fler
än beräknat och slutade på ett överskott. Övriga taxor och avgifter
och arrenden lämnade också ett överskott för 2020.
Inventeringar i VA-nätet slutade på ett underskott som till stor del
beror på filmning i Björnhammaren, Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta,
Vretstorp och Östansjö.
Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat, delvis på grund av en
vakant tjänst som nu är tillsatt.

FRAMTID
För fastighetsavdelningen gäller det att hantera eftersläpningen av
underhåll som kommunens fastigheter fortfarande dras med. Genom
ett arbete med energibesparande åtgärder kan avdelningen lägga mer
pengar på underhåll.
80

Page 345 of 685

Omfattande åtgärder planeras i kommunens skolfastigheter, bland
annat behöver brandskydd och larm installeras. Det behövs även
asfaltering av fastighetsytor, belysning och servisledningar.
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över.
Åtgärder i Centrumhuset för underhåll och ventilation planeras och
fjärrvärmecentralen bör bytas redan 2021 som en första åtgärd.
Kommunen behöver också tillskapa fler källsorteringsbodar samt 29
miljörum.
Måltiderna påverkar prestationsnivån för eleverna i skolan och
påverkar de äldres hälsa. Utmaningar för måltidsavdelningen är att
överblicka och hantera kostnadsökningen för livsmedel samt både
specialkost och anpassad kost. Det handlar också om att minska
matsvinnet ännu mer.
För städavdelningen gäller det att fortsätta arbetet med den nya
organisationen med delegerat chefsansvar för teamledarna, och att
använda och införa avjoniserat rent vatten i verksamheten samt byta
ut städmaskiner.
Den stora utmaningen för den tekniska avdelningen är 2021 års
anslag för beläggningsunderhåll, som endast täcker hälften av
behovet för att inte gatu- och vägnätet ska försämras ytterligare.
Samtidigt behöver stora delar av gatubelysningen bytas ut och stora
insatser behövs för brounderhåll. Nya exploateringsområden medför
ökade driftkostnader, bland annat för belysning och vägunderhåll.
Trafikanordningar och trafikskyltar behöver bytas ut.
Drift- och servicenämnden tar fram en ny VA-plan i samarbete med
kommunstyrelseförvaltningen. En ny omarbetad VA-taxa tas också
fram inför 2022.
Tisarens VA-distributionsnät byggs enligt plan och projekt
Vätternvatten genomförs genom det bolag (Vätternvatten AB) som
bildats av Hallsberg, Lekeberg, Örebro och Kumla. En ny
överföringsledning till Östansjö ska också utredas. Vattenverken
Vretstorp och Hjortkvarn behöver renoveras.
I och med det nya verksamhetssystemet finns möjligheter att förlägga
en större del av den administrativa hanteringen för bygglov och
miljötillsyn till Kumla kommun. Alkohol- och tobakstillsynen får
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kortare handläggningstider när alla kommuner utökar delegationen
för enkla ärenden.
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Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 559
Ordförande: Siv Lunander
Tf förvaltningschef: Jonas Bergman-Wallin

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom
utbildning och kultur. Verksamheten omfattar:
Förskola och pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Fritidshem
Särskola
Kulturskola
Biblioteksverksamhet
Kultur- och föreningsverksamhet
Medverkan i Hallsbergs familjecentral

ÅRETS VERKSAMHET
År 2020 präglades väldigt mycket av coronapandemin, som
påverkade alla verksamheter inom nämnden. Förskolan och
grundskolan fick göra avsteg från sin ordinarie planering, till exempel
anpassningar vid skolavslutningar, samlingar med all personal inom
förvaltningen har undvikits och processen vid stadieövergångarna fick
förändras för att minimera antalet stora samlingar och aktiviteter för
alla elever.
Covid-19 ledde till färre praktikplatser inom kommunen. Alla elever i
skolår 9 erbjöds därför betald lovskola med ersättning som
motsvarade feriepraktik.
Många planerade arrangemang gick inte att genomföra, vilket
påverkade både kulturavdelningen och fritidsavdelningen samt
kommunens föreningar. Hallsbergs kommun har därför betalat ut
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extra stöd till föreningslivet. Kommunstyrelsen beslutade om ett extra
tillskott på 300 000 kronor utöver ordinarie bidrag som föreningarna
får från kommunen.
Antalet besökare i Hallsbergs idrottsanläggningar och Alléhallens bad
och gym var betydligt lägre än normalt. Fritidsgården Kuben har i
perioder haft stängt men öppnat upp för digitala evenemang.
I Hallsbergs kulturskola minskade antalet elever då man inte kunnat
möta nya elever ute i grundskolan. Kulturskolan har anpassat
verksamheten till digital undervisning och digital inspelning av
konserter och föreställningar.
Pandemin bidrog samtidigt till att många människor tog del av det
friluftsliv och de utomhusaktiviteter kommunen har att erbjuda.
Motionsspår, vandringsleder, utomhusgym, grillplatser och Hallsbergs
driving range har varit välbesökta.
Trenden med allt fler barn och elever i förskolor och skolor fortsätter.
Trots att förskolan Äppellunden öppnade med åtta avdelningar har
antalet platser inte räckt till. Den tidigare avvecklade förskolan
Hässleberg har därför öppnats upp under våren. Även i Pålsboda och
Vretstorp behövs fler förskole¬platser. Hallsbergs kommun fick på
våren besök av Skolinspektionen som genomförde sin regelbundna
kvalitetsgranskning och tillsyn. Tre skolenheter och huvudmannen
(dvs bildningsnämnden) var föremål för granskningen. Totalt fattade
Skolinspektionen sju beslut, men har aldrig tidigare haft så få saker
att anmärka på i kommunen.
Sedan december 2019 deltar kommunen i ett samverkansprojekt
kring nyanländas lärande. Under tre år samarbetar Hallsberg med
Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever
som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Under
vårterminen gjorde kommunen en behovsanalys och tog fram en
åtgärdsplan. I juni godkände Skolverket åtgärdsplanen och
kommunen inrättade en tjänst med uppdrag att driva arbetet framåt.
Under våren beviljades kommunen bidrag från Erasmus+ för
utbildningsinsatser för rektorer inom området tillgänglig lärmiljö, ökad
måluppfyllelse och ökad skolnärvaro. Genom bidraget får rektorerna
möjlighet att delta i kurser som organiseras i ett annat EU-land med
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deltagande skolledare för fortbildning och erfarenhetsutbyte.
Projektet pågår i 18 månader men på grund av pandemin kommer det
att förskjutas så att utbildningarna kan genomföras.
Förskoleklassen och fritidshemmet har prioriterats under året när det
gäller det systematiska arbetet med att följa och utveckla kvaliteten.
De två verksamheterna har nu varsin plan som kompletterar de
gemensamma prioriterade målen. Verksamheterna är viktiga för
elevernas lärande och utveckling.
Två av de biträdande rektorerna har fritidshemmet som sitt särskilda
ansvar, och nämnden har inrättat kommunövergripande kollegiala
nätverk för de två verksamheterna. Medarbetare deltar också i
konferenser i syfte att utveckla verksamheterna och öka
likvärdigheten.
Kulturavdelningen genomförde årets sommarutställning
#ingenlitenlort, en vandringsutställning om Astrid Lindgren och
hennes roll som opinionsbildare. Utställningen var mycket uppskattad
och hade omkring 1 600 besökare.
Hallsbergs kommuns kulturplan har reviderats och den nya planen
gäller 2020–2023. En ny biblioteksplan har också tagits fram för
2020–2023.
Under sportlovet hade ungdomsgården Kuben en dag för ungdomar
med funktionsvariationer. Det kom sju ungdomar och initiativet var
uppskattat. Det finns planer på att fortsätta verksamheten men de
flesta tillfällen under året fick ställas in på grund av pandemin.

EKONOMI
VERKSAMHET

Nämnd

– 410

– 310

– 326

16

Kultur & förening

– 2 607

– 2 649

– 2 879

230

Bibliotek

– 4 802

– 4 754

– 5 011

257

Kulturskola

– 2 693

– 3 182

– 3 226

44

Fritidsgårdar

– 2 387

– 2 146

– 2 351

205
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Fritid

– 15 221

– 15 309

– 14 750

– 559

Förskola och öppna förskolan

– 95 474

– 93 274

– 97 060

3 786

– 1 375

– 1 358

– 1 227

– 131

Förskoleklass, grundskola,
fritidshem

– 152 529

– 170 030

– 166 502

– 3 528

Ledning & administration

– 28 260

– 32 749

– 27 935

– 4 814

– 9 493

– 10 273

– 9 842

– 431

– 11 336

– 10 912

– 12 634

1 722

– 536

– 735

– 1 407

672

– 4 243

– 4 955

– 4 183

– 772

0

0

– 3 275

3 275

Nattis

Skolskjutsar
Elevstöd
Särskilt stöd personal
Modersmål
Ej fördelad budget

År 2020 påverkades av pandemin vad gäller ekonomi, verksamhet
och personal. Bildningsnämnden redovisade ett underskott på 28 tkr
mot budget. Flera av de större enheterna redovisade underskott.
Orsakerna är främst ett ökat behov av extra resurser. Samtidigt
redovisade några förskolor överskott, i de flesta fall beroende på att
de inte lyckats rekrytera personal till alla tjänster. De interkommunala
kostnaderna har också ökat då fler barn och elever väljer en skola i en
annan kommun eller en fristående skola. Nämnden har även en
planeringsreserv för oförutsedda utgifter, som inte utnyttjats.
Bildningsnämndens nettokostnader för 2020 uppgick till närmare
353 mnkr.
Bildningsförvaltningen har fått extra intäkter samt kompensation i
budgeten för bland annat sjuklönekostnader, minskade intäkter för
fritidsavdelningen, extra utbetalning av föreningsbidrag,
livsmedelskostnader, hyreskostnader, kapitalkostnader och
måltidskostnader i samband med fler elever.
Kulturavdelningen redovisade ett överskott, vilket beror på att man
inte kunde genomföra planerade arrangemang. Som en följd av
pandemin ändrade biblioteket sina öppettider vilket också gav ett
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överskott.
Fritidsavdelningen har drabbats hårdast ekonomiskt under året då det
varit färre besökare på fritidsgårdarna. Avdelningen har fått
kompensation för detta vilket har minskat underskottet.
VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL
Antal barn i förskola

710

759

829

861

852

5,6

5,5

5,5

5,3

5,3

1 688

1 843

1 864

1 871

1 898

8,8

8,6

9,4

7,9

9,9

291

283

282

329

273

Antal lån totalt i alla bibliotek i kommunen

79 015

63 039

56 484

52 869

56 179

Antal besökare i huvudbiblioteket, måndag–
lördag

53 160

50 866

59 117

59 489

46 800

Antal barn per årsarbetare i förskolan
Antal elever i grundskola
Antal årsarbetare per 100 elever i skolår 1–9
Antal elever i ämneskurs och gruppkurs,
kulturskolan

FRAMTID
Hallsbergs kommun har växt i flera år och antalet barn och elever i
förskola och skola fortsätter öka. Lokalbehovet är påtagligt även om
förvaltningen har gjort och gör stora insatser för att lösa det. En
förstärkning på lokalsidan är nu på gång. Dels planerar kommunen en
ny förskola i centralorten, dels görs en översyn av lokalbehovet på
kort och lång sikt.
De senaste åren har bildningsnämnden behövt utökad budget för att
bibehålla lärartätheten i förskola och skola. Prognoser över
förändringen av antalet barn och elever kommande år är av stor
betydelse och ska utvecklas framöver. Konkurrensen om medarbetare
i förskolor och skolor har ökat. Kompetensförsörjningsfrågan och den
nationella bristen på förskollärare och lärare är och fortsätter vara en
utmaning i många år framöver. Förvaltningen har en arbetsgrupp som
särskilt arbetar med kompetensförsörjning. Det är ett pågående och
mycket viktigt arbete som fortsätter 2021. Förvaltningen erbjuder
också personal som inte är förskollärare möjlighet att läsa in sin
examen under sin anställning.
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Det viktigaste för bildningsnämndens verksamheter är kommunens
barn och ungdomar, och stora ansträngningar görs för att fler elever
ska klara sin gymnasiebehörighet och fler kommunövergripande
samarbeten etableras för att öka likvärdigheten inom ramen för
undervisning, bedömning och betygsättning.
Två större samarbeten pågår för att förbättra skolresultaten bland
Hallsbergs elever. Det ena är satsningen inom matematik i samarbete
med SKR. Projektet är klart och arbetssättet med
matematikundervisning har införts på alla stadier i grundskolan.
I samarbetet med Skolverket kring nyanländas och flerspråkiga
elevers lärande har stora insatser gjorts för att kartlägga elevernas
förkunskaper ända upp till skolår 9. Det förändrade mottagandet på
Transtenskolan har inneburit stora skillnader i betygen för skolår 7.
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Antal ledamöter: 11
Antal anställda: 576
Ordförande: Veronica Wallgren
Förvaltningschef: Jaana Jansson

Social- och arbetsmarknadsnämndens ansvar omfattar dessa
verksamheter:
Hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar
Stöd till ensamkommande barn
Hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende
Äldreomsorg, hälso- och sjukvård
Insatser till personer med funktionsnedsättning
Integration och arbetsmarknadsfrågor
Förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde
Att delta i samhällsplaneringen för att stärka och hjälpa alla
personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering
Särskild uppmärksamhet för att ge stöd till barn

ÅRETS VERKSAMHET
En handlingsplan mot våld i nära relationer har upprättats för hela
förvaltningen i samarbete med länsstyrelsen. Planen införs i
verksamheterna 2021.
Förvaltningen har startat ett projekt för att utveckla demensvården
inom äldreomsorgen. Syftet är att skapa ett demenscentrum med hög
kunskap om demensvård och demenssjukdomar. I projektet har en
kompetenstrappa skapats för all omvårdnadspersonal och
förvaltningen har påbörjat utbildning till BPSD-ombud
(beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom).
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Inom digitalisering har förvaltningen börjat införa e-tillsyn (tillsyn via
kamera) och hittills finns tillgång till fyra kameror. Som en kvalitetsoch trygghetsskapande åtgärd har så kallade hotellås installerats på
ett par av kommunens boenden. Det innebär att en digitalnyckel ser
till att dörren låses upp när den boende tar i handtaget, vilket hindrar
att personer på demensenheter går in i fel lägenhet.
En handbok om palliativ vård (vård i livets slutskede) har tagits fram
för vård och omsorg.
I september flyttade korttidsboendet Regnbågen till Kullängen vilket
ökade antalet korttidsplatser från 11 till 16 platser.
Covid-19 har haft stor påverkan på alla verksamheter och särskilt
inom äldreomsorgen, som införde flera åtgärder, exempelvis
besöksförbud på vårdboenden och stängda dagverksamheter och
dagcentraler. Det fanns dock möjlighet för besök utomhus och
bokningssystem där närstående kunde boka tid för besök. Mycket tid
har lagts på att utbilda personal i smittskydd och säkerställa att all
personal har mycket goda kunskaper i vårdhygien.
Många äldre och deras närstående far illa av pandemin, genom ökad
ensamhet och isolering som också ökar risken för psykisk ohälsa.
Förvaltningen öppnade därför en äldrelinje under året för att ta emot
oroliga äldre och anhöriga via telefon. I oktober infördes individuell
dagverksamhet med bland annat hembesök, telefonkontakter,
promenader och mindre matgrupper för att tillgodose en viss del av
behovet inom social dagverksamhet.

Under årets första månader ökade anmälningarna inom barn- och
familjeenheten jämfört med samma period 2019. Från maj och resten
av året minskade inflödet något. Totalt blev ökningen markant, från
826 år 2019 till 1 227 anmälningar 2020. Det går inte att påvisa ett
tydligt samband mellan barn- och familjeenhetens ökning av antal
ärenden och pågående pandemi. Det som ändå sticker ut är att det
förekommer psykisk ohälsa hos föräldrar till följd av rädsla för
sjukdomen.
IFO påbörjade införandet av en digital e-tjänst för orosanmälan kring
barn och unga och arbetet slutförs 2021.
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Under våren 2020 har familjeteamet drivit stödverksamheten Tåget,
för barn och tonåringar som lever i familjer med missbruk och/eller
psykisk ohälsa. På familjeteamet genomförs även familjekursen
Trygghetscirkeln.
Antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd ökade jämfört med
föregående år. Under året infördes digital ansökan om ekonomiskt
bistånd.

På grund av pandemin har många brukare inom socialpsykiatrin
avbokat sin insats. En av anledningarna kan vara oro för att bli
smittad. Verksamheten har erbjudit telefonsamtal och träffar utomhus
för att försöka minska avbokningarna och därigenom även minska
känslan av oro.
Arbetsuppgifter för servicegruppen har blivit färre på grund av
pandemin då det inte varit möjligt för deltagarna att utföra arbete på
bland annat äldreboenden.

ESF-projektet (Europeiska socialfonden) ”All-in” har avslutats efter att
ha pågått sedan mars 2018. Sammantaget har projektet fått ut 48
personer i arbete eller studier, vilket är ett mycket gott resultat.
Projektet införs därför som en permanent del i verksamheten 2021.
Integrationspedagogen har arbetat mot föreningar för att nå så
många barn som möjligt och få dem involverade i en fritidsaktivitet.
Fler än 100 barn har varit delaktiga i någon fritidsaktivitet.

EKONOMI
VERKSAMHET

Förvaltningsgemensamt

638

– 4 257

– 4 978

721

– 113 340

– 94 284

– 94 999

715

Hemtjänst

– 90 877

– 112 969

– 112 977

8

Verksamhet för personer med
funktionsnedsättning

– 76 559

– 81 980

– 79 019

– 2 961

Vård- och omsorgsboende
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Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration

– 49 445

– 49 730

– 52 643

2 913

– 4 544

– 6 513

– 6 929

416

Osäkerhetsfaktorer under året har framför allt varit den pågående
pandemin och den försenade lönerevisionen som blev klar i slutet av
året.
Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisade ett överskott på
1,8 mnkr mot budget 2020. Ekonomin har påverkats av
osäkerhetsfaktorer, framför allt den pågående coronapandemin men
även den försenade lönerevisionen som blev klar i slutet av året.
Kommunen utökade nämndens budget med 200 tkr i slutet av året för
att kompensera för ökade livsmedelskostnader. På grund av
pandemin har förvaltningen även kompenserats med totalt 4,8 mnkr
från staten, varav 3,5 mnkr är ersättning för högre sjuklönekostnader
och 1,3 mnkr är ersättning för andra merkostnader som inköp av
hygienartiklar och förbrukningsmaterial.
I tabellen ovan ingår inte budget och utfall för ensamkommande
flyktingbarn och integrationsenheten eftersom verksamheterna
finansieras av statsbidrag. Inte heller projekt som finansieras av
statsbidrag ingår i tabellen. Förvaltningen tilldelades 2020 tillfälliga
medel för översyn av förvaltningsövergripande verksamhet och
kompetensutveckling. På grund av pandemin har dessa medel inte
kunnat användas och gav därför ett överskott mot budget.
Inom området vård- och omsorgsboende omfattar kostnaderna
förutom boenden även kostnader för utskrivningsklara patienter på
universitetssjukhuset i Örebro, distrikts- och sjuksköterskor samt
arbetsterapeuter.
Nämnden beslutade i april 2020 att minska kommunens vård- och
omsorgsboendeplatser med 11 lägenheter, vilket gav en besparing
motsvarande sju årsarbetare. Den ansträngda situationen i
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sjuksköterskeorganisationen ledde till ett underskott, då brist på egen
personal skapar behov att hyra in personal. Även hyresintäkterna gav
ett underskott på grund av tomma lägenheter.
Hemtjänsten införde successivt heltid som norm. Det är en utmaning
för verksamheten att inte överskrida budgeten när fler medarbetare
väljer att arbeta heltid. Dagverksamheterna har varit stängda större
delen av året på grund av pandemin, vilket bidrog till att området
totalt redovisade en budget i balans.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning redovisade ett
underskott på 3 mnkr. Personlig assistans stod för en stor del av
underskottet, beroende på brukare med stora behov samt fler köp av
externa placeringar.
Inom individ- och familjeomsorgen finns fyra delområden:
gemensamt, vuxengruppen, barn- och familjegruppen samt gruppen
för ensamkommande flyktingbarn. Kostnaden för ekonomiskt bistånd
blev 2,4 mnkr högre än 2019, och översteg budget med 1,9 mnkr.
Ökad arbetslöshet på grund av pandemin är en orsak till de ökade
kostnaderna.
Institutionsvård och familjehemsvård för barn och ungdom lämnade
ett överskott på 3,1 mnkr mot budget och öppenvården för barn och
ungdom lämnade ett överskott på 0,6 mnkr. Verksamheterna
fokuserar på att arbeta mer med hemmaplanslösningar, vilket bidragit
till de minskade kostnaderna för placeringar.
På grund av pandemin har arbetsmarknads- och integrationsenheten
haft färre beredskapsanställda än budgeterat och därmed även lägre
bidrag från Arbetsförmedlingen. Kostnaderna för feriearbetande
skolungdomar gav ett överskott på 0,5 mnkr.
VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL
Antal brukare i hemtjänst (exklusive larm,
mattjänst)

281

241

230

235

270

Beläggningsgrad totalt, i genomsnitt, %

80

77

75

77

80

Beläggningsgrad brukartid, i genomsnitt, %

61

58

57

56

60

4 690

5 154

4 442

6 997

10 219

Försörjningsstöd, belopp, tkr
93

Page 358 of 685

Antal hushåll med försörjningsstöd under
året
Genomsnittlig bidragstid med
försörjningsstöd, månader
Andel heltidsarbetande i förvaltningen, %

180

264

296

255

264

6,7

10,0

7,9

5,3

5,8

–

48

59

63

73

FRAMTID
En utmaning inför framtiden är att rekrytera, behålla och
kompetensutveckla den personal som verksamheterna behöver.
Äldreomsorgen behöver mycket personal som har den kunskap och
kompetens som krävs för att arbeta med bland annat avancerad vård i
hemmet. En annan utmaning är att förbättra vården för brukarna med
ökat fokus på individens behov. Digitaliseringen är en utveckling som
är positiv, men som kräver resurser i början. Utvecklingen av
välfärdsteknik kan aldrig ersätta människan, men behöver vara ett
komplement i framtiden.
Arbetet med lokalanpassning behöver fortsätta med syfte att skapa
en bättre plats för dem vi är till för och även en god arbetsmiljö för
alla medarbetare.
Mellan åren 2015 och 2035 väntas åldersgruppen 80 år och äldre öka
med 76 procent i landet, från omkring 500 000 personer till närmare
890 000. För att klara av vård och omsorg på dagens nivå krävs en
omfattande utbyggnad av äldreomsorgen. För att möta det ökade
behovet av dagvård för demenssjuka personer, framför allt yngre
dementa, har nämnden gjort en omorganisation.
Befolkningsprognosen visar att det blir allt fler ”äldre äldre” (de allra
äldsta) och det är viktigt att arbeta förebyggande och lyfta fram
individens eget ansvar för sin hälsa och få fler att hålla sig aktiva så
länge som möjligt. Hallsberg har anställt en anhörigkonsulent för att
kunna arbeta mer förebyggande och avlasta närstående.
Familjeteamets strukturerade arbetssätt uppskattas av föräldrar. Helst
ska föräldrar söka stöd och insatser hos familjeteamet utan att det
först behöver ske en orosanmälan. Trygghetscirkeln är en insats som
införs 2021, som en del i det förebyggande arbetet. Trygghetscirkeln
ska erbjudas både utanför centralorten och via en länk till digital
utbildning. Förvaltningen behöver 94
stärka samverkan mellan
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familjeteamet och öppenvården Stegen för att fånga upp barn till
föräldrar som går på Stegen och för att ge ungdomar stöd och
behandling för sitt missbruk.
Öppenvården Stegen står inför utmaningen att tidigare nå ut till fler
som har ett risk- eller missbruk av alkohol och narkotika, för att kunna
erbjuda stöd och hjälp. Ytterligare en utmaning är att hitta alternativa
behandlingsformer i kommunen som kan tillgodose vårdbehovet för
varje individ.
Under 2020 har barn- och familjeenheten fått fler anmälningar och
ärenden och sett en ökning av familjevåld och våld mot barn. En
utmaning som individ- och familjeomsorgen ständigt står inför är
också svårigheten att rekrytera familjehem, kontaktfamiljer,
kontaktpersoner och ledsagare då få personer vill åta sig sådana
uppdrag.
En granskning av ärenden kring ekonomiskt bistånd visar att
vuxenenheten har flera flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna står
långt från arbetsmarknaden. Pandemin har lett till att fler invånare har
hamnat i arbetslöshet och därför har utbetalningar av ekonomiskt
bistånd ökat.
Samarbetet med Regionen ska utvecklas och mer samverkan på
chefsnivå ska utvecklas för att se över helheten för de personer som
behöver insatser från både region och kommun.
AMI, arbetsmarknads- och integrationsenheten, ser ett behov av mer
variation i arbetsträning och arbetsuppgifter. Utmaningar blir att hitta
fler externa leverantörer till verksamheten, att erbjuda fler arbetslösa
möjlighet till arbetsträning, och erbjuda gruppaktiviteter som stärker
språket. Enheten har en planerad satsning på ungdomar genom KAAprojekt (kommunernas aktivitetsansvar) tillsammans med Laxå och
Askersund, en satsning på ungdomar i samråd med företag och
Arbetsförmedlingen, och satsningar på att skapa fler extratjänster.
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Antal ledamöter: 45
Ordförande: Hans Karlsson

Antal ledamöter: 6
Ordförande: Siv Palmgren

Antal ledamöter: 7
Ordförande: Niklas Nilsson

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och
beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter samt
markutnyttjande av olika slag. Kommunfullmäktige sammanträder
7–10 gånger om året. Alla sammanträden är öppna för
allmänheten.
Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen och att
fungera som en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen är
partipolitiskt neutral och arbetar i samverkan, med en helhetssyn
över partigränserna.
Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag,
regionfullmäktige och kommunfullmäktige) och att val till
Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt.

ÅRETS VERKSAMHET
Kommunfullmäktige genomförde sex sammanträden (sju 2019), och
beslutade i 114 ärenden (119 ärenden 2019). Här redovisas de större
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ärenden, riktlinjer och dokument som fullmäktige behandlade och
beslutade om:
Bokslut och årsredovisning 2019 samt beslut om ansvarsfrihet
Revisionsberättelse för år 2019
Skattesats för 2021
Mål och budget 2021 och flerårsplaner 2022–2023
Ställningstagande om investering i nyproduktion av lägenheter
Vatten- och avloppstaxa samt avfallstaxa för 2021
Renhållningsordning 2021–2025
VA-policy
Revidering av överenskommelse för Sydnärkes IT-nämnd
Revidering av reglemente och överenskommelse för Sydnärkes
lönenämnd och taxe- och avgiftsnämnden
Delårsrapport 2020 och beslut i samband med delårsrapporten
Gemensamma planeringsförutsättningar 2021–2023
Beslut om kostnadsram för kommunstyrelsen för köp och
försäljning av fastigheter
Alkohol- och drogpolicy
Policy för likabehandling
Kommunalt partistöd
Utökad kommunal borgen för Hallsbergs Bostadsstiftelse
Tertialrapport
Biblioteksplan och kulturplan 2020–2023
Kommunalt bidrag för enskilda vägar.
Revisorerna genomförde sedvanliga granskningar av delårsrapport
och bokslut, och gjorde dessutom en granskning av kommunens
dokumenthantering.
Valnämnden hade ingen verksamhet 2020 då inga val hölls under
året.
Sydnärkes överförmyndarnämnd ansvarar för tillsyn över
godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. I arbetet ingår
utredningar, ekonomisk granskning, rekryteringar, utbildningar samt
att vara ett stöd för ställföreträdare. Medlemskommunerna som ingår i
Sydnärkes överförmyndarnämnd är97 Askersund, Hallsberg, Kumla,
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Laxå och Lekeberg. Överförmyndarkansliet finns i Kumla kommun,
som är värdkommun för den gemensamma nämnden. Sydnärkes
överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och fem ersättare.
Nämnden har uppnått målet att det ska finnas tillräckligt med gode
män med god marginal. Nämnden har nått målet genom att ta fram en
rekryteringsplan med kontinuerliga rekryteringsinsatser under året.
Det har även varit ett stort inflöde av nya ärenden och i vissa fall finns
föreslagna ställföreträdare till de specifika ärendena, vilket bidrar till
att nämnden får fler nya gode män och förvaltare.

EKONOMI
DRIFT

Kommunfullmäktige

– 451

– 279

– 575

296

Revision

– 770

– 679

– 690

11

Valnämnd

– 390

0

– 25

25

– 2 009

– 2 087

– 1 685

– 402

Överförmyndare

Kommunfullmäktiges överskott gentemot budget beror på färre
sammanträden under året. Valnämnden hade ingen verksamhet och
inga sammanträden 2020. Överförmyndarverksamhetens underskott
beror på fler ärenden än beräknat under året.

FRAMTIDEN
För att möta ställföreträdares behov och öka effektiviteten behöver
överförmyndarnämnden fortsätta arbetet med digitalisering.
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I den sammanställda redovisningen ingår de bolag, stiftelser och
kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande. Om
kommunen har minst 20 procent av rösterna anses den ha ett
väsentligt inflytande. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens
andel endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett
kommunalförbund och kommunen anses därför ha ett väsentligt
inflytande.
, Hallbo, är en kommunal bostadsstiftelse
som främst arbetar med förvaltning av bostadsfastigheter. Hallbo
äger och förvaltar bostäder i nästan alla kommunens tätorter. I
Hallsberg och Sköllersta äger och förvaltar stiftelsen även
kommersiella lokaler.
, HBAB, är ett kommunalt bostadsbolag som
2018 köpte Hallsbergs kommuns fastigheter av bostadskaraktär.
Bolaget drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun och har i uppgift att
inom Hallsbergs kommun köpa, äga, bebygga, förvalta, förädla och
sälja fastigheter.
, Utbildningsförbundet, är ett
kommunalförbund med medlemskommunerna Laxå, Askersund och
Hallsberg. Förbundets uppdrag är att för medlemskommunerna
ansvara för gymnasial utbildning, vuxenutbildning och
uppdragsutbildning.
är ett kommunalförbund där flera av länets
kommuner samverkar om en gemensam räddningstjänst. Örebro,
Kumla, Lekeberg och Hallsberg har varit med sedan starten 1998.
Laxå kom med 2001 och Askersund 2002. År 2010 blev även Nora
och Lindesberg medlemmar och 2018 välkomnades Ljusnarsbergs
kommun.
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har till syfte att för
medlemskommunernas räkning ansvara för avfallshantering och
övriga uppgifter kring insamling och behandling av avfall, samt den
myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att utföra enligt
miljöbalken. Medlemskommunerna är Askersund, Laxå, Lekeberg och
Hallsberg.

Hallsbergs kommun är också delägare i företag och organisationer
som inte ingår i den sammanställda redovisningen. Kommuninvest
ekonomisk förening, Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige och
Vätternvatten AB är några av de andra intressebolagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
År 2020 nådde Hallbo full samsyn kring stiftelsens behov av
hyreshöjning för att klara kostnadsökningar 2021 och enades om en
generell hyreshöjning på 1,5 procent från och med januari 2021.
Stiftelsen står inför stora utmaningar med ett kraftigt eftersatt
underhåll av 70 procent av fastighetsbeståndet, vilket är en följd av
uteblivna åtgärder under åren 1998–2015 då bolaget istället
prioriterade amortering på sina lån. För att nå balans i ekonomin
innebär det att förvaltningen behöver titta på vilka möjligheter som
finns att minska kostnaderna.
Vid slutet av 2020 hade Hallbo omkring 40 medarbetare. I och med
styrelsens beslut om att inte fortsätta utföra ROT-arbeten i egen regi
avvecklas ROT-avdelningen under 2021. Det innebär att antalet
medarbetare kommer att minska till cirka 25 vid utgången av 2021.

Efter upphandling 2018 har två punkthus med totalt 48 lägenheter
byggts under 2019 och början av 2020. I maj 2020 stod husen klara
och hyresgästerna kunde flytta in. Intresset var stort och alla
lägenheter var uthyrda. Husen ligger på norr i Hallsberg, granne med
den nybyggda förskolan Äppellunden. Optionen som fanns på att
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bygga ett tredje hus beslutades i maj 2020 och bygget startade i
augusti 2020. Lägenheterna planeras bli klara för inflyttning i
november 2021. Byggprojektet följer den ursprungliga tidplanen.
Vakansgraden är och har varit noll i bolagets fastigheter Kronan (72
lägenheter) och Kopparslagaren (20 lägenheter) samt kvarteret Lien
(48 lägenheter).

Förbundet vidtog en mängd åtgärder under året för att kunna erbjuda
elever utbildning med god kvalitet trots pandemin. För att kunna
genomföra delar av undervisningen på plats för mindre elevgrupper
har verksamheten behövt anpassa scheman, utöka städningen och
anpassa möbleringen i alla utrymmen, samt ordna med logistik för att
tillhandahålla lunchlådor till elever. Distansundervisningen har krävt
stora inköp av it-utrustning.
Den ökade efterfrågan på vuxenutbildning omfattar såväl
grundläggande utbildning som gymnasial utbildning samt
yrkesutbildningar. Eftersom det är en laglig rätt att kunna studera är
det en skyldighet för förbundet att erbjuda dessa utbildningsformer.
Den ekonomiska situationen har dock gjort att alla sökande inte
kunnat få studieplats.
I juni togs det första spadtaget för den nya fastighet som ska byggas
på alléområdet. Fastigheten beräknas bli klar i augusti 2021. Det
innebär att förbundet kan lämna de paviljonger förbundet hyrt sedan
2013.

Den 12 maj 2020 startade den nya gemensamma operativa
ledningsorganisationen Räddningsregion Bergslagen (RRB). Det är en
samverkan som omfattar brand- och räddningsverksamhet i 42
kommuner, fördelat på fem län och 17 räddningstjänster. Den nya
ledningsorganisationen har visat sig fungera mycket bra och har gett
många synergieffekter vad gäller utbildning, inköp, operativ planering,
teknikfrågor och förebyggande verksamhet. En stor del av
framgången är honnörsordet ”tillsammans”.
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I händelse av höjd beredskap och krig har all disponibel personal blivit
krigsplacerade i slutet av 2020. Krigsplaceringen är gjord med stöd av
direktionsbeslut samt lagen om totalförsvarsplikt.

Under året påbörjades byggnationen av nya återvinningscentraler i
Lekeberg och Laxå. De kommer att likna centralen i Askersund. I
Lekeberg kommer den nya centralen även att inrymma kommunens
återbruksverksamhet med butik. Under hösten beviljades bygglovet
för den planerade omlastningsstationen vid Tomta utanför Hallsberg.
Den ska upphandlas och byggas 2021. Under året aviserade
regeringen planer på att upphäva producentansvaret för tidningar och
returpapper. Ansvaret ska läggas på kommunerna med start 2022.
Hur insamlingen ska gå till är inte löst ännu. I augusti flyttade
förbundskontoret och renhållningspersonal som utgår från Hallsberg
in till nya lokaler i fastigheten Skördetröskan. Fastigheten ägs av
Hallsbergs kommun.

EKONOMI
Årets resultat för den sammanställda redovisningen var ett överskott
med 63
58 mnkr, mot 35 mnkr 2019. Hallsbergs Bostadsstiftelse visade
ett plus på 2,1 mnkr, Hallsbergs Bostads AB redovisade ett plus på
1,3 mnkr, Sydnärkes Utbildningsförbund ett minus på 7,3 mnkr,
Nerikes Brandkår plus 2,4 mnkr. Sydnärkes kommunalförbund
redovisade nollresultat efter justering mot resultatutjämningsfond.
, Hallbo, var årets resultat efter
I
finansiella poster 2,1 mnkr, att jämföra med det budgeterade
resultatet på 131 tkr. Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten
utan att förbättra stiftelsens bostäder och områden och möta behovet
av nybyggda bostäder. Underhållet följer numera en plan för
investeringar i planerat och löpande underhåll.
, HBAB, blev ett överskott på
Resultatet för
1,3 mnkr för 2020, mot budgeterade 636 tkr, främst beroende på
ändrade avskrivningsperioder på två komponenter på två av bolagets
fastigheter.
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redovisade ett underskott med
7,4 mnkr. Både intäkter och kostnader ökade markant åren
2016–2018 för att sedan vända nedåt. Verksamhetens kostnader har
minskat med 25 mnkr mellan 2018 och 2020, och är nu lägre än de
var 2017. Intäkterna minskade från Migrationsverket och från
medlemskommunerna.
Under 2016–2017 ökade antalet gymnasieelever till följd av fler
asylsökande elever. Förbundet gjorde stora insatser för att ta emot
alla som sökte till skolan, inklusive rekrytering av personal och
anskaffning och iordningställande av lokaler. Vid kulmen hade
Alléskolan cirka 330 asylelever, vilket var 20 procent av eleverna på
skolan. Antalet asylsökande elever har därefter minskat och de
senaste åren har förbundet genomfört en omställning för att minska
kostnaderna till en nivå som motsvarar intäkterna. Trots stora
kostnadseffektiviseringar har förbundet redovisat underskott de tre
senaste åren, vilket medfört en försämrad soliditet och
balanslikviditet.
Resultatet för
var ett överskott på 1,4 mnkr.
Överskottet beror dels på lägre driftkostnader, dels på att driftchefen
haft en lägre tjänstgöringsgrad än planerat.
redovisade ett nollresultat efter
avsättning till resultatutjämningsreserv. Varje kommuns
avfallshantering ska finansieras med kommunens egen taxa, som
bestäms av varje kommunfullmäktige. Kommunalförbundet redovisar
skulderna till fordran på varje avfallskollektiv. Det innebär att
kommunalförbundet inte redovisar något eget kapital.

Hallsbergs kommun
Hallsbergs
Bostadsstiftelse

100 %

Hallsbergs Bostads
AB

100 %

Hallsbergs
Kommunhus AB

100 %

59 212

59 212

980 571 345 491

35,23 %

2 074

2 074

606 858 121 631

20,04 %

1 276

332 445

11 407

3,43 %

100

50

50,00 %
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Sydnärkes
Utbildningsförbund
Nerikes Brandkår
Sydnärkes
kommunalförbund

49,23 % – 7 385

– 3 636

205 089

22 872

11,15 %
15,40 %

7,50 %

2 427

182

143 105

22 044

38,53 %

0

0

28 660

0

PROGNOS OCH FRAMTID
, Hallbo, är utsatt för finansiella risker. En
procents ökning av räntorna påverkar resultatet med 3 mnkr. Ökade
priser på el och fjärrvärme eller extrem kyla en längre tid kan leda till
minskat underhåll. Ökning av outhyrda lägenheter är en annan risk vid
minskad efterfrågan. Arbetet 2021 handlar till stor del om
förenklingar och effektiviseringar i framtida ROT-projekt, med fokus
på badrum samt stambyte för vatten och avlopp. Fokus är också på
återhållsamhet vad gäller löpande underhåll, investeringar samt
reparationer.
Den 1 mars tillträder Peter Sjerling som ny vd för Hallbo.
, HBAB, bygger ett tredje hus i kvarteret Lien.
Huset är lika som de två som blev klara 2020. Totalt blir det 72
lägenheter i kvarteret Lien och inflyttning är planerad till november
2021.
behöver anpassa organisationen efter
behovet och erbjuda tillräckligt med lokaler. Den nybyggnation som
pågår måste gå enligt planerna så att förbundet kan säga upp de
kostnadskrävande avtalen för den mobila paviljongen och andra
externa lokaler. Förbundet fortsätter jobba för att behålla sin kvalitet.
Alléskolan och Allévux ska vara ett naturligt val för ungdomar, vuxna
och arbetsliv.

Målet med den nya lag som trädde i kraft den 1 januari 2021 är att
åstadkomma en starkare styrning mot kommunernas förebyggande
verksamhet och räddningstjänst, samt att få en övergripande
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ledningsverksamhet från och med den 1 januari 2022. Framöver
kommer fler krav att ställas på hantering av släckvatten. Nationellt
kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att
jobba med den frågan men räddningstjänsterna måste också
engagera sig. En annan fråga är hantering av bränder där alternativa
bränslen/energikällor ingår, exempelvis batterier som numera även
används för att driva stora maskiner och fordon, där batterierna kan
vara svåra att släcka och genererar mycket hälsofarlig rök.

Kommunalförbundet vill minimera den totala avfallsmängden.
Förbundets avfallshantering bedöms vara effektiv och lätt att
använda för invånarna i kommunen. År 2020 startade bygget av de
två nya återvinningscentralerna. När de står klara ska besökare börja
utbildas för att få så kallat grönt kort1. Då två eller tre
återvinningsstationer ska öppna samtidigt behöver förbundets
resurser delas mellan centralerna. Det innebär en begränsad möjlighet
till utbildning på varje central och det kommer därför att ta lite tid
innan alla som vill får sitt gröna kort.

1 Grönt

kort ger möjlighet för privatpersoner att besöka
återvinningscentralen alla dagar och själv öppna grinden. Det krävs
då en kortare utbildning i hur centralen fungerar.
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därav gemensam verksamhet
därav transfereringar

därav skatteﬁnansierad
verksamhet
därav avgiftsﬁnansierad VA

Finansiering

– 38 525

12 416

– 49 785

– 125 789

5

– 128 426

– 32 047

171 245

– 206 740

– 35 495

– 35 503

8

0

34 794

– 34 849

– 55

– 55

0

908 028 1 008 804

– 42 839

965 965

934 065

31 900
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– 37 369

– 43 004

5 635

– 128 421 – 132 475

4 054

därav skatteﬁnansierad verksamhet

– 20 772

1 840 – 38 701 – 36 861

– 41 068

4 207

därav avgiftsﬁnansierad verksamhet
VA

– 10 658

4 054 – 38 782 – 34 728

– 41 805

7 077
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Verksamhetens intäkter

2

373

– 114

483

475

Verksamhetens
kostnader

3 – 1 134 – 1 116 – 1 269

135

– 1 324

– 1 303

Avskrivningar

4

– 30

– 25

– 29

–1

– 60

– 47

Skatteintäkter

5

698

705

711

– 13

698

705

Generella statsbidrag
och utjämning

6

271

212

244

27

271

212

Finansiella intäkter

7

3

3

1

2

2

3

Finansiella kostnader

8

–8

–6

– 15

7

– 12

– 10

259

269

Extraordinära poster
(netto)

BALANSKRAVSUTREDNING

Årets resultat enligt resultaträkningen

59

42

Avgår: realisationsvinster, mark, byggnader
och tekniska anläggningar

-1

0

Avgår: realisationsvinster, maskiner och
inventarier

0

0

Avgår: realisationsvinster, aktier och andelar

0

0

58
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)

-22

– 15

36
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Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

9

718

663

1 643

1 469

Maskiner och inventarier

9

32

34

46

49

Finansiella anläggningstillgångar

10

37

40

15

17

Förråd med mera

11

7

7

7

7

Kortfristiga fordringar

12

78

74

108

94

Kassa och bank

13

109

63

184

129

därav årets resultat

59

42

65

35

därav resultatutjämningsreserv

45

14

0

14

241

230

0

359

14

därav övrigt eget kapital

Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser

15

75

70

81

77

Andra avsättningar

16

11

11

13

13
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Långfristiga skulder

17

282

282

1 113

972

Kortfristiga skulder

18

268

232

329

295

Pensionsförpliktelser som inte har
upptagits bland skulderna eller
avsättningarna

323

334

355

368

Övriga ansvarsförbindelser

909

773

83

83

19

Ansvarsförbindelser
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Årets resultat

59

42

58

35

Justering för av- och nedskrivningar

30

25

55

33

Justering för gjorda avsättningar

4

5

4

6

Justering för ianspråktagna
avsättningar

0

0

0

0

Justering för övriga ej
likviditetspåverkande poster

20

1

0

4

14

Ökning (−)/minskning (+) kortfristiga
fordringar

12

–4

5

4

4

Ökning (−)/minskning (+) förråd och
varulager

11

0

0

– 10

1

Ökning (+)/minskning (−) kortfristiga
skulder

18

35

– 11

33

– 10

– 83

– 108

– 238

– 260

2

–1

2

3

1

Investering i materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av ﬁnansiella
anläggningstillgångar

2
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Nyupptagna lån

0

0

137

135

–1

–1

–1

–1

Anslutningsavgifter vatten och avlopp

2

3

2

3

Långfristig skuld investeringsbidrag

0

0

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

0

0

Minskning av långfristiga fordringar

1

1

1

1

63

100

133

169

Amortering av skuld

Likvida medel vid årets början
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Den kommunala redovisningen regleras av kommunallagens kapitel 11
Ekonomisk förvaltning, och av den nya kommunala bokförings- och
redovisningslagen. 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.

Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen 2020 motsvarade
anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella investeringsbidrag och
planenliga avskrivningar. Anläggningstillgångar som maskiner och
inventarier aktiveras 1 i möjligaste mån månaden efter inköp. Vid större
projekt, som till exempel byggnader, aktiveras tillgången vid årsskiftet
som pågående. Efter att byggnationen är klar tillämpar kommunen
komponentavskrivning. När det gäller anskaffning av maskiner,
inventarier och liknande av mindre värde har kommunen oftast tillämpat
beloppsgränsen ett halvt prisbasbelopp. Anskaffningar till högre belopp
och med en varaktighet på mer än tre år redovisas som investering.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs huvudsakligen
linjärt för den bedömda nyttjandetiden, baserat på anskaffningsvärdet.

Hallsbergs kommun följer RKR:s rekommendationer och inför
komponentavskrivning successivt. Alla förskolor, skolor och de flesta
fastigheter är komponentavskrivna. Det gäller även vatten, avlopp, gator
och vägar. Hallsbergs kommun införde generell komponentavskrivning
2017 för nya investeringar.

1

Att aktivera en tillgång betyder att redovisa den som en tillgång och
påbörja avskrivningen.
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Alla leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften
fördelas linjärt över leasingperioden. Hallsbergs kommun redovisar
leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR 5 (november 2018).
Avtal som startade före den 1 januari 2018 redovisas som operationella.
Framtida leasingavgifter redovisas som ansvarsförbindelser.

Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation för redovisning av särskild
löneskatt. Det innebär att löneskatten periodiseras på samma vis som
pensioner. Löneskatt på intjänade pensioner och utbetalda pensioner
belastar årets resultat.

För periodisering av skatteintäkter använder kommunen Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR:s) decemberprognos.

Timlöner och OB-ersättningar som avser december, men utbetalas i
januari, periodiseras för att kostnaden ska belasta rätt period.

Retroaktiva lönekostnader för Kommunals medlemmar under perioden
november–december 2020 har bokförts i bokslutet med sammanlagt 0,6
mnkr.

Ett försäkringsbolag krävde ersättning från Hallsbergs kommun för två
privatfastigheter som skadades i samband med den stora
översvämningen 2015. Kommunen menar att händelsen var extraordinär
och att man inte hade ansvar för följderna – något som underkänns av
mark- och miljödomstolen, som dömt kommunen att betala 3,3 mnkr i
ersättning.
Kommunens VA-försäkring bedöms täcka kostnaderna. Självrisken på 0,3
mnkr är redovisad i bokslutet.
Konkurrensverket har i förvaltningsrätten yrkat på att kommunen ska
betala en upphandlingsskadeavgift med 0,8 mnkr på grund av otillåten
direktupphandling. Kommunens LOU-försäkring bedöms täcka
kostnaderna. Självrisken på 0,2 mnkr är redovisad i bokslutet.
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VA-lagen säger att VA-verksamhetens intäkter, kostnader, resultat och
ställning ska särredovisas. Redovisningen finns därför i en separat bilaga.

Över- och underskott för verksamheter med särskilda avgiftskollektiv ska
redovisas som skuld respektive fordran till avgiftskollektivet. Överskotten
för VA-verksamheten bokförs därför som en kortfristig skuld till
avgiftskollektivet.

Kommunen har gjort avsteg från rättvisande redovisning för bidrag som
inte resultatförts i bokslutet. Outnyttjade bidrag från Migrationsverket för
flyktingverksamhet och ensamkommande barn (EKB) redovisas som
kortfristig skuld i bokslutet för 2020, liksom tidigare år. De outnyttjade
bidragen till flyktingenheten uppgick till 11,3 mnkr till och med bokslut
2020. Inom EKB uppgick outnyttjade bidrag till 16,1 mnkr. Sammantaget
uppgick de balansförda bidragen till 27,4 mnkr.
Kommunen ska 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 stora effekter
på kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Bosättningsuppdraget
enligt 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 bokslutet
2020.

Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt och/eller
belopp. Avsättningar för lakvattenrening vid Vissberga deponi har tagits
upp till det belopp som kommunen bedömer krävs för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baseras på beräkningar som
ursprungligen gjordes 2012 då kommunen gjorde en första avsättning
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med 7 mnkr. Efter det har kommunen gjort både avsättningar och tagit i
anspråk avsättningar. Kalkylen uppdateras när det finns underlag för nya
bedömningar. I bokslutet 2020 har kommunen tagit i anspråk 0,5 mnkr.
Avsättningarna för lakvattenrening uppgick totalt till 10,6 mnkr.
Kommunen har gjort flera utredningar 2010–2016 och byggt en
provisorisk driftanläggning där tester har gett mycket goda
reningsresultat. Processen har försenats på grund av svårigheter att
rekrytera projektledare med rätt kompetens för att utveckla
anläggningen. Under 2020 har kommunen gjort fortsatta studier av de
förändringar som togs i bruk 2017–2018. Anläggningen tycks fungera bra
när vattnets temperatur stiger under sommaren. Tyvärr är detta bara
under en kort del av året. Slutsatsen är att med nuvarande konstruktion
går det att klara utsläppsvärdena på sensommaren med en relativt låg
arbetsinsats och tillsyn några gånger per vecka. De järnvägstunnlar som
ska byggas i utkanten av Hallsbergs tätort och Östansjö kommande år
kommer att kräva reningsanläggningar. Avloppsvattnet kan komma att få
den karaktär som Vissberga deponi i nuläget genererar. Om tekniken
fungerar och är ekonomiskt godtagbar kan det vara ett intressant
alternativ för Hallsbergs kommun i framtiden. Kommunen fortsätter sin
omvärldsbevakning för att bygga en kunskapsbank som underlättar
framtida investeringsbeslut.
Kommunen har inte gjort någon årlig nuvärdesberäkning. I dessa delar
följer alltså inte kommunen RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och
ansvarsförbindelser och ianspråktaganden.

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla
sammanställda räkenskaper som ger en helhetsbild av kommunens
ekonomi och åtaganden. En del av kommunens verksamhet bedrivs i
andra former än via kommunala nämnder, till exempel i bolag, förbund
och stiftelser.
De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen upprättas enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Metoden innebär att
kommunens bokförda värden på aktier, andelar och grundfondskapital i
dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid
förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda
andelen av dotterbolagens räkenskapsposter tas med i
sammanställningen.
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Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen.
Alla transaktioner av väsentlig betydelse mellan bolagen elimineras i den
sammanställda redovisningen. Inga förvärvade övervärden eller
undervärden fanns i koncernen.
I de sammanställda räkenskaperna ingår bolag, stiftelser och
kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande genom
minst 20 procent av rösterna. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens
andel endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund och kommunen anses ha ett väsentligt inflytande.
Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, redovisade ett högre
grundfondskapital än kommunen. Eftersom kommunen tillämpar
försiktighetsprincipen har värdet på grundfondskapitalet skrivits ner i
tidigare bokslut.
De sammanställda räkenskaperna bygger på preliminära uppgifter från
de enheter som ingår.
Kommunen har inte utvärderat om koncernföretagens
redovisningsprinciper avviker från kommunens principer, och därmed
gjordes heller inga justeringar för eventuella avvikelser. Det är endast för
Hallbo som det skulle kunna vara aktuellt. Sydnärkes Utbildningsförbund,
Nerikes Brandkår och Sydnärkes kommunalförbund drivs som
kommunalförbund. Hallsbergs Bostads AB, HBAB, drivs på uppdrag av
Hallsbergs kommun och följer den kommunala redovisningslagen.

Försäljningsmedel

26

35

26

36

Taxor och avgifter

62

62

77

77

Hyror och arrenden

24

25

112

108

104

105

164

165

38

39

69

64

Försäljning av exploateringsfastigheter

3

2

2

2

Försäljning av anläggningstillgångar

2

1

3

–1

–

30

24

Bidrag
Försäljning av verksamheter och entreprenader

Övrigt
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Löner och sociala avgifter

– 643

– 626

– 770

– 752

– 59

– 56

– 72

– 67

–8

– 11

– 26

– 30

– 23

– 24

– 51

– 54

– 201

– 212

– 233

– 234

Lokal- och markhyror

– 32

– 31

– 22

– 18

Förbrukning inventarier och material

– 40

– 43

– 50

– 53

Lämnade bidrag och transfereringar

– 35

– 31

– 36

– 33

–

–

–

– 93

– 82

– 63

– 62

– 100

– 100

– 29

– 25

– 54

– 47

–1

–

–6

–

713

712

713

712

–4

–7

–4

–

Slutavräkningsdifferens föregående år

– 11

–

– 11

–7

Inkomstutjämning

181

175

181

175

–

–

–

–

Regleringsbidrag/-avgift

16

11

16

11

Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag

13

– 10

13

– 10

LSS-utjämningsavgift

–9

–6

–9

–6

Kommunal fastighetsavgift

34

33

34

33

Generella statsbidrag

36

9

36

9

Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Bränsle, energi och vatten
Entreprenader och köp av verksamhet

Realisationsförluster
Övriga kostnader

Sammanlagd kostnad räkenskapsrevision

Planenliga avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar
Nedskrivning
Övriga nedskrivningar

Preliminära skatteintäkter
Preliminär slutavräkning innevarande år

Strukturbidrag

Övriga bidrag
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Ränteintäkter

–

–

–

1

Ränteintäkter och inkassoavgifter kundfordringar

–

–

–1

–

Borgensavgift

2

2

2

–

–

–

Realisationsvinst ﬁnansiella anläggningstillgångar
Övriga ﬁnansiella intäkter

1

1

1

2

Räntekostnader långfristiga lån

–3

–3

–7

–7

Räntekostnader pensioner

–2

–2

–2

–2

–

–

–3

–1

Räntekostnader leverantörs- och bankskulder
Övriga ﬁnansiella kostnader

–3

–1

-12

Ingående bokfört värde

663

583

1 469

1 259

Nyanskaffningar

80

102

226

253

Försäljning med mera

–1

–2

–2

–2

Nedskrivning

–1

–

–6

– 23

– 19

– 43

– 37

–

–1

–

–4

Årets avskrivningar
Realisationsvinst
Omklassiﬁceringar

1 644
Genomsnittlig nyttandeperiod, år

28

29

Markreserv (0 år)

53

54

58

58

Verksamhetsfastigheter (20–67 år)

330

359

1 098

952

Fastigheter för affärsverksamhet (20–50 år)

126

125

222

224

Publika fastigheter (33 år)

137

97

136

97

5

5

5

5

Fastigheter för annan verksamhet (20 år)
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Pågående byggnadsarbeten (0 år)

67

23

125

133

1 644

Ingående bokfört värde

34

33

49

48

4

6

6

11

Årets avskrivningar

–6

–6

– 10

– 10

Omklassiﬁceringar

–

1

Genomsnittlig nyttandeperiod, år

5

6

Nyanskaffningar
Försäljning med mera

Avskrivningstid för maskiner, fordon och inventarier
(3–10 år)

Linjär avskrivning tillämpas för huvuddelen av de materiella anläggningstillgångarna, avvikelse ﬁnns
för hyresbostäder. Ingen avskrivning av pågående investeringar. Inom parentes anges de
huvudsakliga avskrivningstiderna för respektive kategori.

Andelar i HBAB

10

10

10

10

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening

2

2

2

2

Långfristiga fordringar HIBA

1

2

1

3

Förlagslån Kommuninvest

–

2

–

2

Bostadsrätter

0

0

–

–

24

24

24

24

– 34

– 34

Grundfondskapital Hallbo
Eliminering koncern
Övriga ﬁnansiella anläggningstillgångar

Förråd och lager

–

–

–

–

Exploateringsfastigheter

7

7

7

7

17

18

18

18

Kundfordringar
120

Page 385 of 685

Statsbidragsfordringar

–

–

11

–

Skattefordringar

–

–

1

1

Moms

7

7

10

9

25

23

25

23

–

–

2

2

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

16

17

31

36

Övriga kortfristiga fordringar

13

9

12

5

109

63

184

129

–

–

–

–

286

244

410

371

59

42

58

35

4

4

Kommunal fastighetsavgift
Övriga kortfristiga placeringar

Bank
Plusgiro

Ingående balans eget kapital
Årets resultat

Särskild avtals-/visstidspension
Förmånsbestämd/kompletterande pension

48

43

49

44

Ålderspension

11

12

11

12

1

1

1

1

Summa pensioner

60

56

65

62

Löneskatt

14

14

16

15

Summa avsatt till pensioner

74

70

81

77

57

52

62

58

Nyintjänad pension

5

4

5

5

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

2

2

2

2

Pension till efterlevande

Politiker

Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året

Ändring av försäkringstekniska grunder
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Pension till efterlevande
Övrigt
Pensionsutbetalningar

–2

–2

–3

–3

Förändring av löneskatt

14

14

15

15

96 %

96 %

95 %

95 %

11

13

13

14

–

–1

–1

–1

11

13

13

14

257

258

1 086

947

24

22

24

22

Investeringsbidrag

1

2

3

3

Utvecklingsåtgärder Länstraﬁken

–

–

–

–

–

–

Aktualiseringsgrad

Lakvattenrening
Ingående balans
Avsättningar under året
Ianspråktaget belopp under året
Outnyttjat belopp som återförts

Utgående balans
Andra avsättningar

Låneskuld
Förinbetalda anslutningsavgifter

Övriga långfristiga skulder

Kreditinstitut och kunder

–

–

–

–

68

56

92

78

1

1

4

4

11

10

18

16

142

113

167

138

46

52

48

59

Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Övrigt

268
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Ingående pensionsförpliktelse

269

280

296

308

Pensionsutbetalningar

– 18

– 18

– 21

– 20

7

9

8

10

2

–2

3

–2

63

65

69

72

–

–

96 %

96 %

451

360

451

360

Sydnärkes Utbildningsförbund

63

55

63

55

Hallsbergs Bostads AB (HBAB)

313

275

313

275

Brf Transtenen

41

41

41

41

Brf Terassen

34

34

34

34

7

7

7

7

11

6

6

2

Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Aktualisering
Övriga ansvarsförbindelser

Löneskatt
Övriga pensionsförpliktelser inklusive löneskatt

Aktualiseringsgrad

Hallsbergs Bostadsstiftelse (Hallbo)

SBAB

Bilar
SUF:s hyresavtal
Övrigt
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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 288 kommuner
som per den 31 december 2018 var medlemmar 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 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 kan noteras att per den 31 december 2020 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 191 870 776 kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 1 241 641 012 kronor.

Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: totalt 7 objekt
med 3 olika hyresvärdar.
Hyresavtal som förfaller:
Inom 1 år

23

22

28

29

Senare än 1 år men inom 5 år

89

86

101

100

–

–

Senare än 5 år
KASSAFLÖDESANALYS

Realisationsförlust mark och byggnader

1

1

Realisationsvinst ﬁnansiella anläggningstillgångar
Justering ökning långfristiga fordringar
Justering bokfört värde
Övriga poster

3
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Överföring av investeringsanslag till 2021
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/73

Överföring av investeringsanslag till 2021
Ärendebeskrivning

Överföring av kvarvarande investeringsanslag från år 2020 till 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja överföring av investeringsanslag för pågående eller
ännu ej påbörjade investeringsprojekt från 2020 till 2021 enligt bilaga.

Ärendet

Investeringar som är beslutade för 2020 men ännu inte avslutade, (se bifogad bilaga).
Ekonomiavdelningen föreslår att de beviljade medlen flyttas över från 2020 till 2021 för att
investeringsprojekten ska kunna fortsätta och avslutas. Det totala beloppet som föreslås flyttas över
är 25,9 mnkr.
I ärendet hanteras överföring av investeringsanslag. Flera av anslagen gäller verksamhet för barn och
elever. Överföring av medlen innebär större möjlighet till förbättring av förskole- och skollokaler.

☒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
Överföring av investeringsprojekt från 2020-2021
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Överföring av investeringsprojekt från 2020 till 2021

Nämnd / verksamhet
Kommunstyrelsen
SUF tillagningskök
Stocksätterskolan
Kommunstyrelsen
Drift- och servicenämnden, investeringar
Ekoparken
Ortsbesök
Verksamhetssystem
Intern hyresgäst
Källsortering
Skolgårdar /lekplatser
Ridhuset Lindhult
Inköp maskiner och fordon
Drift- och servicenämnden investeringar
Drift- och servicenämnden, strategiska inv
Allébadet, driftutrustning
Tillgänglighetsanpassning Alléhallen
Sydnärkehallen omklädningsrum
Folkasboskolan, fönsterbyte
Folkasboskolan, ventilation
Fredriksbergsskolan, tak
Transtensskolan, tak, fönster
Transtensskolan, kulvert
Spontanidrottsplats
Drift- och servicenämnden, strategiska inv
VA-vht, avgiftsfinansierad vht
Inköp maskiner och fordon
Nödvattenrum(ny lokal 2019)
VA-ledning Tisaren
Rala 3
Exploatering VA-nät Toskabäcken
Exploatering VA-nät Tisaren Tunbohässle
Exploatering VA-nät Tisaren Tisarstrand
Avloppsreningsverk
Exploatering, Kvarsätter
VA-vht, avgiftsfinansierad vht
Bildningsnämnden
Social- och arbesmarknadsnämnden
Totalt överföring investeringsmedel 2020-2021
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Önskemål
överförda
investeringsmedel
2 075
1 411
3 486
100
434
925
800
390
193
824
1 168
4 834
910
2 416
1 141
1 244
2 670
1 452
129
399
680
11 041
1 120
600
363
1 663
17
61
-930
1 029
1 300
5 223
700
624
25 908

Särredovisning av Vatten- och
avloppsverksamheten 2020
15
21/KS/74
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Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/74

Särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten 2020
Ärendebeskrivning

Enligt VA-lagen ska en särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten upprättas av
huvudmannen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa särredovisningen av Vatten- och
avloppsverksamheten för 2020.

Ärendet

Hallsbergs kommun är huvudman för Vatten- och avloppsverksamheten i Hallsbergs kommun.
Ekonomiavdelningen har upprättat en särredovisning i enlighet med VA-lagen.

☐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
Förvaltningsberättelse VA
Resultaträkning VA
Balansräkning VA
Noter VA
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Hallsbergs kommun
212000-1926

VA-verksamhet särredovisning 2020
Resultaträkning (tkr)
Verksamhetens intäkter

Not

Externa intäkter
Resultatreglering

1

Interna intäkter (inom kommunen)
Summa verksamhetens intäkter

2

2019-12-31

2020-12-31

32 046
990
4 165
37 201

32 286
2 179
2 508
36 973

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens externa kostnader
Interna kostnader (inom kommunen)

3
4

-28 359
-1 902

-24 200
-5 215

Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

5

-4 534
-34 795

-5 103
-34 518

2 406

2 455

-2 406
0

-2 510
-55

0

-55

Verksamheten nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

6

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat
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Hallsbergs kommun
212000-1926

VA-verksamhet särredovisning 2020
Balansräkning (tkr)

Tillgångar
Not

2019-12-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och anläggningar
Maskiner och inventarier

7
8

119 038
2 448
121 486

158 870
2 130
161 000

9
10

46 854
46 854

46 894
46 894

168 340

207 894

11
14

121 486
21 846
143 332

160 999
23 705
184 704

12
13

773
24 235
25 008

1 016
22 174
23 190

168 340

207 894

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Skulder
Långfristiga skulder

Förinbetald intäkt, anslutningsavg.

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
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Hallsbergs kommun
212000-1926
19-12-31

20-12-31

32 046
30 144
768
1 134

32 286
30 596
873
817

4 165
1 813
2 352

2 508
1 565
943

28 359

24 200

4 Interna kostnader

1 902

5 215

5 Årets avskrivningar

4 534

5 103

6 Finansiella kostnader

2 406

2 510

107 900
6 604
0
4 534
119 038

119 038
34 729
0
5 103
158 870

2 766
0
0
-318
2 448

2 448
0
0
-318
2 130

0

0

1 029
5 240
5 146
35 439
46 854

494
6 745
5 265
34 390
46 894

121 486

160 999

773

1 016

3 220
506
15 281
5 228
0
24 235

3 049
631
15 445
3 049
0
22 174

25 436
-3 590
21 846

28 168
-4 463
23 705

Noter (tkr)
1 Externa intäkter

-varav förbrukningsavgifter
-varav anslutningsavgifter
-varav övriga intäkter
2 Interna intäkter

-varav förbrukningsavgifter
-varav övriga intäkter
3 Externa kostnader

7 Byggnader, mark och anläggningar

Ingående bokfört värde
Årets anskaffning
Årets avyttring
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
8 Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde
Årets anskaffning
Årets avyttring
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
9 Upplupna intäkter
10 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Momsfordran (Ludvika)
Övrig fordran
”Likvida medel”= Fordran på kommunen

11 Långfristiga skulder

Låneskuld till kommunen
12 Upplupna kostnader
13 Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld
Semesterlöneskuld
Momsskuld
Skuld till abonnenterna
Övriga skulder

14 Skuld förinbetalda anslutningsavgifter

Ack. Upplösning anlutningsavgifter
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Strategisk investering, Renovering av
Centrumhuset
16
21/KS/20
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:21/KS/20

Strategisk investering, Renovering av Centrumhuset
Ärendebeskrivning

Det så kallade Centrumhuset med adress Västra Storgatan 6-10 i Hallsberg är i stort behov av
upprustning. Byggnaden är anpassad till dåtidens normer vilket bland annat innebär en hög
energiförbrukning. Husets samtliga system såsom luftbehandlingssystem och VA/värme är utslitna.
Initialt planeras för fas ett som omfattar utredning och projektering i samverkan med en partner för
byggprocessen. I steg två kommer förslag på lösningar att presenteras för kommunstyrelsen
tillsammans med budget, tidsplan och etappindelning. Som första åtgärd planeras för byte av
undercentral.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå fastighetsavdelningen strategiskt investeringsutrymme
på 1 500 000 för utredningskostnader samt byte av undercentral.

Ärendet

I Centrumhuset inryms idag bibliotek, social- och arbetsmarknadsförvaltning, Polismyndighet samt
Ludvig & CO. Huset omfattar 8 670 m2 fördelat på tre plan samt källare. Huset är uppfört 1969-1970
med dåtidens teknik och byggmetoder.
Huset har en stomme i betong som till stora delar är platsgjuten. Stommen bedöms generellt vara av
god kvalitet och god standard. Övriga byggnadsdelar håller inte lika god standard då byggnaden är
anpassad till dåtidens norm vilket innebär en hög energiförbrukning och byggnaden upplevs som kall.
Husets samtliga system såsom luftbehandlingssystem och VA/värme är sammanfattningsvis utslitna.
Till stora delar så är även ytskikt och inredning slitet. En översyn behöver också ske när det gäller hur
man övergripande använder lokalytorna.
En omfattande renovering av Centrumhuset är ett större projekt som kräver god planering av
samtliga åtgärder, tidsplaner och logistik avseende tillfälliga omflyttningar. Projektet kommer att
delas in i två faser, fas ett där man projekterar och i samverkan med en partner utreder husets och
verksamheternas samtliga behov och förutsättningar, samt fas två där men genomför själva
renoveringen. I steg två kommer förslag på lösningar att presenteras för kommunstyrelsen
tillsammans med budget, tidsplan och etappindelning. Förslag redovisas för kommunstyrelsen inför
beslut om projektets fortsatta genomförande.
I budget för strategiska investeringar ingår plan för renovering av Centrumhuset. Som en första
åtgärd bör redan nu ett byte av undercentral genomföras vilket avses som brådskande. Ett byte är
inte beroende av fortsatt planering utan kan med fördel genomföras nu som en förberedande
åtgärd.
☐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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Tjänsteskrivelse

Dnr:21/KS/20

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Komundirektör

Kommunsekreterare
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Strategisk investering, Ny kylmaskin samt
kringutrustning
17
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Dnr:21/KS/20

Strategisk investering, Ny kylmaskin samt kringutrustning
Ärendebeskrivning

Kylmaskinen i Sydnärkehallen har nått slutet av sin livslängd. Fastighetsavdelningen önskar nu
planera och handla upp utbyte av kylmaskin och dess kringutrustning för att kunna byta ut denna
under sommaren 2022.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå fastighetsavdelningen strategiska medel om 500 000kr
under 2021 och 3 500 000kr under 2022 för utbyte av kylmaskin och dess kringutrustning.

Ärendet

Sydnärkehallen har idag en kylmaskin från 1993. Ismaskinen helrenoverades 2011 och då bedömdes
det att man i bästa fall kunde köra den i 10 år till och sedan byta ut den, den har nu nått slutet av sin
livslängd. I samband med utbytet av kylmaskinen behöver fastighetsavdelningen se över all
kringutrustning som är från 1988. Det mesta av kringutrustningen är i dåligt skick och behöver bytas.
Under 2021 avser fastighetsavdelningen att åtgärden kan projekteras och upphandlas så att
utförandet kan ske under sommaruppehållet 2022, för att så lite som möjligt störa verksamhet i
Sydnärkehallen.
Sydnärkehallen används av många barn och unga och ett utbyte av kylmaskinen innebär att de kan
fortsätta utöva sina fritidsaktiviteter i kommunen.
☒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

Maria Fransson

Förvaltningschef

Handläggare
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Strategisk investering, Förskolan Gläntan
ventilation
18
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Strategisk investering, Förskolan Gläntan ventilation
Ärendebeskrivning

Förskolan Gläntan i Pålsboda byggdes i början av 80- talet och är i stort behov av byte/ombyggnation
av två stycken ventilationsaggregat och tillhörande utrustning. Aggregaten är ca 40 år gamla.
Fastighetsavdelningen önskar ett extra anslag för att byta don/kanaler och ventilationsaggregat för
att kunna tillgodose dagens krav på buller och personbelastning i lokalerna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå fastighetsavdelningen ett strategiska medel om
1 500 000 kr för att byta ventilationsaggregat samt tillhörande utrustning på förskolan Gläntan.

Ärendet

Verksamheten har under en längre tid påkallat att ventilationen har en hög bullernivå och att luften
inte räcker till. Anmärkningar på bullernivån har även kommit fram vid tillsyn av miljöenheten.
I dagsläget påverkas både barn och personal av ventilationen inte är ändamålsenligt. Barn och
personal upplever att de bland annat snabbt blir trötta, okoncentrerade och får huvudvärk. I och
med att barngrupperna med tiden har blivit större samt att verksamheten arbetar mer inomhus
ställer detta ytterligare krav på en god inomhusmiljö.
En ombyggnation av ventilationssystemet bidrar till att minska bullernivån ifrån
ventilationsanläggningen och att man kommer att kunna anpassa luftflödena efter personbelastning.
De åtgärder som planeras resulterar i ett bättre inomhusklimat för både barn och personal.
☒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

Maria Fransson

Förvaltningschef

Handläggare
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Strategisk investering, Fönsteråtgärder och
takrenovering, Västra skolan, Hallsberg
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Strategisk investering, Fönsteråtgärder och takrenovering, Västra
skolan, Hallsberg
Ärendebeskrivning

Västra skolan byggdes 1906 samt byggdes till 1937 och 1950. Den gamla skolan har stora
underhållsbehov och är i behov av fönster- och takunderhåll. Fastighetsavdelningen önskar ett extra
anslag för att byta och renovera delar av befintliga fönster och tak.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå fastighetsavdelningen strategiskt investeringsutrymme
på 2 000 000 kr för att genomföra etapp 1 av fönster- och takåtgärder.

Ärendet

För ca 15-20 år sedan bytte Trafikverket de fönster som vetter mot järnvägen som en del i
bulleråtgärder i hus nära spåret. Resterande fönster är original sedan fastigheten byggdes, delar av
dem är i så pass dåligt skick att de behöver bytas ut medan andra kan renoveras. Denna åtgärd
medför även en energibesparing i och med byte till 3-glasfönster, nya tätningslister och
isolerglaskasetter.
Taket på fastigheten är över hundra år gammal och är i stort behov av renovering då det var länge
sedan något underhåll skedde. Ca 1100 m2 plåttak behöver blästras och målas, vissa delar kanske
lagas. Östra delen av taket, ca 650 m2, det som bland annat är gymnastiken, har en
takbeklädnadsmatta, duk, som är bytt för ca 30 år sedan där behovet av byte nu åter är aktuellt.
Dessa åtgärder bidrar till att förbättra inomhusklimat både avseende buller men också temperaturen
vilket gynnar både barn och personal.
☒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
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Strategisk investering, Inventarier
Långängskolan
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Strategisk investering, inventarier Långängskolan
Ärendebeskrivning

Sedan ombyggnaden på Långängskolan har elevantalet ökat med ett 50-tal elever. Det innebär att
skolan idag är trångbodd och klarar därmed inte de mått som krävs verksamhetsmässigt. En tillfällig
paviljong kommer att hyras in som en första åtgärd. I samband med det behöver
bildningsförvaltningen tilldelas investeringsmedel för inventarier.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå bildningsförvaltningen strategiska medel om 450 000 kr
för inventarier.

Ärendet

Långängskolan har under perioden sen höst 2017 till tidig höst 2019 genomgått en totalrenovering
vilket resultat i en skola en ny och väl anpassad skolmiljö. I samband med planering och renovering
av skolan var prognosen för antalet elever 410 elever. Idag finns 457 elever på skolan och prognosen
de kommande åren visar att det antalet består och kommer öka ytterligare.
Enligt SKR bör inomhus area per elev uppgå till minst 10 kvm, en norm som vi inom kommunen håller
oss till på övriga skolor. Vi har med nuvarande elevantal på Långängskolan 8.7 kvm per elev, vilket
medför att situationen lokalmässigt är ohållbar och att vi behöver tillskapa mer lokaler för skolan.
Efter samråd med rektor, fastighetsavdelning och förvaltningsledning bedöms behovet av extra
lokaler till, 3 fullstora klassrum (30 elever) 3 grupprum, 6 toaletter var av en RWC samt kapprum för
upp till 90 elever för att täcka behovet ett par år framåt. En paviljong kommer att installeras på
Långängskolans område för att lösa behoven av utrymme.
Till detta beräknas inventarier för att fylla paviljongen för cirka 450 000 kronor.
En paviljong med rätt uppsättning av inventarier tillgodoser att skolans elever har en god lär- och
arbetsmiljö.
☒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

Ulrika Fredriksson Lindberg

Kommundirektör

Lokalstrateg

Bilagor
Bilaga 1

Elevprognos Hallsbergs kommun

Page 417 of 685

Prognos för grundskolan Hallsbergs kommun

Bilaga 1

Elevantal avläst 210315
Justerad med befolkningsprognos 2020 alternativ 2 vad gäller in och utflyttning
Alla elever medräknade även asylsökande elever.
Avläst
210315

Enhet
Stocksätterskolan
Stocksätterskolan Studio 4-6
Fredriksbergskolan
Östansjö skola
Transtenskolan
Transtenskolan Punkten
Långängskolan
Sköllersta skola
Folkasboskolan

lå 20/21 lå 21/22 lå 22/23 lå 23/24 lå 24/25 lå 25/26 lå 26/27
306
3
160
109
362
15
457
121
366
1899

335
6
160
110
407
13
455
133
372
1991

346
6
164
112
418
10
459
135
393
2043

349
6
158
112
456
10
465
134
391
2081

354
6
173
114
481
10
452
131
414
2135

Justerat anvisnigsområde barn födda 2020
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366
6
165
110
483
10
484
136
414
2174

371
6
160
108
484
10
465
134
402
2140

"+7"

"-7"

7 st

Strategisk investering, Åtgärder inom
centrumutveckling
21
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Sida 1 av 1

Dnr:

Strategisk investering, åtgärder inom centrumutveckling
Ärendebeskrivning

Drift- och serviceförvaltning har i uppdrag att förslå åtgärder för genomförande av åtgärder för bland
annat Bergsparken och ”folketsplätt” som i en inom ramen för centrumutveckling.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att drift- och serviceförvaltningen tilldelas nedan stående uppdrag
och strategiska medel om 1 000 000 anslås för åtgärder inom uppdragen.

Ärendet

Inom ramen för centrumutveckling finns i budget för strategiska investeringar planerat utrymme för
löpande åtgärder. År 2021 är det planerade utrymmet 1 000 000 kronor. Som en del i arbetet med
att utveckla Hallsbergs centrum finns möjlighet till åtgärder som är väl avgränsade och som bedöms
möta behov och bidrar till förbättringar. Följande uppdrag ges till drift- och serviceförvaltningen.
Bergsparken ska ses över med syfte att åtgärda brister i markförhållanden, åstadkomma en parkmiljö
som i harmoni på ett naturligt sätt binds ihop med ”folketsplätt”. I utformningen bör en inramning av
folketsplätt ingå som till exempel en häck. I uppdraget ingår att ge förslag på en portabel scen på
ytan på folketsplätt.
Del av parkeringen nedanför torget ska ses över i syfte att göras om till en park. Ny parkering föreslås
från gångbrons västra räcke och väster ut, fram till gångvägen till Alléskolan anläggs ny parkering
enligt tidigare planer.
Ge förslag på hur stortorget kan utformas föra att uppnå en ökad torgkänsla som inbjuder till
gemenskap och fortsatt möjliggör parkeringsplatser.
Uppdragen ska redovisas som förslag till beslut för genomförande.
I uppdragen ska hänsyn och beaktande av barnperspektiven finnas med.
☒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
Kommundirektör
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Utveckling av ängsmark, uppdrag enligt
planeringsreserv
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Utveckling av ängsmark, uppdrag enligt planeringsreserv
Ärendebeskrivning

Drift- och serviceförvaltningen ges i uppdrag att anlägga ängsmark i enlighet med avsatt
budgetutrymme för kommunstyrelsens planeringsreserv. Förslag på område för ängsmark är
Stocksäterskogen, Ankdammen vid Volvo, Ekoparken eller annan tätort.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att drift- och serviceförvaltningen tilldelas 200 000 kronor från
kommunstyrelsens planeringsreserv för anläggning av ängsmark.

Ärendet

I mål och budget 2021-2023 har beslutats om budgetramar för kommunstyrelsens planeringsreserv.
Planeringsreserven omfattar medel för oförutsedda händelser och medel för specifikt utpekade
områden för utveckling. År 2021 har ett utrymme på 200 000 kronor reserverats för anläggning av
ängsmark. Drift- och serviceförvaltningen ges i uppdrag att anlägga ängsmark enligt avsatt utrymme
för planeringsreserven. Förslag på följande områden för ängsmark ska beaktas vid genomförande av
uppdraget: Stocksäterskogen, Ankdammen vid Volvo, Ekoparken eller annan tätort.

☐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
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Satsning för folkhälsa, uppdrag enligt
planeringsreserv
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Satsning för folkhälsa, uppdrag enligt planeringsreserv
Ärendebeskrivning

Specifika uppdrag med ekonomiskt utrymme planeras som satsningar för folkhälsa inom ramen för
budgeterat utrymme för kommunstyrelsens planeringsreserv. Uppdragstagare erhåller ekonomisk
ram efter redovisning till kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdrag ges till bildningsförvaltningen och drift- och
serviceförvaltningen inom ramen för satsning folkhälsa 1 000 000 kronor enligt kommunstyrelsens
planeringsreserv.

Ärendet

I mål och budget 2021-2023 har beslutats om budgetramar för kommunstyrelsens planeringsreserv.
Planeringsreserven omfattar medel för oförutsedda händelser och medel för specifikt utpekade
områden för utveckling. År 2021 har ett utrymme på 1 000 000 kronor reserverats för satsningar
inom området för folkhälsa. Pågående pandemi har inneburit ett ökat behov av åtgärder som kan
bidra till ökad folkhälsa. Möjligheter till vistelse i utomhusmiljöer, fler människor som är ute i naturen
och erbjudande till friluftsliv är viktigt bidrag till en ökad folkhälsa för kommunens invånare. Följande
uppdrag ges med del av ekonomiskt utrymme.
Bildningsförvaltningens fritidsavdelning får i uppdrag att upprätta utegym i Pålsboda, Sköllersta och
Östansjö. Den årliga driften ska planeras för att hanteras av idrottsföreningarna. Kommunen ska
medverka till att förutsättningar för att söka bidrag som Leaderprojekt ska utvärderas i
genomförandet. Uppdraget planeras uppgå till 400 000 kronor.
Bildningsförvaltningens fritidsavdelning får i uppdrag att genomföra översyn av kommunens
motionsspår och vidta åtgärder vid behov för att upprätthålla god kvalitet. I uppdraget ingår att staka
ut vandringsled och informationstavla vid Motorp. Uppdraget planeras uppgå till 200 000 kronor.
Bildningsförvaltningens fritidsavdelning får i uppdrag att rusta badplatsen vid Bäcksjön. I uppdraget
ingår att bygga en RWC tillgänglighetsanpassad toalett, renovering av omklädningsrum och en ramp
ned i vattnet för funktionsnedsatta. Åtgärder för att förbättra möjligheten för parkeringsplatser ska
planers. Uppdraget planeras uppgå till 200 000 kronor.
Drift- och service förvaltningen får i uppdrag att färdigställa gångstig i östra delen av Ekoparken samt
att skapa sittplatser/bänkar för utplacering i kommunen i samråd med de boende på orten.
Uppdraget planers uppgå till 100 000 kronor.
Medel för uppstartskostnader av en fritidsbank under 2021 planeras uppgå till 100 000 kronor.

☐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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Utveckling digitalisering, uppdrag enligt planeringsreserv
Ärendebeskrivning

Ett utrymme på 2 000 000 kronor reserverats för satsningar inom området för digitalisering.
Digitalisering är ett sätt för kommunen att effektivisera och möta samhällets och kommuninvånarnas
behov. Alla förvaltningar har i uppdrag att arbeta med digitalisering och göra det till en naturlig del i
sitt utvecklingsarbete. Kommundirektören får i uppdrag att prioritera och tilldela medel för
digitaliseringsprojekt inom ramen för kommunstyrelsens planeringsreserver om 2 000 000 kronor.
Beslut om beslutade projekt ska följas upp och redovisas till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommundirektören får i uppdrag att fördela medel till projekt
för digitalisering inom ramen för 2 000 000 kronor enligt kommunstyrelsens planeringsreserv.
Projekten ska återrapporteras till kommunstyrelsen.

Ärendet

I mål och budget 2021-2023 har beslutats om budgetramar för kommunstyrelsens planeringsreserv.
Planeringsreserven omfattar medel för oförutsedda händelser och medel för specifikt utpekade
områden för utveckling. År 2021 har ett utrymme på 2 000 000 kronor reserverats för satsningar
inom området för digitalisering. Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för effektivisering och
kvalitet och är därmed en del av verksamhetsutveckling. Inom respektive förvaltning ingår
grundläggande ansvar för verksamhetsutveckling. Det behövs fler sätt att utföra våra arbetsuppgifter
på. Genom digitalisering kan vi öka vår tillgänglighet och även hitta nya arbetsmetoder så att vi kan
använda resurserna där de behövs mest. En del av de avsatta pengarna föreslås även till att stärka
den interna kompetensen om digital förnyelse inom kommunens organisation. Ett
utvecklingsområde är att ge medborgare bättre service och att ge medborgare ökad förmåga och
möjlighet att delta i det digitala samhället genom en snabb, enkel och säker hantering av ärenden, till
exempel via nya webbsidor och e-tjänster.
Digitalisering är ett sätt för kommunen att effektivisera och möta samhällets och kommuninvånarnas
behov. Alla förvaltningar har i uppdrag att arbeta med digitalisering och göra det till en naturlig del i
sitt utvecklingsarbete. Med fokus på kommuninvånarnas behov är prioriterat att upprätta externa etjänster, för verksamheternas behov är prioriterat interna e-tjänster, digital signering, interaktivt
intranät och införande av office 365. Ur hållbarhet och miljö är det fokus på att införa e-arkiv.
Kommundirektören får i uppdrag att prioritera och tilldela medel för digitaliseringsprojekt inom
ramen för kommunstyrelsens planeringsreserver om 2 000 000 kronor. Beslut om beslutade projekt
ska följas upp och redovisas till kommunstyrelsen.

☐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.

Page 427 of 685

Tjänsteskrivelse

Dnr:

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Page 428 of 685

Sida 2 av 2

Ansökan ur sociala investeringsfonden,
Samverkansteam
25
21/KS/77

Page 429 of 685

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/77

Ansökan ur sociala investeringsfonden, Samverkansteam
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har inkommit med en ansökan
om medel ur kommunens sociala investeringsfond. Ansökan avser finansiering av ett
samverkansteam mellan förvaltningarna som ska arbeta med tidiga insatser till elever som har en
begynnande oroande frånvaro i skolan och deras vårdnadshavare. Teamet ska verka för att öka
närvaron i skolan och på sikt bidra till en ökad delaktighet i samhället och framtida hälsa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 3 560 000 kronor ur sociala investeringsfonden till
social- och arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande av projekt Samverkansteam.

Ärendet

Projektet planeras att genomföras från och med augusti 2021 till och med december 2023. Den
totala projektkostnaden uppgår till 3 560 000 kronor men fördelning 740 000 kronor 2021, 1 420 000
kronor 2022 och 1 400 000 kronor 2023. En viktig aspekt av projektet är att stärka samverkan mellan
socialförvaltningen och bildningsförvaltningen. Målet på kort sikt är minska antalet elever med hög
frånvaro i skolan, öka andelen elever som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet och även att
detta kan leda till bättre hälsa hos vårdnadshavare. Målet på längre sikt är sedan att fler elever
påbörjar och även slutför gymnasieutbildning och får en bättre fysisk och psykisk hälsa i vuxenåldern
och har bättre förutsättningar för att bli mer delaktiga i samhället.
Hela projektet utgår ifrån att förbättra fysisk och psykisk hälsa och barnets bästa är en viktig del av
projektet.
☒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
Ansökan ur sociala investeringsfonden
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen/
Bildningsförvaltningen

Ansökan ur Hallsbergs kommuns sociala
investeringsfond
Projektnamn
Samverkansteam

Projektledare
Maria Lidberg, enhetschef IFO

Syfte
Genom att arbeta med tidiga riktade insatser till elever som har oroande frånvaro
och deras vårdnadshavare, kunna öka närvaron i skolan och på sikt bidra till ökad
delaktighet i samhället och framtida hälsa.
Minska antalet anmälningar, öka ansökningar och insatser på hemmaplan.

Målgrupp och dess identifiering
Den primära målgruppen är familjer där barnet har en begynnande oroande
frånvaro. För att tydliggöra vilken målgrupp insatserna riktar sig till finns vissa
urvalskriterier:

Hallsbergs kommun
Postadress

694 80 Hallsberg



Eleven går i åk 5-8 i Hallsbergs kommun.



Eleven befinner sig på steg 3 i Rutin för ökad skolnärvaro: Över 10%
oanmäld frånvaro under en månad, fortsatt återkommande anmäld
frånvaro under två månader eller annan oroande frånvaro.



Eleven har inte pågående insatser från Individ och Familjeomsorgen eller
Barn och ungdomspsykiatrin.



Eleven har en begynnande psykisk ohälsa eller risk för att utveckla psykisk
ohälsa.

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.hallsberg.se
Västra Storgatan 14

0582-68
Page
43150of00685

Organisationsnr

212000-1926
Fax

Datum

Sida

2021-03-23

2(5)

Metod
Metoden kommer att anpassas utifrån behov, men kommer att ha några
grundpelare:
Insatsen är frivillig.
Innefattar en kartläggning av familjens behov.
Består av motivationsarbete.
Grundar sig på ett systemteoretiskt perspektiv.
Insatsen består av föräldrastöd, men barnet/eleven är i högsta grad delaktig.
Gruppverksamhet kan förekomma, riktat till föräldrar i målgruppen.
Om behov finns genomföra grupper med elever.

Projektdelaktighet internt
En viktig aspekt av projektet är att stärka samverkan mellan socialförvaltningen
och bildningsförvaltningen.
Styrgruppen består av områdeschef för IFO, enhetschef på IFO, verksamhetschef
för elevhälsan, biträdande skolchef i Bildningsförvaltningen och förvaltningschef
för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsgruppen består av rektor på Folkasboskolan, samt rektor på
Transtenskolan, kurator på Folkasboskolan, kurator på Transtenskolan, enhetschef
på IFO, sakkunnig socialsekreterare samt projektanställda: familjecoacher.

Projektdelaktighet externt
Samverkan externt utanför kommunen är inte aktuellt förutom eventuellt i vissa
enskilda fall. Däremot kommer de anställda inom projektet samverka med
elevhälsa på skolan, Familjeteamet inom IFO, samt handläggare på IFO.

Projektperiod
Augusti 2021 – December 2023

Projektkostnad och dess fördelning över tid
Typ av kostnad
Anställningar; lön

Ht 2021

2022
600 tkr

Kompetensutveckling
Material, ink
dator/telefon

2023
1,2 mkr

1,2 mkr

20 tkr
20 tkr

10 tkr
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30 tkr

60 tkr

60 tkr

20 tkr

60 tkr

60 tkr

70 tkr

70 tkr

70 tkr

Inkl. möbler, hyra
och OH-kostnader
Externa tjänster;
Handledning
Föreläsare, tolkar
osv.
Resor; Bil och bränsle

Bedömda sociala effekter och när dessa väntas uppnås
Skolfrånvaro är en stor utmaning för vår kommun. Vi har en stor grupp elever som
har en oroande frånvaro som är alldeles för hög, men som fortfarande har en
kontakt med skolan. Projektets målgrupp är de elever som har en begynnande
frånvaro, tanken är att tidiga insatser ska kunna förändra situationen snabbt för
våra elever till det bättre med mer närvaro i skolan, och med högre måluppfyllelse
som resultat.
En säker prediktor för framtida hälsa är måluppfyllelse i skolan, d v s
gymnasiebehörighet. För många av våra elever som har en begynnande
problematik kring närvaron i skolan i åk 5-8 blir måluppfyllelsen och framtida
gymnasiebehörigheten lidande, vilket enligt forskning gör att dessa elever hamnar
i stor risk för framtida fysisk och psykisk ohälsa.
Effekter på kort sikt är högre måluppfyllelse för enskilda elever och därmed en
högre gymnasiebehörighet, samt en bättre självupplevd hälsa. Andra effekter på
kort sikt är att vårdnadshavare upplever sig stärkta i sitt föräldraskap, och i sin tur
får en högre tilltro till sin föräldraförmåga. Detta kan även bidra till en bättre
psykisk och fysisk hälsa hos föräldrarna.
Av erfarenhet från tidigare projekt så visade det sig vara positivt att enskilda
individer och familjer fick en mellanlänk i form av familjebehandlarna mellan
aktörerna i projektet och de kunde därför tillsammans arbeta framåt med de som
de mötte i uppdraget med stor framgång. Elever och familjer upplevde det som
mycket positivt att en vuxen person hjälpte dem utifrån deras förutsättningar och
situation utan skuld, krav och stress och eleverna blev bemötta i deras känslor och
mående. Oftast ser skolan ett problem och föräldrarna ett annat problem, och där
emellan sitter oftast eleven med svaret. Projektet bidrog till att kunna lyfta fram
elevernas åsikter och det verkliga problemet till ytan och utifrån det skapades rätt
förutsättningar att jobba framåt. Familjebehandlarna upplevde att de hade tiden
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som skolpersonalen saknade för att kunna möta eleven där de befann sig, även i
hemmet. De som arbetade i projektet ansåg även att en framgångsrik del av
projektet var föräldragrupperna som de arrangerade. Föräldragrupperna bidrog
till att föräldrar fick stöd i sina frågor och tankar gällande frånvaro samt andra
ämnen. Föräldrarna kände sig bekräftade i vad de redan idag gjorde i vardagen,
men fick också nya tankar och idéer gällande hur de kunde hantera vissa
situationer. Ett annat positivt resultat med föräldragrupperna var att föräldrarna
blev mer delaktiga i skolan och upplevde att de befann sig i ett sammanhang i
skolan.
Ytterligare något positivt som projektet medförde var att familjebehandlarna
kunde se utvecklingsområden i arbetet på skolan från ett utomstående perspektiv
och det generade i att pedagoger på skolan fick ett ökat intresse för arbetet kring
frånvaro på skolan.
Effekter på längre sikt, efter ca 5 år, är att vi har fler elever som påbörjar
gymnasiet och även slutför gymnasiet och på så sätt lägger grunden för en bättre
fysisk och psykisk hälsa i vuxenlivet.

Resultat socioekonomisk beräkning
I rapporten Tjugo Barnavårdsärenden, gjord 2015 av SKL i uppdrag Psykisk hälsa,
framkommer att ett dåvarande medelvärde på kostnader för ett ärende med
omfattande insatser från socialtjänst, skola och region, är 2,8 miljoner. Det
framkommer också att en riskfaktor är frånvaro från skolan, för mer omfattande
insatser senare. Man uppmärksammar också att risker ofta ses tidigt, men
insatser som kostar, inte sätts in förrän i tonåren.

I vilka verksamheter och organisationer sker
kostnadsminskningar med anledning av projektet
Att tidigt arbeta med elever som har problematik med närvaro, förväntas ge
direkta kostnadsminskningar i flera verksamheter eftersom man förebygger en
mer omfattande frånvaro.


I skolan, då dessa elever när de får högre frånvaro ofta behöver
omfattande stöd för att hämta in den kunskap och lärtillfällen de gått
miste om.



Inom IFO, då elever med högre frånvaro anmäls av skolan till
socialtjänsten och familjen får ibland insatser därifrån. På sikt minskat
antal placeringar.



Inom hälso- och sjukvården, då elever med omfattande frånvaro ofta
remitteras till olika instanser inom hälso- och sjukvården för
bedömningar och behandling.
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Hur ska effekterna mätas
Att ett visst antal familjer får ta del av insatsen.
De elever, där familjer får ta del av insatsen, får en högre närvaro och har ett
bättre mående. Eleven får fylla i självskattningsformulär.
En annan effekt är att vårdnadshavare blir stärkta i sitt föräldraskap, detta kan
mätas genom självskattningsformulär som föräldrar fyller i, i samband med
insatsen.
En annan effekt är att anmälningarna till socialtjänsten kring oroande frånvaro,
blir mer specifika och precisa till att gälla de familjer som behöver mer
omfattande stöd.

Vid vilka tidpunkter ska mätningen ske
Utvärdering av insatsen, elevens och föräldrars egen upplevelse av sin förmåga,
mäts löpande i varje enskilt fall. En sammanställning ska lämnas till styrgruppen i
maj 2022, vid årsskiftet 2022 samt i maj 2023.
Uppföljning av frånvarostatistik sker i samband med tema 1 och tema 4 (Elever
som riskerar att inte klara kunskapskraven), enligt bildningsnämndens
temaredovisning och internkontrollplan, samt i juni och december i samband med
betygsanalys.
Antal anmälningar, och deras kvalité, som kommer till IFO följs upp i styrgruppen
vid samma tidpunkter som statistiken över frånvaro samt måluppfyllelse.
Styrgruppen ansvarar för att trender och tendenser analyseras och presenteras
för respektive nämnd.

Plan för utvärdering/uppföljning/analys
Vid projektets slut december 2023, kommer uppföljningar och utvärderingar
sammanfattas i en slutrapport som delges respektive nämnder.
Där kommer även vårdnadshavarnas upplevelser av insatsen och hur den
påverkat deras föräldraskap finnas med samt elevernas upplevelser av insatsen.
Även analys av IFOs inkomna anmälningar och hur de påverkats till antal och
kvalité kommer att sammanställas i slutrapporten.
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Delegation av beslutanderätt att meddela föreskrifter om förbud mot
att vistas på särskilt angivna platser
Ärendebeskrivning

Regeringen har den 4 mars 2021 beslutat om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det finns en påtaglig risk för trängsel. Syftet är att förhindra spridning av covid-19.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud är att det på platsen finns en påtaglig
risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom landet, och inte i
övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Förbudet måste avse ett tydligt angivet
område och får inte var mer långtgående än nödvändigt.
Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen. Beslut om
föreskrifter kan behöva hanteras av en snabb beslutsprocess och därmed föreslås att
beslutanderätten delegeras till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förslås delegera till kommunstyrelsen att, med stöd av 8 kapitlet 1 §
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,
utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.

Ärendet

Med stöd av den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) beslutade regeringen den 4 mars 2021 om en förordning som
ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Syftet är att förhindra spridning av covid-19. Bestämmelsen
ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att exempelvis vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan liknande plats.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en
påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Förbuden får bara gälla under kortare perioder och/eller på vissa angivna platser och begränsade
utrymmen och kommunfullmäktige har i dessa fall möjlighet att delegera beslutanderätten till annan
nämnd.
I 13 § covid-19-lagen ges exempel på geografiska områden som ett förbud kan omfatta:
• Parker
• Badplatser
• Annan liknande särskilt angiven plats
Med ”annan liknande plats” avses sådana platser som allmänheten typiskt har tillträde till.
Förbudsföreskrifter kan dock inte utfärdas för platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, såsom köpcentrum och bibliotek. Inte heller kan
förbudet omfatta platser som framförallt används för förflyttning såsom exempelvis gågator och
bilvägar.
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För att ett förbud ska få utfärdas ska det finnas en påtaglig risk för trängsel på den aktuella platsen;
risk för detta kan bedömas utifrån tidigare erfarenheter vid exempelvis högtider eller evenemang.
Föreskrifterna kan bara omfatta förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats och kan inte
villkoras med exempelvis krav på bärande av munskydd. En plats som omfattas av en föreskrift måste
identifieras; exempelvis via en kartbilaga. Generella förbud, till exempel ”badplatser”, är inte tillåtna.
En föreskrift får inte obefogat inskränka enskildas frihet. Det är därför viktigt att göra en väl avvägd
geografisk omfattning samt tidsmässig giltighet – om risk för trängsel är kopplat till vissa tider på
dygnet eller årstider bör föreskriften gälla enbart detta. Om risk för trängsel har upphört bör
kommunen upphäva beslutet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att visats på en särskild plats ska
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Beslutade föreskrifter kan börja gälla så snart det finns ett justerat protokoll över beslutet (KL 13:14)
om inte särskilda skäl talar emot det. Överträdelse kan leda till penningböter, i enlighet med covid19-lagen, och det är uteslutande en polisiär uppgift att bevaka överträdelser.
☐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
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Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal,
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m
Ärendebeskrivning

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, låneförbindelser,
fullmakt m.m.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren, Conny Larsson
eller Torbjörn Appelqvist, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena Fagerlund, Marie
Hellgren, Magnus Ribbing eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn med bindande
verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och
liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till en
tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande beslut, att tjänsteperson ensam får
underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.
☐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
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Ägarförändring Vätternvatten AB samt nytt borgensbeslut
Ärendebeskrivning

Laxå Vatten AB har begärt utträde ur Vätternvatten AB. Detta innebär att ett nytt
aktieöverlåtelseavtal som reglerar övriga aktieägares köp av Laxå Vatten AB:s aktier behöver tas
fram. För Hallsbergs kommuns del ökar aktieägarandelen från 7,96 procent till 8,2 procent, vilket
innebär en kostnad för kommunen på 28 500 kr för förvärv av aktier.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Hallsbergs Kommun förvärvar aktier I Vätternvatten AB från Laxå Vatten AB enligt föreslaget
aktieöverlåtelseavtal.
2. Hallsbergs kommun ingår tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt förslag.
3. Den ändrade bolagsordningen och ägardirektivet godkänns enligt förslag och Hallsbergs kommuns
utsedda stämmoombud får i uppdrag att vid bolagsstämma i Vätternvatten AB rösta för att anta den
ändrade bolagsordningen och ägardirektivet.
4. Vätternvatten AB får i uppdrag att besluta om sådana eventuella mindre ändringar i
bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen hos
Bolagsverket.
5. Hallsbergs kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Vätternvattens AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 27,5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
6. Vätternvatten AB ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
7. Kostnaderna för förvärvet av aktier enligt punkt 1 uppgår till 28 500 kr och finansieras genom
kommunens finansförvaltning.

Ärendet

Laxå Vatten AB har begärt utträde ur Vätternvatten AV enligt gällande aktieägaravtal. Parterna har
efter ägardialog tagit fram ett förslag till aktieöverlåtelseavtal som reglerar övriga aktieägares köp av
Laxå Vatten AB:s aktier. Priset på aktierna utgörs av aktiernas andel av bolagets aktiekapital. Enligt
aktieägaravtalet ska en utträdande part ersätta bolaget och kvarvarande aktieägare för eventuell
skada som utträdet orsakar. Eftersom det inte kan påvisas att bolaget eller aktieägarna lider skada till
följd av utträdet ska ingen ersättning utgå.
Samtidigt som utträdet sker behöver det befintliga aktieägaravtalet, bolagsordning och ägardirektivet
anpassas till de nya ägarförhållandena. Parterna har därför efter ägardialog tagit fram ett förslag till
tilläggsavtal till aktieägaravtalet. Tilläggsavtalet innehåller även en uppdaterad kostnadsbudget för
Fas 1, som har tagits fram av Vätternvatten AB. I den reviderade budgeten bedöms utgifterna för Fas
1 uppgå till 335 mnkr, en ökning med 58 mkr jämfört med den budget som antogs vid
bolagsbildningen 2017. Anledningen till ökningen är att prognosen för anläggningskostnaden har
ökat från 3 325 mnkr till 4 109 mnkr.
Den uppdaterade budgeten innebär även att nya borgensbeslut behöver fattas av respektive
kommun för att finansiera Fas 1, med den fördelningen som föreskrivs i aktieägaravtalet.
Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört med den som beslutades vid bolagsbildningen.
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☐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
1. Begäran om utträde av Laxå Vatten AB 2020-11-17 och protokollsutdrag kommunfullmäktige Laxå
2020-10-21
2. Befintligt aktieägaravtal för Vätternvatten AB
3. Styrelseprotokoll Vätternvatten AB 2021-01-29
4. Förslag på aktieöverlåtelseavtal 2021-03-02
5. Förslag på tilläggsavtal till aktieägaravtal med bilagor (ändrad bolagsordning och uppdaterad
kostnadsbudget för Fas 1) 2021-03-02
6. Förslag till ägardirektiv 2021-03-02
7. Ändringsmarkerad bolagsordning och ägardirektiv som visar jämfört med nuvarande dokument
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Vätternvatten AB

Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB
fredag den 29 januari 2021
Tid:

2021-01-29 kl. 09.00-11.00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Närvarande ledamöter via Teams:
Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande
Katarina Hansson, Kumla Kommun
Göran Wallenius, Örebro Kommun
Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun
Jan Engman, Kumla Kommun
Johan Niklasson, Lekebergs Kommun

Närvarande suppleanter via Teams;
Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs Kommun
David Gelinder, Örebro Kommun
Kenneth Lantz, Laxå Kommun (ersätter Bo Rudolfsson,lämnar mötet efter punkt 11)
Frånvarande:
Bo Rudolfsson, Laxå Kommun
Oskar Svärd, Kumla Kommun
Håkan Söderman, Lekebergs Kommun

Övriga:
Göran Lunander, VD
Liz Hultgren, Ekonomiansvarig
Jeanette Hellnemo, sekreterare, HR-ansvarig
Lisa Ahlström, Projektchef
Lars Ferbe, Senior Advisor
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1. Val av justerare
Jan Engman utsågs att justera protokollet tillsammans med
ordförande
2. Godkännande av dagordning
Upprättat förslag på dagordning godkändes.

Beslutspunkter:
3. Finansieringsplan Fas 1 (bilaga 1 i kallelsen)
Göran Lunander gick igenom finansieringsplanen.
Borgensåtagandet ökar under Fas 1 då vi nu har en bättre bild av
vad som kommer ske under Fas1. Antagande har gjorts att
ränteläget kommer ligga runt 4 % långsiktigt. Redovisningen är
gjord per år och ägandeandelar per kommun.
Krister Frödin, bolagscontroller Örebro Kommun, skriver fram
ett underlag efter godkännande i styrelsen till respektive KF.
Viss tidsbrist att hinna få med detta till ordinarie bolagsstämma.
Kan bli aktuellt med en extra bolagsstämma i början av juni.
Underlaget från Krister Frödin till KF kommer även att skickas
ut till kommunernas infolådor för att inte missas.
Styrelsen beslutar att föreslå ägarna att anta föreliggande förslag
till reviderad bilaga 3 till ägaravtalet, ”Kostnadsbudget Fas 1”
samt att godkänna ny finansieringsplan Fas 1 enligt detta
underlag (bil 1), till respektive kommunfullmäktige som
underlag för utökat borgensåtagande.

4. Driftbudget 2021 (bilaga 2 i kallelsen)
Liz Hultgren gick igenom Driftbudget för 2021. Ekonomiska
rådet sammanträdde 2021-01-15 och därmed har alla
ekonomichefer i respektive kommun gett sitt godkännande till
driftbudgeten för 2021.
Styrelsen vill ha en återrapport innan sommaren för att se hur
hanteringen av köp av tjänster mellan systerbolag ska se ut inför
2022.
Styrelsen beslutar att godkänna driftbudget för 2021.

5. Arbetsordning för styrelsen (bilaga 3 i kallelsen)
Inga förändringar sedan föregående år har gjorts. Uppkom en
diskussion om närvarorätt för Projektchef samt Senior Advisor.
Styrelsen är överens att dessa tjänstemän ska sitta med under
styrelsemötena men om det är frågor som rör tjänstemännen
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personligen ska de vid dessa punkter adjungeras från mötet. Viss
omskrivning kommer därmed att göras i arbetsordningen för
styrelsen för att detta ska bli korrekt.
Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordning för styrelsen efter
korrigering av ovanstående.
6. VD-instruktion (bilaga 4 i kallelsen)
Inga förändringar från föregående år.
Styrelsen beslutar att godkänna VD-instruktionen för 2021.
7. Arbetsmiljöpolicy (bilaga 5 i kallelsen)
Jeanette Hellnemo gick igenom arbetsmiljöpolicyn och arbetet
som pågår med att färdigställa arbetsmiljöriktlinjerna.
Styrelsen beslutar att godkänna arbetsmiljöpolicyn.
8. Policy mot kränkande särbehandling (bilaga 6 i kallelsen)
Jeanette Hellnemo gick igenom policyn och arbetet som pågår
med ”Aktiva åtgärder” som också kommer att redovisas för
styrelsen under våren 2021.
Styrelsen beslutar att godkänna Policy för kränkande
särbehandling.
Informationspunkter
9. Föregående protokoll (bilaga 7 i kallelsen)
Inga anmärkningar framfördes utan styrelsen godkände
föregående protokoll och därmed läggs detta till handlingarna.
10. Projektuppföljning (ligger i Team Engine som bilaga)
Lisa Ahlström, Projektchef, informerar kring läget i projektet;
 Vättern och intaget
 Bergutredning
 Vattenverk
 Tillstånd till miljödomstolen
 Tidplan och ekonomi
 Projektstyrning och administration
Styrelsen önskar en dragning av projektdirektivet på
kommande möte.
11. Information om lokaler
Styrelsen fick ta del av de ritningar som är framtagna på
Vätternvatten ABs nya lokaler, som delvis kommer att tas i bruk
fr o m oktober 2021. De nya lokalerna kommer ligga på samma
våningsplan som idag, hyresvärd är Örebro Porten, och en
klausul finns för uppsägningstid om 9 månader om projektet inte
fortskrider.

Page 475 of 685
TeamEngine Document E-Sign ID: 328563E7-C28E-4DCE-897F-3317EA2255B1. Page 3 of 5.

TeamEngine E-Signing

4/4
Inför punkt nr 12 lämnar Kenneth Lantz mötet för att inte jäv ska
uppstå.

12. Info kring fortsatt process kring Laxå Kommuns utträde
Liz Hultgren informerade hur processen fortskrider.
13. Övriga frågor
Liz Hultgren och Jeanette Hellnemo meddelade att protokollen
från och med detta möte kommer skickas elektroniskt via Team
Engine för signering av ordförande samt protokolljusterare.
Detta för att handläggningstiden ska kortas ner.
Inga övriga frågor framfördes.

Ordförande tackar för ett bra möte, önskar alla en
trevlig helg, och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Jeanette Hellnemo
Sekreterare

Justering av protokollet

Ullis Sandberg
Ordförande

Jan Engman
Justerare
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Jan Engman
E-mail: jan.engman@kumla.se
Role: Justerare
OTP by phone: 0706689711
2021-02-03 17:23 CET

Ullis Sandberg
E-mail: ullis.sandberg@orebro.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2021-02-09 09:08 CET
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Förslag 2021-03-02
Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006, Hallsbergs kommun, org. nr. 212000-1926,
Kumla kommun, org. nr. 212000-1975, Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981 och Laxå
Vatten AB, org. nr. 556616-6202 har denna dag träffats följande

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
1 Bakgrund
1.1 Vätternvatten AB, org. nr. 559149-1716 (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 12 000 000
kr fördelat på 120 000 st. aktier, vilka ägs enligt följande:
Ägare:

Antal aktier:

Aktienummer:

Andel
aktiekapital:
501- 74,43 %

Örebro Rådhus AB

89 312

Kumla kommun

13 005

Hallsbergs kommun

9 549

Lekebergs kommun

4 652

Laxå Vatten AB

3 482

129-500 och
89440
41-94 och 89441102391
1-40 och 102392111900
110–128 och 111901116533
95-109 och 11653412000

Summa:

120 000

av

10,84 %
7,96 %
3,88 %
2,90 %
100 %

1.2 Laxå Vatten AB:s samtliga 3 482 aktier i Bolaget benämns i detta avtal som
(”Aktierna”).
1.3 Laxå Vatten AB har begärt utträde ur Bolaget i enlighet med p. 15 i det mellan
aktieägarna gällande aktieägaravtalet (”Aktieägaravtalet”). I syfte att genomföra
utträdet enligt Aktieägaravtalet har parterna träffat detta aktieöverlåtelseavtal
(”Avtalet”). Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.
2 Överlåtelser
2.1 Laxå Vatten AB överlåter härmed 2669 st. av Aktierna med nr. 95-109 och 116534119187 till Örebro Rådhus AB för en köpeskilling om 266 900 kronor (dvs. 100 kr per
aktie).
2.2 Laxå Vatten AB överlåter härmed 389 st. av Aktierna med nr. 119188 – 119576 till
Kumla kommun för en köpeskilling om 38 900 kronor (dvs. 100 kr per aktie).
2.3 Laxå Vatten AB överlåter härmed 285 st. av Aktierna med nr. 119577 – 119861 till
Hallsbergs kommun för en köpeskilling om 28 500 kronor (dvs. 100 kr per aktie).
2.4 Laxå Vatten AB överlåter härmed 139 st. av Aktierna med nr. 119862 – 120000 till
Lekebergs kommun för en köpeskilling om 13 900 kronor (dvs. 100 kr per aktie).

1
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3 Tillträde och betalning av köpeskillingarna
3.1 Respektive köpare ska tillträda de aktier som förvärvas enligt ovan den första vardag
som infaller tio (10) dagar efter att samtliga villkor i p. 5.2 nedan är uppfyllda
(”Tillträdesdagen”), varvid äganderätten till aktierna övergår på respektive köpare.
3.2 Respektive köpeskilling för förvärven enligt ovan ska erläggas kontant på
Tillträdesdagen av respektive köpare genom insättning av beloppet på Laxå Vatten AB:s
konto i Swedbank med clearingnummer 8452-5 och kontonummer 964 755 416-2.
4 Övriga åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen ska parterna tillse att respektive köpare enligt ovan införs som ägare
till de förvärvade aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har
utfärdats för Aktierna.
4.2 Örebro Rådhus AB, Hallsbergs kommun, Kumla kommun och Lekebergs kommun
avser att före Tillträdesdagen ingå ett tilläggsavtal till Aktieägaravtalet
(”Tilläggsavtalet”) som träder ikraft på Tillträdesdagen, och ska på eller snarast möjligt
efter Tillträdesdagen hålla bolagsstämma i Bolaget varvid ny bolagsordning
(”Bolagsordningen”) i enlighet med Tilläggsavtalet antas. Kommunfullmäktige i
Örebro kommun ska dessförinnan ha beslutat att uppdra åt Örebro Rådhus AB att ingå
Tilläggsavtalet och godkänt Bolagsordningen samt ska kommunfullmäktige i Hallsbergs
kommun, Kumla kommun och Lekebergs kommun ha beslutat att respektive kommun
ska ingå Tilläggsavtalet och godkänt Bolagsordningen. Vidare ska kommunfullmäktige i
Laxå kommun innan Tillträdesdagen ha godkänt Bolagsordningen (för att möjliggöra
registrering av denna hos Bolagsverket) samt beslutat att entlediga dess utsedda
styrelseledamot och suppleant i Bolagets styrelse, vilket Bolaget ska anmäla för
registrering hos Bolagsverket snarast efter Tillträdesdagen.
4.3 Det antecknas att efter överlåtelserna är ägandet i Bolaget enligt nedanstående tabell,
vilket innebär att aktiekapitalet alltjämt utgör 12 000 000 kr med procentuell fördelning
mellan aktieägarna efter folkmängden i deras respektive kommuner per den 1 november
2016.
Ägare:

Antal aktier:

Örebro Rådhus AB

91 981

Kumla kommun

13 394

Hallsbergs kommun

9 834

Lekebergs kommun

4 791

Summa:

120 000

Aktienummer:

Andel
aktiekapital:
129-500, 501-89440, 76,65 %
95-109 och 116534119187
41-94, 89441-102391 11,16 %
och 119188-119576
1-40, 102392-111900 8,20 %
och 119577 – 119861
110–128,
111901- 3,99 %
116533 och 119862120000
100 %

av

2
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5 Övrigt
5.1 Enligt p. 15 i Aktieägaravtalet ska utträdande aktieägare ersätta Bolaget för den kostnad,
skada och förlust som Bolaget eller övriga Aktieägare åsamkas på grund av att
Aktieägaren träder ur Aktieägaravtalet. Parterna konstaterar att Bolaget och Aktieägarna
inte lider någon skada till följd av utträdet och att Laxå Vatten AB därför inte är skyldig
att erlägga någon ersättning.
5.2 Detta Avtal är villkorat av att:
1) kommunfullmäktige i Örebro kommun har beslutat att uppdra åt Örebro Rådhus
AB att ingå detta Avtal och Tilläggsavtalet samt godkänt Bolagsordningen och att
beslutet har vunnit laga kraft;
2) kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat att Hallsbergs kommun ska
ingå detta Avtal och Tilläggsavtalet samt godkänt Bolagsordningen och att beslutet
har vunnit laga kraft;
3) kommunfullmäktige i Kumla kommun har beslutat att Kumla kommun ska ingå
detta Avtal och Tilläggsavtalet samt godkänt Bolagsordningen och att beslutet har
vunnit laga kraft;
4) kommunfullmäktige i Lekebergs kommun har beslutat att Lekebergs kommun ska
ingå detta Avtal och Tilläggsavtalet samt godkänt Bolagsordningen och att beslutet
har vunnit laga kraft;
5) kommunfullmäktige i Laxå kommun har beslutat att godkänna Bolagsordningen och
att entlediga dess utsedda styrelseledamot och suppleant i Bolagets styrelse; att
6) Örebro Rådhus AB, Hallsbergs kommun, Kumla kommun och Lekebergs kommun
har undertecknat Tilläggsavtalet; samt att
7) samtliga parter till detta Avtal har undertecknat Avtalet.
Signaturer se nästa sida

3
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Örebro Rådhus AB

Hallsbergs kommun

____________________

____________________

____________________

____________________

Kumla kommun

Lekebergs kommun

____________________

____________________

____________________

____________________

Laxå Vatten AB

____________________

____________________
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Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006, Hallsbergs kommun, org. nr. 212000-1926,
Kumla kommun, org. nr. 212000-1975 och Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981
(”Aktieägarna”) har denna dag träffats följande

TILLÄGGSAVTAL TILL AKTIEÄGARAVTAL
1 Bakgrund
1.1 Aktieägarna och Laxå Vatten AB har år 2018 ingått ett aktieägaravtal
(”Aktieägaravtalet”) avseende ägandet i Vätternvatten AB, org. nr. 559149-1716
(”Bolaget”). Med anledning av att Laxå Vatten AB avser att utträda som aktieägare i
Bolaget har Aktieägarna ingått detta tilläggsavtal till aktieägaravtalet (”Tilläggsavtalet”)
som beskriver av parterna överenskomna ändringar i Aktieägaravtalet.
1.2 I Tilläggsavtalet används samma definitioner som i Aktieägaravtalet, om inte annat
särskilt anges. Hänvisningar till punkter nedan avser punkter i Aktieägaravtalet om inte
annat särskilt anges.
2 Ändringar i Aktieägaravtalet
2.1 Punkt 1: Texten ersätts med följande:
-----Detta aktieägaravtal (nedan benämnt ”Aktieägaravtalet”) är träffat mellan:
 Hallsbergs kommun, org. nr. 212000-1926
 Kumla kommun, org. nr. 212000-1975
 Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981 och
 Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006,
Ovan angivna parter benämns nedan för ”Aktieägarna”. Hallsbergs, Kumla, Lekebergs och
Örebro kommun benämns nedan var för sig för ”Kommun” och tillsammans för
”Kommunerna”.
----2.2 Punkt 2: Parterna är överens om att Bolagets gällande bolagsordning (bilaga 1 till
Aktieägaravtalet) ska ändras till den som framgår av bilaga 1 (”Bolagsordningen”).
2.3 Punkt 3 under rubriken ”Fas 1, tillståndsprövning och projektering”: Parterna är
överens om att den preliminära tidplanen med angivande av huvudsakliga åtgärder
under Fas 1 och preliminär investerings- och kostnadsbudget (bilaga 3 till
Aktieägaravtalet) ska ändras till den som framgår av bilaga 2.
2.4 Punkt 3 under rubriken ”Fas 3, drift”: Texten ”(Laxå Vatten AB såvitt avser Laxå
kommun”) utgår.
2.5 Punkt 5: Texten i första stycket ersätts med följande:
Aktiekapitalet utgör 12 000 000 kronor med följande procentuella fördelning mellan
Aktieägarna efter folkmängden i deras respektive Kommuner den 1 november 2016.
1
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Örebro Rådhus AB
Kumla kommun
Hallsbergs kommun
Lekebergs kommun

76,65 %
11,16 %
8,20 %
3,99 %
100 %

2.6 Punkt 7 under rubriken ”Lån” stycke fyra: Beloppet ”277 mkr” ersätts med”335 mkr”.
2.7 Punkt 7 under rubriken ”Övrig finansiering”: Texten ”(Laxå Vatten AB såvitt avser
Laxå kommun”) utgår.
2.8 Punkt 9: Första stycket ersätts med följande:
Bolagets styrelse ska tills vidare bestå av 6 ledamöter och 4 suppleanter, som nomineras
enligt följande:
Ledamöter
Suppleanter
Hallsbergs kommun
1
1
Kumla kommun
2
1
Lekebergs kommun
1
1
Örebro kommun
2
1
Totalt

6

4

2.9 I övrigt gäller bestämmelserna i Aktieägaravtalet oförändrade.
3 Villkor för Tilläggsavtalets giltighet
3.1 Detta Tilläggsavtal är villkorat av att:
1. kommunfullmäktige i Örebro kommun har beslutat att uppdra åt Örebro Rådhus
AB att ingå detta Tilläggsavtal samt godkänt Bolagsordningen och att beslutet har
vunnit laga kraft;
2. kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat att Hallsbergs kommun ska
ingå detta Tilläggsavtal samt godkänt Bolagsordningen och att beslutet har vunnit
laga kraft;
3. kommunfullmäktige i Kumla kommun har beslutat att Kumla kommun ska ingå
detta Tilläggsavtal samt godkänt Bolagsordningen och att beslutet har vunnit laga
kraft; samt att
4. kommunfullmäktige i Lekebergs kommun har beslutat att Lekebergs kommun ska
ingå detta Tilläggsavtal samt godkänt Bolagsordningen och att beslutet har vunnit
laga kraft.
Tilläggsavtalet träder ikraft vid den tidpunkt då Aktieägarna tillträder Laxå Vatten AB:s
aktier i Bolaget enligt aktieöverlåtelseavtal som ingåtts därom.
------

2
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Bilagor:
1.

Bolagsordning.

2.

Kostnadsbudget Fas 1.

Örebro Rådhus AB

Hallsbergs kommun

____________________

____________________

____________________

____________________

Kumla kommun

Lekebergs kommun

____________________

____________________

____________________

____________________

3
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Bolagsordning för Vätternvatten AB
1. Firma
Bolagets företagsnamn är Vätternvatten AB.

2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro kommun.

3. Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att projektera, uppföra, driva och underhålla
vattenförsörjningsanläggningar.
Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera vatten, äga och
förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Hallsbergs
kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro kommun inom ramen för
kommunernas kompetens.

4. Ändamål
Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen, på ett
långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god
vattenförsörjning till Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro
kommun med syfte att skapa största möjliga samhällsnytta.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

5. Underställningsplikt till kommunen
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs
kommun och Örebro kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

6. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

7. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

8. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 12 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 5
suppleanter.
Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1 suppleant.
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Kommunfullmäktige i Kumla kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.
Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1 suppleant.
Kommunfullmäktige i Örebro kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av
den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer efter det att nästa val till
kommunfullmäktige hållits.

9. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av stämman en auktoriserad revisor med en
auktoriserad revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisor
Kommunfullmäktige i Örebro kommun och kommunfullmäktige i Kumla kommun utser en
lekmannarevisor var.

11. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom brev på posten eller e-post till
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

12. Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling:
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Godkännande av dagordning.
7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport.
8) Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkningen.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
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c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan
förekommer
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter.
10) Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske.
11) Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

13. Bolagsstämmans kompetens
Bolagsstämman har att fatta beslut i sådana frågor för bolagets verksamhet som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt efter det att frågan har behandlats av
kommunerna enligt § 5 ovan.

14. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

15. Hembud
Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i bolaget har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal
aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla
övergången till bolagets styrelse. Den nye ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått
äganderätt till aktien. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för
äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien. När anmälan om en akties
övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad
vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från
anmälan hos styrelsen om övergången.
Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget.
Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbelopp och betalning
Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt
senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och
nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en
månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Då fånget är ett köp ska dock
lösenbeloppet inte överstiga köpeskillingen.
Tvist
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Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om
inlösen ska talan i en fråga om hembud väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

16. Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro
kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera
bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av
författningsreglerad sekretess.

17. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hallsbergs
kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro kommun.
……
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Vätternvatten, kostnadsbudget Fas 1
Fas 1
Fas 1 omfattar prövningsprocess och projektering. I Systemhandling 1, upprättad av Norconsult
2016-01-29, har kostnaderna för dessa arbetsmoment preliminärt bedömts ligga i intervallet 8-12 %
av anläggningskostnaden. En del av planeringen är genomförd genom upprättad förstudie,
systemhandling samt kompletterande utredningar fram t.o.m. 2020 och detta bör utgöra en god
grund för det fortsatta arbetet med Fas 1. Påverkansmöjligheten till att finna optimala lösningar i projektet
som helhet är fortfarande stor i detta skede av projektet. När anläggningen väl är upphandlad
och under utförande minskar påverkansmöjligheten samtidigt som kostnaderna under Fas 2 blir en
10-potens högre än i Fas 1.
En preliminär kostnadsbudget för Fas 1 utgående från den uppdaterade anläggningskostnaden, 4 109 Mkr
som beräknats i uppdaterade kostnader daterat 2021-01-20 i 2019 års kostnadsläge, med Laxås utträde
inräknat, för alternativ 4, renvattenalternativ med tunnel ser då ut som nedan. Den har uppdelats på
prövningsprocess och projektering.

Kostnadsbudget prövningsprocess
Omfattar bl. a. delmomenten samråd, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning,
markåtkomst/ledningsrätt, upprättande av tillståndsansökan samt behandling i Markoch miljödomstolen.
Anläggningens omfattning, genom 36 km bergtunnel med tillhörande arbetstunnlar samt
27 km ledningsstråk och dessutom tillståndsbehandlingen för vattenuttaget i Vättern, gör
att processen är tidskrävande. Med ledning av prövningsprocessens omfattning i tidigare
större projekt kan prövningsprocessen bedömas uppgå till ca 1,5 % av den totala
anläggningskostnaden.
Preliminär kostnadsbudget 1,5 % av 4 109 Mkr (Tidigare 3 315 Mkr = 50 Mkr)

62 Mkr

https://futurumfastighetermy.sharepoint.com/personal/liz_hultgren_futurumfastigheter_se/documents/documents/vätternvatten/til
l styrelsen vätternvatten ab 2021-01-29/bilaga 3 uppdaterad kostnadsbudget för fas 1 20210125.docx

Kostnadsbudget projektering
Omfattar fortsatta kompletterande undersökningar, upprättande av principförslag/
samt detaljprojektering. Den bedömda projekteringskostnaden har delats upp på
ledningar, tunnel och konstbyggnader/vattenverk eftersom projekteringskostnadens
andel av anläggningskostnaden normalt skiljer sig något mellan dessa delar.
Ledningsprojektering och tunnelprojektering bedöms därvid kunna inrymmas
inom 5 % av anläggningskostnaden och konstbyggnader/vattenverk inom 12 %.
Ledningsprojektering: Omfattar även ytterligare utredningar av korsningspunkter av
vattendrag och trafikanordningar samt arkeologi m.m.
Preliminär kostnadsbudget 5 % av 1 109 Mkr (Tidigare 957 Mkr = 48 Mkr)

55 Mkr

Tunnelprojektering: Omfattar även vidare utredningar om bergmassor, arbetstunnlars
utformning m.m.
Preliminär kostnadsbudget 5 % av 2 025 Mkr (Tidigare 1 480 Mkr = 74 Mkr)

101 Mkr

Projektering vattenverk/leveransstationer: Omfattar även utredning om t.ex. säkerhet,
kommunikation, automation och styrsystem m.m.
Preliminär kostnadsbudget 12 % av 975 Mkr (Tidigare 878 Mkr = 105 Mkr)

117 Mkr

Summa prövningsprocess och projektering (Tidigare 277 Mkr )
*Motsvarar fortfarande ca 8 % av den totala anläggningskostnaden
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Förslag fördelning av kostnader för Fas 1
Fas 1 - Miljöutredning och projektering
Fas 1 ligger i tidplanen över en 6-årsperiod från 2019 till 2024. Redovisning för 2019 och 2020 finns
framme. En budget för de nästa 4 åren är uppdelad enligt tidplanen med en preliminär fördelning enligt
sammanställning redovisad nedan.
Projektets fortsatta utformning bestäms av styrelse och ledning efterhand och kan komma att ändra detta
förslag till fördelning.
Redovisning
2019
8,7 Mkr
2020
15 Mkr

Förslag
2021
2022
2023
2024

40 Mkr
80 Mkr
91 Mkr
100 Mkr

https://futurumfastighetermy.sharepoint.com/personal/liz_hultgren_futurumfastigheter_se/documents/documents/vätternvatten/til
l styrelsen vätternvatten ab 2021-01-29/bilaga 3 uppdaterad kostnadsbudget för fas 1 20210125.docx
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Ägardirektiv avseende Vätternvatten AB
Detta ägardirektiv avser Vätternvatten AB, (org. nr. 559149-1716), (nedan kallat ”Bolaget”)
vilket ägs av





Hallsbergs kommun, org. nr. org. nr. 212000-1926,
Kumla kommun, org. nr. org. nr. 212000-1975,
Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981, och
Örebro Rådhus AB org. nr. 556005-0006 (ett helägt bolag till Örebro kommun, org.
nr. 212000-1967).

Ovan angivna parter benämns nedan för ”Aktieägarna”. Hallsbergs, Kumla, Lekebergs och
Örebro kommun benämns nedan för ”Kommunerna”.
Detta ägardirektiv ska för att vara bindande för Bolaget fastställas på bolagsstämma. Datum för
fastställande:

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Aktieägarna och är en del av Kommunernas verksamheter. Bolaget ska i sin
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras av:
-

vid var tid gällande lagstiftning;

-

den för Bolaget vid var tid gällande och hos bolagsverket registrerade bolagsordningen
(“Bolagsordningen”);

-

det aktieägaravtal som ingåtts mellan Aktieägarna jämte tilläggsavtal
(“Aktieägaravtalet”) vilket Bolaget i tillämpliga fall ska behandla såsom om Bolaget
var part i detta; samt av

-

direktiv som vid var tid utfärdats gemensamt av kommunfullmäktige i Kommunerna
eller som har antagits på Bolagets bolagsstämma med minst två tredjedelars majoritet.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte
strider mot Bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning,
exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot Bolagets
intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till Bolagsordningen.

3. Kommunernas ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna i
Kommunerna. Kommunstyrelserna utövar Kommunernas ledningsfunktion över Bolaget i
enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas respektive reglementen.
Kommunstyrelserna i Kommunerna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna
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den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen
fastställs i samråd med Bolagets styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
Kommunerna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande
skett.

5. Bolagets verksamhet
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i Bolagsordningen och i Aktieägaravtalet.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med Bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Av Bolagsordningen framgår att Bolaget har till uppgift att projektera, uppföra, driva och
underhålla vattenförsörjningsanläggningar samt att producera och distribuera vatten, äga och
förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.

6. Bolagets ändamål
Det kommunala ändamålet med Bolaget anges i Bolagsordningen och i Aktieägaravtalet. Där
framgår att Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen,
på ett långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god
vattenförsörjning till Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro
kommun med syfte att skapa största möjliga samhällsnytta.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kommunerna får ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av
Bolagsordningen framgår också att sådana beslut ska fattas av bolagsstämman efter att ha
underställts kommunfullmäktige. Sådana beslut tillhör alltså bolagsstämmans exklusiva
kompetens (efter att ha underställts kommunfullmäktige) och får alltså inte fattas av endast
styrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad som stadgas i lag, redovisa
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de direktiv som gäller för Bolaget,
dvs. direktiv enligt Bolagsordningen, detta ägardirektiv och sådana direktiv som vid var tid
utfärdats gemensamt av kommunfullmäktige i Kommunerna eller som har antagits på Bolagets
bolagsstämma med minst två tredjedelars majoritet.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas uppsikt
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och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida Bolaget
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i Bolagsordningen och i detta
ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med
kommunstyrelserna i Kommunerna.

10. Ekonomiska mål
Kommunerna ska gemensamt för varje år fastställa Bolagets ekonomiska mål.

11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras enligt vad som anges i Aktieägaravtalet.

12. Information och ägardialog
Kommunerna ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med Kommunerna om omständigheterna så påkallar.
Årsredovisning ska vara färdigställd och reviderad av Bolagets revisor senast den sista februari
varje år. Tertialbokslut ska upprättas för varje tertial senast 10 dagar efter varje tertial och
lämnas till Aktieägarna. Bolaget ska därvid uppmärksamma Aktieägarna på viktigare
omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.
Kommunstyrelserna i Kommunerna ska vidare utan dröjsmål få del av protokoll från
bolagsstämma och styrelsesammanträde samt kopia av Bolagets årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.
Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare
för Kommunerna minst en gång per år (ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och
budget ska tillställas Aktieägarna senast den 31 januari varje räkenskapsår.

14. Övriga uppgifter för kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska – utöver vad som anges i föregående punkter - till Aktieägarna/Kommunerna lämna
de uppgifter som av Aktieägarna/Kommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av
årsredovisning och delårsrapport enligt gällande lagstiftning samt för upprättande av
Kommunernas budget.
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15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Örebro kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av
allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente
Kommunstyrelsen i Örebro kommun ska i egenskap av arkivmyndighet tillse att Bolaget fullgör
sina skyldigheter enligt gällande arkivlagstiftning. Bolagets ska följa Örebro kommuns
arkivreglemente.

17. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma. Av Bolagsordningen
framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.
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Bolagsordning för Vätternvatten AB
1. Firma
Bolagets företagsnamn är Vätternvatten AB.

2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro kommun.

3. Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att projektera, uppföra, driva och underhålla
vattenförsörjningsanläggningar.
Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera vatten, äga och
förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Hallsbergs
kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, LekebergLekebergs kommun och Örebro kommun
inom ramen för kommunernas kompetens.

4. Ändamål
Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen, på ett
långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god
vattenförsörjning till Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun,
LekebergLekebergs kommun och Örebro kommun med syfte att skapa största möjliga
samhällsnytta.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

5. Underställningsplikt till kommunen
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå
kommun, LekebergLekebergs kommun och Örebro kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.

6. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

7. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

8. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 12 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 5
suppleanter.
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Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1 suppleant.
Kommunfullmäktige i Kumla kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.
Kommunfullmäktige i Laxå kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1 suppleant.
Kommunfullmäktige i LekebergLekebergs kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1
suppleant.
Kommunfullmäktige i Örebro kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av
den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer efter det att nästa val till
kommunfullmäktige hållits.

9. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av stämman en auktoriserad revisor med en
auktoriserad revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisor
Kommunfullmäktige i Örebro kommun och kommunfullmäktige i Kumla kommun utser en
lekmannarevisor var.

11. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom brev på posten eller e-post till
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

12. Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling:
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Godkännande av dagordning.
7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapport.
8) Beslut om
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a) fastställande av resultat- och balansräkningen.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan
förekommer
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter.
10) Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske.
11) Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

13. Bolagsstämmans kompetens
Bolagsstämman har att fatta beslut i sådana frågor för bolagets verksamhet som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt efter det att frågan har behandlats av
kommunerna enligt § 5 ovan.

14. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

15. Hembud
Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i bolaget har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal
aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla
övergången till bolagets styrelse. Den nye ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått
äganderätt till aktien. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för
äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien. När anmälan om en akties
övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad
vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från
anmälan hos styrelsen om övergången.
Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget.
Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Lösenbelopp och betalning
Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt
senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och
nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en
månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Då fånget är ett köp ska dock
lösenbeloppet inte överstiga köpeskillingen.
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Tvist
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om
inlösen ska talan i en fråga om hembud väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

16. Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun,
LekebergLekebergs kommun och Örebro kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

17. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hallsbergs
kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, LekebergLekebergs kommun och Örebro
kommun.
……
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Ägardirektiv avseende Vätternvatten AB
Detta ägardirektiv avser Vätternvatten AB, (org. nr. 559149-1716), (nedan kallat ”Bolaget”)
vilket ägs av






Hallsbergs kommun, org. nr. org. nr. 212000-1926,
Kumla kommun, org. nr. org. nr. 212000-1975,
Laxå Vatten AB, org. nr. 556616-6202, (ett helägt bolag till Laxå kommun, org. nr.
212000-1918),
Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981, och
Örebro Rådhus AB org. nr. 556005-0006 (ett helägt bolag till Örebro kommun, org.
nr. 212000-1967).

Ovan angivna parter benämns nedan för ”Aktieägarna”. Hallsbergs, Kumla, Laxå, Lekebergs
och Örebro kommun benämns nedan för ”Kommunerna”.
Detta ägardirektiv ska för att vara bindande för Bolaget fastställas på bolagsstämma. Datum för
fastställande: 2018-05-07

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Aktieägarna och är en del av Kommunernas verksamheter. Bolaget ska i sin
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras av:
-

vid var tid gällande lagstiftning;

-

den för Bolaget vid var tid gällande och hos bolagsverket registrerade bolagsordningen
(“Bolagsordningen”)(vid tillfället för fastställande av detta ägardirektiv med lydelse
enligt bilaga 1);”);

-

det aktieägaravtal som ingåtts mellan Aktieägarna, bilaga 2, jämte tilläggsavtal
(“Aktieägaravtalet”) vilket Bolaget i tillämpliga fall ska behandla såsom om Bolaget
var part i detta; samt av

-

direktiv som vid var tid utfärdats gemensamt av kommunfullmäktige i Kommunerna
eller som har antagits på Bolagets bolagsstämma med minst två tredjedelars majoritet.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte
strider mot Bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning,
exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot Bolagets
intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till Bolagsordningen.

3. Kommunernas ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna i
Kommunerna. Kommunstyrelserna utövar Kommunernas ledningsfunktion över Bolaget i
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enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas respektive reglementen.
Kommunstyrelserna i Kommunerna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna
den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen
fastställs i samråd med Bolagets styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
Kommunerna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande
skett.

5. Bolagets verksamhet
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i Bolagsordningen och i Aktieägaravtalet.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med Bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Av Bolagsordningen framgår att Bolaget har till uppgift att projektera, uppföra, driva och
underhålla vattenförsörjningsanläggningar samt att producera och distribuera vatten, äga och
förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.

6. Bolagets ändamål
Det kommunala ändamålet med Bolaget anges i Bolagsordningen och i Aktieägaravtalet. Där
framgår att Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen,
på ett långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god
vattenförsörjning till Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun,
LekebergLekebergs kommun och Örebro kommun med syfte att skapa största möjliga
samhällsnytta.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kommunerna får ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av
Bolagsordningen framgår också att sådana beslut ska fattas av bolagsstämman efter att ha
underställts kommunfullmäktige. Sådana beslut tillhör alltså bolagsstämmans exklusiva
kompetens (efter att ha underställts kommunfullmäktige) och får alltså inte fattas av endast
styrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad som stadgas i lag, redovisa
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de direktiv som gäller för Bolaget,
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dvs. direktiv enligt Bolagsordningen, detta ägardirektiv och sådana direktiv som vid var tid
utfärdats gemensamt av kommunfullmäktige i Kommunerna eller som har antagits på Bolagets
bolagsstämma med minst två tredjedelars majoritet.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas uppsikt
och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida Bolaget
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i Bolagsordningen och i detta
ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med
kommunstyrelserna i Kommunerna.

10. Ekonomiska mål
Kommunerna ska gemensamt för varje år fastställa Bolagets ekonomiska mål.

11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras enligt vad som anges i Aktieägaravtalet.

12. Information och ägardialog
Kommunerna ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med Kommunerna om omständigheterna så påkallar.
Årsredovisning ska vara färdigställd och reviderad av Bolagets revisor senast den sista februari
varje år. Tertialbokslut ska upprättas för varje tertial senast 10 dagar efter varje tertial och
lämnas till Aktieägarna. Bolaget ska därvid uppmärksamma Aktieägarna på viktigare
omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.
Kommunstyrelserna i Kommunerna ska vidare utan dröjsmål få del av protokoll från
bolagsstämma och styrelsesammanträde samt kopia av Bolagets årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.
Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare
för Kommunerna minst en gång per år (ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och
budget ska tillställas Aktieägarna senast den 31 januari varje räkenskapsår.

14. Övriga uppgifter för kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska – utöver vad som anges i föregående punkter - till Aktieägarna/Kommunerna lämna
de uppgifter som av Aktieägarna/Kommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av
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årsredovisning och delårsrapport enligt gällande lagstiftning samt för upprättande av
Kommunernas budget.

15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Örebro kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av
allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente
Kommunstyrelsen i Örebro kommun ska i egenskap av arkivmyndighet tillse att Bolaget fullgör
sina skyldigheter enligt gällande arkivlagstiftning. Bolagets ska följa Örebro kommuns
arkivreglemente.

17. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma. Av Bolagsordningen
framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/63

Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med en begäran om att fastställa ändringar i
förbundsordningen. Ändringen syftar till att möjliggöra för förbundet att sköta kundtjänsten åt Laxå
Värme. Med nuvarande formulering i 3 § 2 stycket förbundsordningen är det inte möjligt eftersom
den inte tillåter denna hantering för fjärrvärmeverksamhet utan enbart vatten- och
avloppsverksamhet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund.

☐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
§ 26 – Ändring av förbundsordning
Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
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Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund

§1

Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Sydnärkes kommunalförbund (Förbundet).
Förbundet har sitt säte i Hallsbergs kommun, Örebro län.
§2

Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Askersunds, Laxå, Lekebergs och Hallsbergs kommuner.
§3

Ändamål mm

Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av
avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken
med tillhörande lagstiftning, såvitt inte medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta träffas med Förbundet. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska besluta om renhållningstaxa och renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem
på förslag från Förbundet.
Förbundet får också efter att medlem har beslutat det, sköta debitering, administration och
kundtjänst avseende vatten-, avlopps- och fjärrvärmeverksamhet.
Verksamheten ska utföras med iakttagande av de kommunala likställighets- och självkostnadsprinciperna.
Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål.
Förbundet får tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra
än medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affärsmässig grund. Verksamheten ska vara
förenlig med den kommunala kompetensen.
Förbundet får verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar förbundets
verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerandet är förenligt
med den kommunala kompetensen.
Förbundets verksamhet får utföras i egen regi, av förbundet hel- eller delägt bolag eller, efter upphandling, av andra utförare.
Förbundet kan, efter beslut i medlemskommunerna, komma att omfatta även annan verksamhet.
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§4

Organisation

Förbundet är ett förbund med direktion.
§5

Direktionen

Direktionen ska bestå av fyra ledamöter med var sin ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare.
Ledamöter och ersättare i direktionen väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året
efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska valet avse tiden från och med den 1 januari 2015.
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och en vice ordförande. Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning:
Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg om inte kommunerna är överens om annat. På samma
sätt ska vice ordförandeposten rotera i ordningen: Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund.
För direktionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.
§6

Revisorer

Förbundet ska ha fyra revisorer. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter
och ersättare i direktionen.
Varje medlem ska utse en revisor.
Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt biträde.
§7

Förbundschef

Direktionen får utse en förbundschef som verkställande tjänsteman.
§8

Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

§9



ledamot i direktionen,



medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
Närvarorätt m.m.

Kommunstyrelsens ordförande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. Därutöver avgör direktionen i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen
har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
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§ 10

Insyn och informationsskyldighet

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemmarna ska
tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form för och omfattning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med direktionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga.
Allmänheten ska beredas möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde när denna behandlas. Information om när sådant sammanträde hålls återfinns på förbundets anslagstavla.
§ 11

Kungörelser och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om sammanträden och av justerade protokoll
samt övriga tillkännagivanden sker på anslagstavlan på förbundets webbplats,
www.kf.sydnarke.se.
Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form.
Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs är offentligt och ska anslås på förbundets anslagstavla och på varje medlems anslagstavla.
§ 12

Finansiering och andel i Förbundets samlade förmögenhet

Kommunalförbundets verksamhet skall finansieras av de taxor och avgifter för insamling och
behandling av avfall som Kommunerna fastställer och Förbundet uppbär.
Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder utgörs dels av saldot i
resp. medlemskommuns abonnentkollektivs resultatutjämningsfond, dels de materiella anläggningstillgångar, som tillhör resp. medlemskommuns abonnentkollektiv. Därutöver, i den
händelse att tillgången finansierats med främmande medel, dvs. med lån, så tillhör aktuell
låneskuld den medlemskommuns abonnentkollektiv vars tillgång har finansierats med det
därför specifika lånet.
Kommunalförbundet upprättar en aktuell förteckning över resp. medlemskommuns abonnentkollektivs materiella tillgångar och ev. tillhörande skulder vid varje bokslutstillfälle, dvs.
per den 31 december varje år.
Därutöver ska, i den händelse, att §§ 17 och 18 ska tillämpas, övriga tillgångar (t.ex. fordringar, likvida medel etc.) och skulder (t.ex. personalskulder) fördelas till den medlemskommuns abonnentkollektiv, som dessa direkt går att hänföra till. Övriga ska fördelas enligt den
fastlagda fördelningsgrund som tillämpas för fördelning av gemensamma OH-kostnader och
intäkter.
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§ 13

Lån och borgen

Förbundet får ta upp lån under förutsättning att medlemskommunerna gemensamt har godkänt det. Respektive medlemskommun beslutar om borgen för lån som upptas för anskaffning och/eller investering som kommer resp. medlemskommuns abonnentkollektiv till del.
§ 14

Budget och ekonomisk styrning

Förbundet ska upprätta förslag till budget med investerings- och finansieringsplan för den
egna verksamheten för den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag
upprättas i hel- och majoritetsägda företag.
Överläggningar ska ske mellan förbundet och företrädare för medlemskommunernas kommunstyrelser inför respektive medlemskommuns budgetprocess i vilken frågan om taxor och
avgifter för kommunförbundets tillhandahållande av tjänster och varor, till abonnentkollektiven, hanteras.
Senast vid utgången av november månad skall Förbundet fastställa kommunalförbundets
budget för nästa verksamhetsår. Taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor
fastställs av respektive kommunfullmäktige senast i november månad.
Förbundet skall upprätta delårsrapport med utfallsprognos per den 31 augusti varje år.
Förbundets bokslut ska lämnas till medlemskommunerna senast 31 januari. En preliminär
årsredovisning ska lämnas till medlemskommunernas senast 20 februari. Kommunalförbundets fastställda årsredovisning ska lämnas till medlemskommunerna senast 15 mars.
§ 15
Arkivvård
Det gemensamma arkivreglementet för sydnärkekommunerna ska gälla för förbundet.
§ 16

Ersättningar

Ordförande samt vice ordförande ska ha ett fast månadsarvode. Månadsarvodet för ordföranden ska uppgå till 10 % av månadsarvodet för riksdagsledamot och till vice ordföranden
ska månadsarvodet uppgå till 5 % av månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver det fasta
arvodet har ordföranden och vice ordföranden även rätt till de andra ersättningar som följer
av stycke tre i denna paragraf.
De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till 5 % av
månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver det fasta arvodet har de förtroendevalda revisorerna även rätt till de andra ersättningar som följer av stycke tre i denna paragraf.
Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga förtroendevalda ska betalas enligt de
regler som tillämpas för förtroendevalda i Hallsberg kommun med tillägget att icke tjänstgörande ersättare ska erhålla halva arvodesersättningen som ordinarie tjänstgörande har.
Arvodena ska justeras med samma procentsats som arvodet för riksdagsledamot justeras.
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§ 17

Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid.
En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Vid medlems utträde ur förbundet upphör
medlemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde.
Vid utträde ur förbundet ska ekonomisk reglering, mellan förbundet och den utträdande
medlemmen, bestämmas utifrån de tillgångar och skulder (§12) som gäller vid utgången av
det år som medlemmen utträder ur förbundet.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.
§ 18

Likvidation av kommunalförbundet

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i §
18 är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också likvideras om mer än hälften av medlemmarna fattat beslut om det.
Likvidationen ska verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.
Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de
uppgifter som överlämnats till förbundet underlättas.
När förbundet har trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive redovisning för den
tid varunder verksamheten har fortsatt. Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska
granskas av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.
Vid skifte, i anledning av likvidation, ska tillgångar och skulder, fördelas på det sätt som framkommer av § 12. Ev. miljöskuld tillhör den medlemskommun där anläggningen (återvinningscentralen) är belägen.
När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är förbundet
upplöst.
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Om det framkommer någon tillgång eller skuld för förbundet efter dess upplösning eller om
talan väcks mot förbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.
När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsdirektionen besluta vilken av medlemmarna som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv.
§ 19

Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas genom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), varvid reglerna om förenklat förfarande ska tillämpas.
§ 20

Ändringar i förbundsordningen

Ändringar eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av
medlemmarnas fullmäktige.

Page 514 of 685

Utökad kommunal borgen för Sydnärkes
kommunalförbund
30
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Tjänsteskrivelse
2021-03-01

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/54

Utökad kommunal borgen för Sydnärkes kommunalförbund
Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund hemställer om en utökad borgensram på 3,5 mnkr för uppförande av
en omlastningsstation samt inköp av containrar till denna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes
kommunalförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 39,5 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva tidigare borgensbeslut för Sydnärkes
kommunalförbund.

Ärendet

Borgensåtaganden innebär en ekonomisk risk för kommunen. Hallsbergs kommun ska tillämpa ett
restriktivt förhållningssätt.
Beslut har tagits om att bygga en omlastningsstation vid Tomta, Hallsbergs kommun. Sydnärkes
kommunalförbund ska uppföra omlastningscentralen och är därför behov av ytterligare lån
uppgående till 3,5 mnkr. Beräknad kostnad för byggnation och inköp av 10 stycken containrar är 5
mkr. Hallsbergs del i station och containrar är 70 procent. Resterande del, 30 procent tillhör
Lekebergs kommun.
Byggandet av stationen och inköp av containrar finns med i den investeringsplan som
medlemskommunerna har godkänt, (20/KS/182, § 106).
Sydnärkes kommunalförbund beviljas en kommunal borgen med 3,5 mnkr i syfte att uppföra en
återvinningscentral. Förnärvarande uppgår Sydnärkes kommunalförbunds borgensram till 36 mnkr
vilket innebär att den nya borgensramen uppgår till 39,5 36mnkr.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef
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Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår
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21/KS/65
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/65

Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår
Ärendebeskrivning

Direktionen har upprättat årsredovisning för 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐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
Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår
Revisionsberättelse för 2020
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Årsredovisning

2020
Nerikes Brandkår

Kommunalförbundet där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla,
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro samverkar om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande arbete.
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Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse
När Nyhyttans brandstation blev för liten för en fullstor brandbil bestämdes det att stationen skulle flyttas till Järnboås. Ett brandbilsgarage har nu byggts i
anslutning till skolan, där vi även får använda deras
lokaler för omklädning och utbildning.
Den 12 mars var det invigning, med pompa och ståt,
och brandchef P-O Staberyd klippte bandet tillsammans med elevrådets representant Vilda

Den rådande situationen
Verksamhetsåret 2020 kommer för lång
tid framöver att förknippas med effekterna av Covid-19-pandemin.
För Nerikes Brandkårs del har vi dessbättre inte upplevt några större problem
med bemanningen trots att ca 10 % av
personalen har konstaterats smittade under året.
Dock har pandemin med dess restriktioner påverkat oss på andra sätt, där exempelvis den externa utbildningsverksamheten har drabbats hårt, med inställda
kurser för företag och offentlig verksamhet.

Räddningsregion Bergslagen
Den 12 maj 2020 startade den nya gemensamma operativa ledningsorganisationen Räddningsregion Bergslagen.
En samverkan som omfattar brand- och
räddningsverksamhet i 42 kommuner
fördelade på fem län och 17 räddningstjänster.
Det är inte utan viss stolthet som vi nu, vid
årets slut, kan konstatera att den nya ledningsorganisationen fungerar mycket bra
och att den också gett många synergieffekter, som exempelvis utökad samverkan
även när det gäller utbildning, inköp, operativ planering, teknikfrågor och förebyggande verksamhet.

Ett honnörsord i denna samverkan är ”tillsammans”. Det är en stor del i framgången
eftersom vi tillsammans har byggt den nya
organisationen och att alla räddningstjänster som är med har ”sin röst” oavsett hur
stor organisation man företräder.
Samverkan i sig är reglerad i ett avtal oavsett om kommunerna har organiserat sin
egen räddningstjänst i förbund, genom
avtalssamverkan eller enskilt som en förvaltning i sin egen kommun.

Samhällsgemensam larm- och
ledningscentral
I Sverige finns idag sju regionala ledningscentraler för Polisens operativa ledning. En av dessa ligger i Örebro och ansvarar för Region Bergslagen, som omfattar
länen Örebro, Dalarna och Värmland.
Polisens nuvarande lokaler är bristfälliga
och därav föddes redan 2015 idén om
att samordna all ledningsverksamhet för
blåljusmyndigheterna under ett och samma tak i en samhällsgemensam larm- och
ledningscentral (SLC).
Ganska snabbt svarade Nerikes Brandkår
och SOS Alarm AB att vi var positiva till
förslaget, eftersom att samverkan då underlättas vilket i slutändan innebär bättre
hjälp till den som behöver. I den nya ledningscentralen kommer det dessutom att
finnas ytor för utökade samarbeten med
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exempelvis försvarsmakten, regioner,
länsstyrelser, kommuner, och vissa frivilligorganisationer.
Eftersom projektet pågått under flera år
känns det nu mycket bra att byggnationen
kunde påbörjas i slutet av 2020 med
planen att ha lokalerna inflyttningsklara
andra kvartalet 2023.

Upprustning
Under verksamhetsåret har arbetet med
att rusta några av förbundets brandstationer dragit igång. I huvudsak ägs dessa
byggnader av respektive medlemskommun, som också har stått för arbetet gällande ommålning, byte av belysning och
portar samt iordningställandet av omklädningsrum för kvinnlig personal.
Till stor del är våra brandstationer nu i
gott skick, men det finns fortfarande kvar
att göra med lokalerna för ett par frivilliga
räddningsvärn.

Utbyggnad av brandstation
Brandstationen i Byrsta invigdes år 2005
och utöver verksamhet för heltidskåren
och deltidsanställd personal i beredskap
inrymmer stationen även en nybyggd utbildningsanläggning för brandsläckning/
rökdykning.
I och med den nya anläggningen har det
uppstått ett behov av mer yta för rök-

Förvaltningsberättelse

Här skrivs historia
I december 2020 tog vi ett ytterligare ett steg närmare den Samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen (SLC)
när direktionens ordförande Ameer Sachet skrev på hyresavtalet tillsammans med brandchef P-O Staberyd.

skyddsverkstad, tvättstuga, omklädningsrum och lektionssal för övningsverksamheten. Planen är därför att under första
halvåret 2021 ta fram beslutsunderlag
gällande utbyggnad av Byrstastationen för
att få till en trygg och bra arbetsmiljö för
personalen vid övningar och återställning
efter utryckning.

Utryckningsstatik
Oftast är antalet händelser häpnadsväckande lika från år till år. Faktiskt nästan så
statiskt att vi ibland säger oss kunna ”budgetera” händelser och utryckningar. Detta gällde även verksamhetsåret 2020 och
på sätt och vis känns det lite kusligt att vi
redan vid årets början vet vad som kommer att hända under året.
Grovt uttryckt handlar det om 900 automatiska brandlarm, 400 trafikolyckor, 320
bränder i byggnader, 100 bränder utomhus, 100 hjärtstoppslarm, 130 bränder i
fordon, 30 suicidlarm samt 10 drunkningslarm. Du kan läsa mer på sid 14-15 om
fördelningen mellan olika stationer och
kommuner.

Krigsplaceringen är gjord med stöd av
direktionsbeslut samt lag om totalförsvarsplikt. Tilldelning av statliga medel
kommer att styra hur kommande arbeten
kan utföras. Preliminärt planeras detta till
2023.

träder med information om lokala
och regionala förhållanden, samt
• att MSB får mandat att under vissa
förhållanden kunna prioritera och
fördela tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv.

Framtiden

Risker och miljöpåverkan

Från och med 1 januari 2021 träder en
förändrad lag om skydd mot olyckor i kraft
med syfte att få till en mer likvärdig och
effektiv räddningstjänst över hela landet.
Målet är att:

Under senare år har mer och mer fokus
lagts på miljöpåverkan vid bränder, vilket
innebär att vi måste tänka på att ta ökad
hänsyn vid dessa händelser.

• få till en starkare statlig styrning gentemot kommunernas förebyggande
verksamhet och räddningstjänst,
• att räddningstjänsterna ständigt ska
kunna upprätthålla en övergripande
ledningsverksamhet från och med
den 1 januari 2022. (För oss är detta
redan uppfyllt i och med ledningssamverkan i RRB),
• att Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap (MSB) kommer att
överta ansvaret för tillsyn av räddningstjänsten där Länsstyrelsen bi-

Eventuellt kan det framöver komma att
ställas krav på hur räddningstjänsterna
hanterar släckvatten, eller att alternativa släckmetoder ska tas fram. Nationellt
kommer MSB att arbeta med frågan, men
även räddningstjänsterna måste engagera sig.
Ett annat växande problem är hur räddningstjänsten ska hantera bränder i kombination med alternativa bränslen. Exempelvis används allt mer batterier, även för
drift av stora maskiner och fordon, vilka
kan vara svåra att släcka plus att de generar mycket hälsofarlig rök.

Krigsplacering
För att säkra Nerikes Brandkårs förmåga i
händelse av höjd beredskap och krig har
all disponibel personal blivit krigsplacerade under slutet av 2020.

Ledningsgruppen för Nerikes Brandkår vill rikta ett varmt
tack till alla medarbetare och samverkande organisationer
för ert engagemang och fina arbete under året.
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Förvaltningsberättelse

Nerikes Brandkårs insatsområde
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd
för sammanlagt 258 000 invånare i de nio kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund,
Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg.

RIB

VÄRN

HELTID

En viktig del av Nerikes Brandkår är vår räddningspersonal i beredskap (RIB). Vi har idag sjutton stationer,
och en kår på heltidsstationen i Byrsta, som bemannas av deltidsanställda brandmän. De bor och jobbar
i närheten av sin brandstation och har i regel beredskap var tredje vecka. Det innebär att de ska vara
beredda att rycka ut från brandstationen inom ca fem minuter från att larmet går.
Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra heltidsstyrkor och RIB. Personalen vid våra tio brandvärn har ingen schemalagd beredskap, utan
hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Här utgår timersättning vid
utryckning, övning och materialvård.
På de två heltidsstationerna Örebro och Byrsta jobbar totalt
ca 100 brandmän och befäl. Här hittar du även vår dagtidspersonal, som sysslar med olycksförebyggande arbete, teknik,
utbilding, övning, operativ planering och administration.

Beredskap dygnet runt 365 dagar om året
Inom vårt insatsområde finns 28 brandstationer med minst 98 personer
i beredskap. Med den frivilliga värnpersonalen inräknad förfogar organisationen över 130 personer dygnet runt.

Heltid

Befäl
Räddningschef
Vakthavande befäl
Larmbefäl
Regional insatsledare
Insatsledare

1 pers
1 pers
1 pers
1 pers
1 pers

Styrkeledare + brandmän
Örebro
10 pers
Byrsta
5 pers

Räddningspersonal i beredskap (RIB)
Lindesberg
Askersund
Byrsta
Fellingsbro
Fjugesta
Frövi
Guldsmedshyttan
Kopparberg
Laxå

6 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers

Nora
Garphyttan
Odensbacken
Pålsboda
Vintrosa
Finnerödja
Vretstorp
Hjortkvarn

5 pers
4 pers
4 pers
4 pers
4 pers
3 pers
3 pers
3 pers

Räddningsvärn - frivillig personal
Vi strävar efter att ha tio personer vid varje räddningvärn.

Dagtidspersonal 2020-12-31
Brandchef
Driftchef Räddningsregion Bergslagen
Räddning
Olycksförebyggande
Administration

1 tjänst
0,5 tjänst
21 tjänster
10 tjänster
5 tjänster
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Första året med RRB
Den 12 maj 2020 driftsattes det gemensamma ledningssystemet i Räddningsregion Bergslagen (RRB). Allt
enligt plan och utan några allvarliga störningar. Nu kan vi med glädje konstatera att den nya ledningsorganisationen fungerat bra och att nyttan avspeglas även i övrig verksamhet, med ökad samverkan gällande utbildning, teknik, förebyggande-frågor m.m. Givetvis dyker det upp både större och mindre problem och vi jobbar
kontinuerligt med analys och utveckling.
RRB, som omfattar 42 kommuner, med
sammanlagt 17 räddningstjänster, har
under sitt första verksamma år hanterat
totalt 6 546 larm. Bland annat 674 brand i
byggnad, 690 andra typer av bränder och
862 trafikolyckor.
Några insatser som kan nämnas är:
• En större skogsbrand norr om Säffle där
det gemensamma ledningssystemet
innebar möjlighet till en snabb tillväxt
av både släck-, lednings- och flygande
resurser samt en effektiv koordinering
av flyg- och markinsatser.
• En brand i en undermarksanläggning
i Filipstad som dels krävde resurser i
form av personal och ledning och dels
särskild kompetens vilket här fanns hos
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och tack vare räddningsregionen
därför kunde tillföras insatsen.
• Ett utsläpp av brandfarlig biogas i Örebro som föranledde stabsuppbyggnad
och VMA

Utryckningsstatistik för RRB
Händelse

2020

Brand i byggnad

674

Brand i fordon/fartyg

256

Brand i skog/mark

256

Brand i avfall/återvinning ute

91

Brand annat

87

Trafikolycka

862

Suicid/försök

129

Drunkning/tillbud

48

Hjärtstoppslarm

303

Annan hjälp till ambulans

202

Annat sjukvårdslarm

191

Sjukvårds-, eller annat uppdrag

1 225

Hjälp till polis

15

Utsläpp farligt ämne

27

Begränsat läckage drivmedel

175

Automatlarm utan brandtillbud

1 769

Övriga uppdrag
(ex. naturolyckor, hisslarm,
översvämning, nödställda djur,
fastklämd person m.m.)

1 326

Räddningsregion Bergslagen har gett synergieffekter, som till exempel ökad samverkan på flera plan i
verksamheten.

Förvaltningsorganisation
Inledningsvis uppskattades sysselsättningsgraden för tjänsten som driftchef
för RRB till 100%. Verkligheten har dock
hittills landat i 50% driftchef kombinerat
med en operativ del som vakthavande
befäl på 50%. En regional ledningsutvecklare, som finansieras av MSB, kommer att
verka på 20% med början under 2021.
Generellt är bemanningsläget av det gemensamma ledningssystemet fullgott.
Samtliga gemensamma ledningsfunktioner har haft full bemanning under året
och möjligheten att ersätta framtida vakanser bedöms som god.

Digitala möten
Under 2020 har Covid-19 begränsat möjligheten till planerade fysiska träffar, som
annars hade varit bra för organisationen i
uppstartsskedet. Detta har vi dock kunnat
lösa på ett bra sätt genom digitala möten.

Ekonomiskt utfall
RRB gör ett bättre ekonomiskt resultat än
budgeterat. Överskottet för år 2020 uppgår till cirka 1 mkr, som återgår till de ingående organisationerna under 2021.
Orsakerna till det positiva resultatet är
lägre driftskostnader än budgeterat samt
en lägre tjänstgöringsgrad på driftchef än
planerat.
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Fakta
Räddningsregion Bergslagen (RRB)
är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och
delar av Dalarna, Västra Götaland
och Västmanland.
Syftet med samverkan är att åstadkomma en mer effektiv användning
av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra
räddningsinsatser.
Ledning på skadeplats och i systemet
som helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad
med SOS Alarm. De ingående räddningstjänsterna bidrar till räddningscentralen på olika sätt.

Förvaltningsberättelse

Organisation

Revision

Direktion
Brandchef
Per-Ove Staberyd

Räddningsregion
Bergslagen

Räddning

Administration

Olycksförebyggande

Vice brandchef Anders Larsson

Ekonomichef Helena Luthman

Vice brandchef Ulf Smedberg

Operativ planering, HR,
Teknik och Övning

Ekonomi, automatlarm
kommunikation samt
reception och telefonväxel

Brandskydd och Utbildning

Operativ ledning
Räddningsregion Bergslagen är en operativ ledningssamverkan mellan 17 räddningstjänstorganisationer
från Dalsland, Värmland,
Dalarna, Örebro och Västmanland. Regionen omfattar
42 kommuner med 740 000
invånare och ledningscentralen ligger på brandstationen i Örebro.

Räddningsavdelningen ansvarar för all utryckningsverksamhet inom Nerikes Brandkår, såväl heltid som räddningspersonal i beredskap
(RIB) och värnpersonal. Här
samordnas även HR-frågor,
operativ planering, intern
utbildning och övning för all
personal, samt teknik och
drift för samtliga stationer.

Administrativa avdelningen
är förbundets nav som jobbar över hela organisationen.
Här sköts ekonomi, diarium,
växel, administration kring
automatlarm, kommunikationsfrågor och mycket mer.
Svarar dessutom för ekonomi-, och kursadministration
åt Brandskyddsföreningen
Örebro län.

Olycksförebyggande avdelningen arbetar i samverkan
med andra förvaltningar,
myndigheter och organisationer för att genom tillsyn,
information och utbildning
förebygga risker i samhället. Dessutom svarar avdelningen för frågor angående
sotningsverksamheten i våra
medlemskommuner.

Driftschef Magnus Bern

Politisk ledning
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Förvaltningsberättelse

Vision, verksamhetsidé och uppdrag

Värdeord
Våra värdeord fungerar som ledstjärnor i vardagen. De definierar Nerikes Brandkårs organisationskultur,
det vi tror på och tycker är viktigt.
Engagemang

Ansvar och engagemang

t

Respekt

he

Om

ta

gg

nk

e

y
Tr

Vi känner engagemang i vårt uppdrag. Söker den information vi
behöver och tar ett personligt ansvar för arbetet.

Ordning och kvalitet
Vi är alla ambassadörer för Nerikes Brandkår. Vi håller ordning
på fordon och material för att bevara en hög kvalitet.

Ordning

Ansvar

Vi tycker att allas lika värde är en självklarhet. Vi behandlar dem
vi möter med respekt och är lyhörda för varandras åsikter.

Handling

Vi visar omtanke och sätter den drabbades behov i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö, visar gott kamratskap och är lojala mot våra värderingar och beslut.
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Handling

Omtanke och trygghet

et

R

es

p

al
it

v

K

t
ek

Vi får saker gjorda, strävar mot ständiga förbättringar
och har mod att tänka nytt.

Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning av verksamheten

Inriktingsmål
Inriktningsmålen för Nerikes Brandkår speglar direktionens politiska prioriteringar och tar ut riktningen  för
organisationen under mandatperioden. Till inriktningsmålen kopplas sedan mätbara prestationsmål så att vi
lättare ska kunna prioritera, följa upp och utvärdera vår verksamhet.

Verksamheten bedrivs effektivt och miljömedvetet i största möjliga samverkan
utifrån medborgarnas behov.

Detta mål är en av de största anledningarna till att Nerikes Brandkår bildades. Det är lättare att kraftsamla sig kring olika frågor om
man förfogar över en större verksamhet. Här är samverkan och
utveckling nyckeln till förbundets framgång. Att tänka nytt har
gett stor effekt då det gäller att utveckla verksamheten.

Människor som bor eller vistas i våra medlemskommuner känner sig trygga och har
ett likvärdigt skydd mot olyckor.

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad personal på 28 olika platser inom förbundet. De flesta tätorter nås
inom högst 10 minuter. Specialutrustning och vissa förstärkningsfordon är gemensamma. Bakre ledningsstöd finns dygnet
runt för att täcka hjälpbehoven på bästa sätt.

Medborgarna i våra medlemskommuner
har förmågan att själva förebygga och
minska effekterna av oönskade händelser.

Information, utbildning och tillsyn är viktiga instrument som underlättar för medborgarna att ta eget ansvar. Effekterna av detta
kan ses vid exempelvis inträffade händelser där allmänheten själva släcker bränder i ett tidigt skede, eller utför hjärt-lungräddning
innan räddningspersonal är på plats.

I mötet med Nerikes Brandkår känner
människor att de får det stöd och den
hjälp situationen kräver.

Hur vi bemöter människor speglar hur man upplever den hjälp
och det stöd man får av oss. Genom att möta människor där de
är och vara ödmjuka inför situationen kan vi skapa förtroende.

Medarbetare inom Nerikes Brandkår har
erforderlig kompetens samt känner trygghet, yrkesstolthet och trivsel i sitt arbete.

Genom samverkan, ökat ansvar, information, kommunikation
och utbildning verkar vi för att de anställda ska kunna känna sig
stolta över att arbeta vid Nerikes Brandkår.
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Förvaltningsberättelse

Prestationsmål
För att uppnå förbundets vision för verksamheten har vi satt upp fem prestationsmål som tar avstamp ur inriktningsmålen. Måluppfyllelsen mäts i: Ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. För att räknas som delvis uppfyllt
krävs att måluppfyllelsen är minst 50%. Av de fem prestationsmålen är fyra uppfyllda och ett delvis uppfyllt.
Säker arbetsmiljö
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

Vi ska ha en säker arbetsmiljö och ska därför
Målet är uppfyllt.
göra riskbedömningar i samband med arbetsin- Under året har riskbedömningar genomförts enligt handlingssats enligt scenarion i handlingsplan.
planen inom fyra områden: arbete på hög höjd, rökdykning,
skogsbrand samt solceller.

Upprätthålla kompetensen
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

Säkerställa att övningsverksamheten utförs enligt Nerikes Brandkårs målplan för att upprätthålla kompetensen hos utryckande personal,
med fokus på rappellerare och tunga chaufförer.
Skapa bättre förutsättningar för praktiska övningar för heltidsbrandmännen.

Målet är uppfyllt.
Samtliga rappellerare och tunga chaufförer har genomgått
kvalitetssäkring med godkänt resultat under året.
För att skapa bättre förutsättningar för praktiska övningar har
vi bland annat frigjort två brandmän som under fyra veckor
gått dagtid och hållit i insatsövningar för alla heltidsstyrkor.

Krigsplacering
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

All personal som behövs för att Nerikes Brandkår ska kunna fullgöra sina uppdrag vid höjd
beredskap eller krig ska krigsplaceras.

Målet är uppfyllt.
I december 2020 genomfördes krigsplacering av all disponibel
heltids- och deltidsanställd personal. Krigsplacering gjordes
med stöd av beslut om krigsplacering av personal vid Nerikes
Brandkår (Direktionen 2020-09-11 § 27), lag (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap samt lag (1994:1809) om
totalförsvarsplikt. Samtliga medarbetare som krigsplacerades
fick ett skriftligt besked om detta.

Utbildningsenheten ska bära sina egna kostnader och inte ta skattemedel i anspråk för verksamheten
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

Enligt lagstiftning är vi skyldiga att informera
allmänheten. Därför ska den externa utbildningsverksamheten bära sina egna kostnader
till minst 80%.

Målet är uppfyllt.
Resultatet blev ett överskott på ca 900 tkr trots att vi inte kunnat genomföra utbildning i den omfattning som var planerad
på grund av den rådande pandemin. Anledning till att vi ändå
uppnår kostnadstäckning är att vi kunnat minska personalstyrkan genom att omfördela resurser samt inte återbesätta
vakanser. Att vi i hög utsträckning även kunnat uppfylla våra
åtaganden till avtalskunder påverkar också resultatet.

Tillsyn enligt LSO och LBE
Mål

Resultat

Måluppfyllelse

Vi ska årligen genomföra 500 tillsyner enligt lag
om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Målet för 2020
medger en lägre nivå p.g.a. minskade personalresurser och är satt till 400 tillsyner.

Målet är delvis uppfyllt.
Under 2020 har 231 tillsyner genomförts. Personalförändringar inom Brandskyddsenheten på grund av Räddningsregion Bergslagen samt till viss del den pågående pandemin har
påverkat antalet tillsyner negativt.
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Förvaltningsberättelse

Mål kopplat till god ekonomisk hushållning
I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk hushållning som att våra resurser ska användas där
de gör mest nytta. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska
resurser ska användas på ett sätt som är hållbart över tid. Direktionen har därför beslutat om fyra finansiella
målsättningar samt tre mål som är kopplade till vår verksamhet.

Finansiella mål
Kommunalförbundet ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona.
Mål

Resultat

Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.

Målet är uppfyllt.

2020

Nettokostnad(tkr)
Medlemsbidrag (tkr)
Förhållande i procent

2019 Måluppfyllelse

-174 185

-168 155

177 868

173 505

97,9%

96,9%

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin, både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Om kostnaderna i ett
längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion.
Mål

Resultat

Förmögenheten ska inte urholkas. Årlig
avkastning på finansiella tillgångar ska
överstiga inflationen, mätt som statslåneräntan +0,5% i enlighet med kommunalförbundets finanspolicy.

Målet är uppfyllt.

2020

2019 Måluppfyllelse

Årets avkastning real. och oreal. (tkr)

1 878

3 821

Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5%

0,43%

0,53%

Årets avkastning, real. och oreal.

5,3%

12%

Resultat

2020

2019 Måluppfyllelse

Självfinansiering
Mål

Investeringarnas självfinansieringsgrad ska Målet är uppfyllt.
överstiga 100%, dvs finansieras med egna
Kassaflöde från den löpande vht (tkr)
medel. Självfinansieringsgraden mäts som
den löpande verksamhetens kassaflöde i
Kassaflöde från investerings.vht (tkr)
relation till totalt kapitalbehov.
Självfinansiering

11 752

19 154

7 037

17 398

167%

110%

Storleken på det egna kapitalet
Mål

Resultat

2020

Det egna kapitalet bör minst motsvara Målet är uppfyllt.
självrisken för den största medlemskomEget kapital per 31 december (tkr)
munen då staten täcker kostnadskrävande
insatser enligt lagen om skydd mot olyckor. Självrisk Örebro kommun

2019 Måluppfyllelse

22 044

19 617

6 322

6 057

Grupp 1 övar tillsammans med Skanska AB
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Förvaltningsberättelse

Verksamhetsmål
Vår räddningspersonal i beredskap (RIB) är en stor och viktig del av verksamheten. För att minska personalomsättningen och
öka statusen för denna grupp ska ett antal åtgärder vidtas.
Aktivitet

• Arbeta för att förbättra den fysiska
arbetsmiljön på våra deltidsstationer.

Resultat

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt.

Omsättningen på RIB stannar vid 7% för 2020, vilket är en lägre
siffra än för några år sedan, då den låg på över 10%.
För att öka statusen och på så sätt minska personalomsättningen
• Uppmärksamma huvudarbetsgivare till har vi under året utrustat vår RIB med uniformsliknande kläder
och renoverat Guldsmedshyttans brandstation. Under 2021 planevår RIB.
ras rust även för stationerna i Pålsboda, Vretstorp, Laxå, Fjugesta
och Askersund.
Huvudarbetsgivare uppmärksammas löpande. Exempelvis under
Brandman på jobbet-dagen och i årsredovisningen för 2019.
• Förse vår RIB med en enklare uniformsliknande klädsel.

I syfte att effektiviera våra administrativa processer ska vi, där så är möjligt, digitalisera.
Aktivitet

• Minska den manuella hanteringen i
den ekonomiska redovisningen.

Resultat

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt.

Arbetet med att digitalisera processerna inom ekonomi och löne
hanteringen har fortsatt under året. Testkörningar mellan verksamhetssystemet och löne- och ekonomiprogrammet har gjorts
under hösten. Förhoppningen är att komma igång med skarpa
• Skapa förutsättningar för att använda
körningar under 2021. Upphandling av ekonomisystem dröjer ytde digitala verktyg vi har genom utbildterligare en tid, då detta både kräver tid och pengar.
ning i Microsoft 365.
Förstudien gällande digital arbetsplats har genomförts och mynnat
• Genomföra förstudie gällande digital
ut i både kanalstrategi och förbättringar på våra webbar. Bland anarbetsplats.
nat har vår externa webbplats genomgått en tillgänglighetsgranskning under hösten.
• Ta fram riktlinjer för hur och när minnesanteckningar ska föras på våra
En översiktlig utbildning i Microsoft 365 har genomförts, men
möten.
framförallt har pandemin gjort många av oss betydligt bättre på
Microsoft Teams.
Riktlinjer för minnesanteckningar har ännu inte hunnit genomföras. Det pågår dock ett arbete med att se över våra dokument
och hur de ska förvaras samt en övergång till dokumentlagring i
SharePoint.
• Minska den manuella hanteringen i
löneprocessen.

Säkerställa att vi har en uthållighet i vår ledningsförmåga
Aktivitet

• Implementera operativa instruktioner
och rutiner i samverkan med övriga
räddningstjänstorganisationer inom
RRB. Enheten för operativ planering
ska även kunna projektleda utvecklingsarbeten för RRBs operativa
förmåga.
• Införa ytterligare en arbetsplattform
genom Oculus och Deadalos Respons
som ett komplement till Zenit för den
övergripande ledningen.

Resultat

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt.
Utvecklingsarbeten inom flertalet operativa områden pågår, dels
inom RRB men även på nationell nivå. Operativa rutiner och instruktioner har tagits fram.
De nya arbetsplattformarna är på plats. Arbetet med att likrikta
informationen som är tillgänglig i systemet pågår inom RRB.
Stabsdokument har tagits fram inom ramen för den arbetsgrupp
som tillsatts inom RRB. Beslut har ännu inte fattats i styrgruppen
men beräknas tas under våren 2021. Implementering och utbildning är planerad till hösten 2021.

• Ta fram nya dokument och implementera ny metodik som följer polisens
stabsuppbyggnad.
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Förvaltningsberättelse

Coronastrategier under 2020
Det har nu snart gått ett helt år där vi
tvingats anpassa vår verksamhet till
smittspridningen av Coronaviruset. Rent
generellt har Nerikes Brandkår klarat
detta väldigt bra, med ett tjugotal konstaterat covid-19-positiva bland totalt 136
heltidsanställda.
Antalet smittade har varit jämnt utspridda under året, så utryckningssidan och beredskapen inom Nerikes
Brandkår har inte påverkats nämnvärt

av Coronan. Däremot har den olycksförebyggande verksamheten drabbats
hårt då planerade utbildningar har fått
ställas in eller flyttas till andra lokaler,
samt att antalet tillsyner har minskat och
anpassats till objekt med liten risk för
smittspridning.
Framgångsfaktorer har varit:
• Anpassad fysisk träning
• Begränsade möjligheter att ta ut ledigt

• Möjlighet att stanna hemma med lön
när nära anhörig konstaterats smittad
• Förändrade städrutiner
• Stängt för besök på våra stationer
• Noggranna testrutiner
• Begränsat antal personer i lokalerna.
• Samverkan med personalen i särskild
Coronagrupp
Nu ser vi fram emot en normalisering av
verksamheten och ett Coronafritt 2021.

Motgångar skapar möjligheter
2020 var året då Utbildningsenheten satsade på en nystart med ny enhetschef och motiverade medarbetare som satte målet högt och inte tänkte tacka nej till en enda utbildningsförfrågan. Målet var ambitiöst
och bokningskalendern fylldes snabbt på... ända fram till den 12 mars, då alla utbildningar i Nerikes Brandkårs regi ställdes in på grund av covid-19-pandemin.
Utbildningsenheten är de som utan
tvekan har drabbats hårdast på Nerikes
Brandkår under detta besynnerliga 2020.
På grund av arbetsbristen tillsattes inga
vakanser och brandmännen som skulle
göra dagtidstjänst som utbildare fick andra arbetsuppgifter. Så från att ha varit
sju personer vid årsskiftet 2019/2020 var
man efter sommaren endast tre medarbetare kvar på enheten.

Har hållit hoppet uppe
Men trots ovisshet och inställda kurser
har personalen inte tappat sugen utan

hållit sig sysselsatta och blickat framåt.
Under våren har brandkårens lokaler städats, förråd har rensats upp och utbildningsmaterial har uppdaterats.
“Efter semesterperioden kändes
det som vi var på väg tillbaka till det
normala igen efter pandemin och vi
började boka in kurser för fullt för att
komma ikapp det vi missat. Vi tog in
extra personal, köpte in mer utrustning och pratade till och med om att
nyanställa, berättar enhetschef Tony
Ärlegård.

Men sen rullade den andra smittvågen
in och i oktober var vi tillbaka på ruta
ett igen med stopp för alla externa
utbildningar.“

Hitta nya lösningar
Ganska snabbt insåg enheten att det här
inte håller i längden. Nerikes Brandkår
har ett uppdrag enligt lag att informera
och utbilda, plus ett mål som säger att
medborgarna i våra medlemskommuner
ska ha förmågan att själva förebygga och
minska effekterna av oönskade händelser. Därför har man nu valt att satsa på
att ta fram digitala utbildningar som ska
sändas direkt via Microsoft Teams – en
plattform för företagskommunikation och
videomöten.
“Det här är en outforskad värld för oss
med nya omständigheter som vi får
anpassa oss till, säger Tony.
Vi är redo att köra igång med utbildningen Grundläggande brandkunskap
och ska också undersöka om det finns
ett intresse för första hjälpen-utbildningar digitalt.

Patrik, Tony och Hanna på Utbildningsenheten har kämpat på i motvind under 2020. Men nu har de
lärt sig vad en green screen är... och en hel del annat också.
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2020 var ett konstigt och omtumlande
år, fortsätter Tony. Men det har också
hjälpt oss att hitta nya sätt att arbeta
och vi ser fram emot 2021 med tillförsikt, både när det gäller utbildningar och eventuellt nya medarbetare till
enheten.“

Förvaltningsberättelse

Förstärkning på personalenheten
I december månad förstärktes Personalenheten på Nerikes Brandkår med ytterligare en medarbetare. Vår vikarierande personalspecialist David Klingenhoff
anställdes som ny enhetschef och vice
brandchef Anders Larsson kunde därmed
kliva av den rollen för att istället lägga mer
tid på att övergripande samordna verksamheten inom Räddningsavdelningen.
Förstärkningen innebär att vi nu har ökat
kompetensen inom arbetsmiljöområdet
och därför kan genomföra fler riskbedömningar samt följa upp och utreda fler
arbetsskador/ tillbud. Vi kommer även att
göra en stor insats när det gäller att utbilda våra arbetsledare i arbetsmiljöfrågor.

Personal blir HR
Samtidigt som omorganisationen genomförde vi även ett namnbyte från Personaltill HR-enheten (Human Resources), som
vi tycker bättre speglar enhetens uppgift.
Benämningen HR innefattar hur organisationer arbetar strategiskt med personalfrågor för att det ska gynna organisationen på ett bra sätt, exempelvis gällande
rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling, hälsovård och annan personalvård. Arbetet ska tydligt kunna kopplas
till brandkårens verksamhetsidé, mål och
vision samt se till de anställda, som såväl
grupper som individer.

David har tidigare jobbat som ombudsman på
Unionen och vill nu satsa mer på arbetsmiljöarbetet
inom Nerikes Brandkår.

Samverkan sätts på prov
En av årets största händelser inträffade i juni månad då det brann i en vindsvåning mitt i centrala Örebro. Insatsen påbörjades med
livräddning av en person som var fast i sin lägenheten och släckningsarbetet skulle sedan visa sig bli både komplicerat och långvarigt.
Personen som räddades ur sin lägenhet fördes till sjukhus efter att ha fått i sig en hel del brandrök men den gamla anrika byggnaden
gick tyvärr inte att rädda, utan totalförstördes.
Trots detta kunde vi efter insatsen konstatera att vår, då helt nystartade, ledningsorganisation Räddningsregion Bergslagen (RRB) fungerat utmärkt. Tack vare den hade vi nu större möjligheter att snabbt få nödvändiga resurser på plats. Inte bara styrkor från Nerikes
Brandkår utan även Karlskoga från Bergslagens räddningstjänst kallades in som förstärkning och det gick även snabbt och smidigt att
få den regionala insatsledaren, fastighetsägare, luftpaket, mat, grävmaskin m.m. till olycksplatsen. Ett kvitto på bra samverkan inom
RRB och med övriga blåljusorganisationer.

Page 537 of 685

15

Förvaltningsberättelse

Utryckningsstatistik 2020
Antalet utryckningar är oftast ganska lika år från år. Så även 2020 i jämförelse med 2019. Totalt skilde det endast åtta händelser. Här presenterar vi, i två olika tabeller, statistik för antal händelser per kommun och antal
utryckningar per kommun. Att antalet händelser inte totalt är detsamma som antalet utryckningar beror på
att fler stationer kan rycka ut till en och samma händelse.

Antal händelser per kommun
2019 års siffror inom parentes
¹ Kolumnen Övriga redovisar händelser i angränsande kommuner där vi har avtal gällande räddningstjänstsamverkan.
² Förmodade händelser är larm som visar sig inte vara något när vi kommer till platsen.
³ Rubriken Övrigt redovisar händerlser som inte uppfyller kraven på räddningstjänst enligt LSO. T.ex. vattenläckage och bärhjälp åt ambulansen.

Händelse
Brand i byggnad

Askersund

Hallsberg

Kumla

Laxå

Lekeberg

Lindesberg

23 (12)

27 (26)

14 (23)

8 (10)

9 (9)

54 (49)

Brand i skog/mark

9(7)

9 (6)

4 (9)

9 (14)

7 (2)

22 (16)

Brand i fordon/fartyg

3 (9)

12 (5)

11 (6)

2 (4)

4 (4)

10 (11)

Brand i avfall/återvinning

1 (4)

4 (0)

2 (5)

0 (1)

2 (5)

11 (5)

41 (37)

27 (37)

30 (36)

20 (28)

23 (18)

49 (46)

1 (1)

2 (3)

1 (4)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

16 (8)

10 (4)

1 (1)

1 (1)

2 (3)

11 (12)

Hjärtstopp

3 (5)

10 (15)

11 (13)

7 (6)

4 (7)

18 (18)

Drunkning/tillbud

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (3)

Hiss, risk för personskada

0 (0)

1 (1)

1 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (2)

Hiss, utan risk för personskada

2 (5)

0 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

Fastklämd person

1 (1)

1 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

2 (1)

Suicid/försök

3 (0)

2 (7)

2 (3)

0 (0)

1 (0)

1 (3)

Annan nödställd person

1 (2)

0 (1)

2 (1)

0 (1)

0 (1)

3 (3)

Nödställt djur

2 (0)

0 (1)

2 (0)

0 (0)

1 (0)

1 (1)

Automatlarm utan brandtillbud

37 (27)

35 (47)

74 (87)

39 (27)

27 (23)

134 (130)

Förmodade händelser ²

16 (15)

10 (13)

23 (19)

2 (5)

7 (7)

7 (14)

Övrigt ³

21 (14)

16 (19)

62 (8)

8 (10)

6 (7)

96 (125)

182 (147)

166 (187)

240 (215)

96 (107)

94 (86)

423 (439)

Trafikolycka
Utsläpp av farligt ämne
Begränsat läckage av drivmedel/olja

Totalt

• Konsekvenserna av trafikolyckor minskar för varje år, vilket främst beror på allt säkrare vägar och fordon. Under året hanterade vi 472 personbilar, 43 stora lastbilar samt fyra bussar vid totalt 410 trafikolyckor. 241 personer skadade sig och tre personer omkom under 2020. Knappt 50% av olyckorna sker på vägar med hastighetsbegränsningarna 50 och 70 km per timme
och allra oftast larmas vi till olyckor på riksväg 50.
• Under 2020 inträffade 84 skarpa automatlarm med brandtillbud, vilket är endast 8,5% av det totala antalet. Av de totalt 903
automatlarmen utan brandtillbud utlöstes 249 av matlagning.
• De flesta bränder i byggnader begränsas till mindre händelser och det bara är ca 10 % som genererar större skador. En anledning till det lyckade resultatet är att Nerikes Brandkår har 28 brandstationer som är strategiskt placerade där huvuddelen av
alla kommuninvånare bor. Av totalt 324 larm till brand i byggnad begränsades 83 händelser till antändningsobjektet, 63 till
startutrymmet och 145 händelser med endast rök och varmgång. Spridning till andra byggnader skedde endast vid två tillfällen och inom byggnaden vid 31 tillfällen.
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Ljusn

narsberg

Nora

Örebro

Övriga1

Antal utryckningar per station

Totalt

5 (9)

10 (17)

168 (159)

5 (3)

323 (317)

6 (3)

8 (3)

30 (36)

2 (2)

106 (98)

4 (3)

5 (6)

76 (74)

1 (2)

128 (124)

2 (1)

4 (0)

33 (34)

1 (1)

60 (56)

10 (10)

20 (20)

182 (189)

8 (9)

410 (430)

1 (0)

0 (0)

6 (8)

1 (0)

12 (16)

1 (1)

4 (2)

45 (43)

0 (0)

91 (75)

14 (9)

11 (9)

26 (21)

0 (0)

104 (103)

0 (0)

0 (0)

5 (2)

0 (0)

9 (5)

0 (0)

0 (0)

3 (1)

0 (0)

6 (4)

0 (0)

0 (1)

3 (3)

0 (0)

6 (11)

0 (0)

0 (0)

3 (6)

0 (0)

8 (8)

0 (0)

1 (0)

20 (14)

0 (0)

30 (27)

1 (0)

0 (0)

7 (2)

0 (0)

14 (11)

0 (1)

0 (0)

8 (5)

0 (0)

14 (8)

28 (36)

29 (24)

500 (553)

0 (0)

903 (954)

8 (1)

8 (12)

105 (146)

0 (0)

186 (232)

16 (6)

13 (10)

87 (49)

0 (0)

325 (248)

113 (104) 1 307 (1 345)

18 (17)

2 735 (2 727)

96 (80)

Heltid

2020

2019

Örebro
Byrsta
Summa

1 353
420
1 773

1 285
405
1 690

163
43
108
20
73
124
28
69
17
102
90
176
119
37
52
65
19
1 305

131
23
157
13
60
100
37
51
31
83
97
176
119
31
42
50
27
1 228

42
23
11
12
7
4
20
14
17
7
157

41
18
10
8
6
2
13
10
12
3
123

3 235

3 041

RIB
Askersund
Byrsta
Fellingsbro
Finnerödja
Fjugesta
Frövi
Garphyttan
Guldsmedshyttan
Hjortkvarn
Kopparberg
Laxå
Lindesberg
Nora
Pålsboda
Odensbacken
Vintrosa
Vretstorp
Summa

Räddningsvärn
Glanshammar
Hammar
Hasselfors
Mariedamm
Järnboås
Olshammar
Ramsberg
Rockhammar
Vedevåg
Vinön
Summa

• Den stora skillnaden jämfört med 2019 under rubriken Övrigt för Kumla, Lindesberg och Örebro beror på
att vi i år även räknat in passning. D.v.s. då en styrka
täcker upp på en annan station om all ordinarie utryckningspersonal redan är ute på larm.
• Fellingsbro är den enda av Nerikes Brandkårs stationer
som åker på alla sjukvårdslarm (prio 1-larm för ambulansen) och inte enbart hjärt-lungräddning. Det förklarar det stora antalet larm för stationen, då över 100 av
dessa är utryckningar för att bistå Regionen.

Totalt
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Väsentliga personalförhållanden
Den stora tillgången som personalen utgör med sin samlade kompetens framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur olika perspektiv.  Ramen för verksamhetens mål och
inriktning är fastställd i våra policydokument, som antas av direktionen.
Personalen är försäkrad
För heltidspersonal och räddningspersonal i beredskap har Nerikes Brandkår
försäkringar som gäller vid arbetsskada,
sjukdom, dödsfall och arbetsbrist p.g.a.
omställningsarbete. För värnen har vi
tecknat en olycksfallsförsäkring som
träder i kraft när det statliga personskadeskyddet inte gäller, t.ex. vid restvärdesarbete och bevakningsuppdrag. Försäkringarna gäller med vissa villkor.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron brukar vara låg i Nerikes
Brandkår. Långtidssjukfrånvaron kan variera mellan åren. Kostnader för inkallning
blir ofta följden i samband med korttidssjukskrivningar. Vid längre sjukskrivningar
omplaneras personal i möjligaste mån för
att undvika inkallning och därmed övertidskostnader.

Företagshälsovård
Nerikes Brandkår har under året anlitat
Capio Läkargruppen AB och Räddningshälsan AB för företagshälsovård. Ett hängavtal med Capio Läkargruppen AB gör det
möjligt att erbjuda en anställd snabbare
behandling än inom den offentliga sjukvården. På detta sätt kan sjukfrånvarotiden förkortas.

Anpassning och rehabilitering
Som arbetsgivare ansvarar vi enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra
anpassning och rehabilitering inom vår
verksamhet.
Personaldata
Personal per december
Total personal
varav heltidsanställda
varav räddningspersonal i beredskap
varav värn
varav kvinnor
varav män
varav kvinnor (%)
varav män (%)
Förtroendevalda (direktion/revision)

Brandstationen i Vretstorp får en välbehövlig uppfräschning av brandmännen Erik, Samuel och Filip
som har gjort sin dagtidstjänst på Teknikenheten under 2020.

Ju längre en anställd är borta från arbetslivet desto svårare är det att komma tillbaka. Därför fångas sjukskrivningar upp i ett
tidigt skede för att rehabiliteringsarbetet
ska komma igång så snabbt som möjligt.
Det kan t.ex. handla om att anpassa arbetsuppgifter och/eller arbetstider, samt
successiv återgång till arbetet genom deltidssjukskrivning.

Pensionsförvaltning

Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och
med 2006-01-01. Avtalet innebär att
brandmän, som uppfyller kravet på 30
års anställning med minst 25 år i utryckningstjänst, har rätt att avgå med särskild
avtalspension vid 58 års ålder. Pensionsförmånen kallas R-SAP.
Den faktiska pensionsåldern i förbundet
ligger runt 60 år. Den åldern används som
beräkningstidpunkt i KPA:s pensionsbe2020

2019

497
132
270
95
31
466
6
94
31

503
131
263
109
33
470
7
93
31

6,9
7

7,7
6

Kompetensutveckling
För att bidra till utveckling av den egna
verksamheten och för att kunna möta omvärldens krav, är det viktigt att hela personalen får kontinuerlig utbildning.
Nerikes Brandkår ser till att personalen
får nödvändig dokumenterad lagstadgad
kompetensutbildning. Från och med 2018
hålller vi egen grundutbildning för vår
räddningspersonal i beredskap (Grib). För
att ytterligare höja kompetensen genomförs fortbildning vid samtliga avdelningar.
Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att personalen bibehåller
sin kompetens. Vi tillhandahåller även
C-körkortsutbildning för värnpersonal och
RIB vid behov.

Personaldata

2020

2019

24
21

22
14

3

2

5
5
3
2
5
3

35
4
2
2
2
2

Pensionsavgångar
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)
varav i utryckningsstyrka heltid

Sjukfrånvaro  (%) *
Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total
sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 29 år och yngre
Sjukfrånvaro 30-49 år
Sjukfrånvaro 50 år och äldre
Sjukfrånvaro kvinnor
Sjukfrånvaro män

Personalomsättning (%)
Heltid
Räddningspersonal i beredskap

räkningar för våra anställda som har möjlighet att uppnå villkoret för R-SAP.

* Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom gruppen.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Nerikes Brandkår påverkas i stor omfattning av hur ekonomin ser ut i våra medlemskommuner. Vi kan därför se att de kommande åren kommer att bli tuffa, då det från flera håll aviseras svagare ekonomiska muskler för den kommunala sektorn.
Den kommande treårsperioden kommer förbundets planerade uppräkning av
medlemsbidraget att minska ytterligare.
Hur den kommunala ekonomin kommer
att påverkas av Corona-pandemin återstår
också att se.
Ledningssamverkan inom Räddningsregion Bergslagen startade i maj 2020 och
har rent ekonomiskt för 2020 netto inne-

burit ökade intäkter, då medlemsbidraget
understiger den intäkt för personal som
Nerikes Brandkår hyr ut till RRB. Samtidigt
har vi fått en starkare systemledning, vilket känns tryggt inför framtiden.
De två senaste åren har förbundet gjort
goda resultat, vilket innebär att det egna
kapitalet har ökat. Då förbundet inte har
möjlighet att kunna reservera pengar i en

resultatutjämningsfond valde direktionen
i samband med bokslutet 2019 att sätta
av ytterligare 2 mkr till balansfonden för
ökade pensionskostnader, vilket innebär
att vi är bättre rustade ytterligare några
år framöver för att parera detta utan hjälp
från medlemskommunerna.

Översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag

2020

2019

2018

2017

2016

258 933

257 592

254 875

246 302

241 957

98

97

99

100

100

Nettokostnad/invånare (kr)

672

653

654

622

619

Medlemsbidrag/invånare (kr)

687

674

661

622

620

Externa intäkter (tkr)

23 572

18 783

21 876

13 713

15 526

Finansnetto (tkr)

-1 256

-116

-348

-1 440

-789

Årets resultat (tkr)

2 427

5 234

1 523

-1 578

-519

Nettoinvesteringar (tkr)

7 037

17 378

6 383

10 203

9 879

143 105

135 227

122 157

119 617

115 571

Långfristiga skulder och avsättningar (tkr)

90 765

88 105

84 788

81 063

79 591

Eget kapital (tkr)

22 044

19 617

14 384

12 861

14 439

15

15

12

11

12

18 037

19 555

17 941

15 129

17 030

239

233

262

227

268

Långfristig låneskuld (tkr)

0

0

0

126

617

Avsatt till pensioner (tkr)

90 765

88 105

84 788

80 937

78 974

497

503

515

487

473

2 735

2 727

2 919

2 854

2 973

Brand i byggnad (st)

323

317

299

327

346

Brand ej i byggnad (st)

294

299

409

359

406

Trafikolycka (st)

410

430

486

548

519

Antal automatlarm (st)

903

954

963

907

973

231/400

290/400

249/350

158/250

248/350

58

73

71

63

71

Antal invånare i förbundet
Nettokostnadernas andel av kommunbidraget (%)

Tillgångar (tkr)

Soliditet (%)
Likviditet (tkr)
Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder) (%)

Antal anställda - ej semestervikarier
Antal insatser - totalt (st)

Antal utförda/planerade tillsyner (st)
Andel utförda tillsyner av planerade (%)
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Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv
Årets resultat är 2 427 tkr, från detta ska 574 tkr i reavinster räknas bort vilket innebär att 2020 års balanskravsresultat är 1 853 tkr.
Direktionen antog 2013-10-24 ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” och totalt
har tidigare 553 tkr avsatts för detta vid ingången av 2020. Vid närmare granskning kan konstateras att ett kommunalförbund inte
kan ha en resultatutjämningsreserv, då lagen föreskriver att det som kan avsättas är överskott genom skatteintäkter och generella
statsbidrag. Något sådant har inte förbundet. Därför finns inte någon möjlighet att avsätta årets överskott till detta. Den befintliga
resultatutjämningsreserven kommer att fasas ut.

Balanskravsutredning (tkr)
Medlemsbidrag

2020

2019

2018

2017

2016

173 063

168 877

163 958

153 115

150 067

1 % av medlemsbidrag

1 731

1 689

1 640

1 531

1 501

Årets resultat

2 427

5 234

1 523

-1 578

-519

Avgår: Realisationsvinster

-413

-586

-533

-411

-527

Avgår: Orealiserade vinster värdepapper

-161

-152

0

0

0

1 853

4 496

990

-1 989

-1 046

Medel till RUR

0

0

neg

neg

neg

Medel från RUR (max 80%)

0

0

0

117

0

Medel till balansfond för pensionskostnader

0

- 2 000

0

0

0

Direktionsbeslut att nyttja eget kapital för inköp av utrustning

0

0

0

1 872

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Reglering mot balansfond, pensionskostnader
Årets balanskravsresultat

0

0

0

0

1 046

1 853

2 496

990

0

0

Balanskravsunderskott från tidigare år

0

0

0

0

0

Summa

0

0

0

0

0

Balanskravsresultat att reglera
Maximal reservering till RUR

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Vi vill bli ännu bättre
Under hösten genomförde vi en intensiv men mycket uppskattad övningsperiod över en månad för all utryckande heltidspersonal, med målet att bli bättre på uppstart vid brand i byggnad. Övningarna planerades
och leddes av brandmännen Anton Sundstedt och Christoffer Telégin som under denna period klev ur sitt
skift för att helt fokusera på uppdraget.
Målet var att testa olika metoder, med
extra fokus på slanghantering och väga
dem mot varandra, plus att nå en större
samsyn mellan de olika grupperna, för
att vi ska jobba så lika som möjligt ute på
olycksplats.

Vad lärde vi oss?
Under övningsdagarna samlade vi på
oss en mängd erfarenheter. Bland annat
kunde vi se att den stora fördelen med
det (för oss) nya sättet att hantera slang
är att man kan trycksätta 2x50 meter 42
mm-slang på en väldigt liten yta och därigenom får bättre struktur.
En annan minst lika viktig iakttagelse var
att det i trapphus är bäst att dra grovslang
ut mot basbilen, istället för in i trapphuset, samt att traditionell slang oftast är att
föredra framför förhöjt lågtryck.

Vad händer nu?
Nu ska Räddningsavdelningen ta alla inhämtade erfarenheter och ny kunskap
vidare genom att utföra ett skarpt test för

utryckande heltidspersonal under 2021.
Under testperioden ska, de för Nerikes
Brandkår, traditionella slangkorgarna bytas ut mot de JT-packväskor som använts
som modell under övningsperioden, samt
en ny typ av grovslangskorgar.
Sedan kommer teståret att utvärderas för
att se om denna metod är något som vi
bör använda i hela organisationen.

Nyckeln är samarbete
En gammal sanning som återigen syntes
tydligt under övningarna var hur viktigt
det är att hela styrkan har samma bild av
vad som ska göras.
Där är styrkeledarens roll avgörande och
det handlar om metodutveckling, övning
och åter övning samt att vi har den utrustning som krävs.
För att få en helhet i detta ligger nyckeln
i flexibiltitet och ett bra samarbete över
gränserna mellan enheterna Övning,
Operativ planering och Teknik samt utryckande personal, där den verkliga spetskompetensen finns.
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Anton och Christoffer planerade och ledde de
uppskattade övningarna.

En klar framgångsfaktor för att vi på detta
sätt ska kunna driva utvecklingen av våra
metoder framåt och bli ännu bättre på att
rädda liv, egendom och miljö är att vi kan
vara flexibla inom Nerikes Brandkår och
ta tillvara på våra duktiga medarbetares
kunskap.

Driftredovisning

Ekonomiskt utfall
Precis som annan kommunal verksamhet finansieras Nerikes Brandkår till största delen med skattemedel.
2020 kostade vi totalt 199,2 mkr, där medlemskommunerna stod för 178 mkr. Resterande 23,6 mkr finansierade vi genom att sälja utbildning i form av bl.a. HLR, grundläggande brandkunskap och i samarbete med
Brandskyddsföreningen även Heta arbeten. Vi tar också betalt när vi åker på obefogade automatlarm, gör
tillsynsbesök och genom våra avtalstjänster.
Årets resultat

Intäktssidan har påverkats av den pågående Corona-pandemin. Utbildningssidan
har tappat 60% av budgeterade intäkter
från utbildningar inom HLR och grundläggande brandkunskap. Även myndighetssidan har drabbats då vi inte kunnat genomföra alla planerade tillsyner.
På plussidan ser vi istället intäkter från
RRB, då Nerikes Brandkår sålt ledningsresurser in i systemet.

Kostnaderna för personal har totalt sett
gått jämt upp, trots att vi under året haft
ett kostsamt personalärende. Staten har
också kompenserat för högre sjuklönekostnader.
Semesterlöneskulden har ökat, samtidigt
som kostnaderna för personalomkostnaderna gick med motsvarande överskott i
förhållande till budget.
Avvikelser ses också till följd av RRB, då
alla kostnader inte varit budgeterade.
Motsvarande fenomen finns även under
intäkter.
Från och med 1 juli har ett nytt avtal tecknats med SOS, det nya avtalet blev ca 300
tkr dyrare än budget.
Avskrivningarna blev 200 tkr högre än
budget, vilket är en följd av den höga investeringstakten året innan.

Verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter & kostnader

Årets resultat är ett överskott på 2 427 tkr,
vilket är 2 092 tkr bättre än budget. Överskottet beror bland annat på lägre hyreskostnader och att vi hyrt ut delar av vår
personal till den nya ledningssamverkan
inom Räddningsregion Bergslagen (RRB).

Verksamhetens intäkter

Kostnaderna för pensioner har legat inom
ramen för budget, så när som på 37 tkr att
betala tillbaka till medlemskommunerna
(se tabellen driftredovisning på nästa sida
under raden för medlemsbidrag).
Kostnaderna för lokaler är även i år lägre
än det faktiska utfallet då hyrorna helt enkelt har varit för högt budgeterade.

De finansiella kostnaderna, som handlar
om kostnader förknippat med pension
gick något bättre än budget.
De finansiella intäkterna blev också bättre
än budget och här rör det sig istället om
intäkter från våra värdepapper. Trots att
börsen djupdök i våras har våra placeringar hämtat sig under hösten och mark-

nadsvärdet är högre än det bokförda. Under året sålde vi av placeringar och kunde
i samband med detta realisera ca 500 tkr
i reavinst.

Räddningsregion Bergslagen
Nerikes Brandkår är värdorganisation
för ledningssamverkan Räddningsregion
Bergslagen (RRB). Detta innebär att redovisningen innehåller både interna och externa poster, eftersom Nerikes Brandkår
också ingår i RRB.
De interna posterna uppgår till 6,8 mkr
och har rensats i resultaträkningen, men
inte i driftredovisningen. Den rad som benämns Räddningsregion Bergslagen avser
kostnaderna och intäkterna för hela samarbetet, där Nerikes Brandkår ingår.
Kostnaden och intäkten för Nerikes
Brandkår, avseende RRB, ingår istället under övriga kostnader och övriga intäkter.
Kostnaderna för SOS från 1 juli ingår i RRB,
något som ej finns budgeterat. Därför är
det stora avvikelser på såväl intäkts-, som
kostnadssidan.
Totalt sätt gjorde RRB ett överskott på
1 022 tkr, vilket betalas tillbaka till samtliga medlemmar. Nerikes Brandkårs andel
av detta är 365 tkr.

Pensionskostnader
I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Därtill kommer en finansiell kostnad som avser värdesäkring av pensionsskulden. I tabellen nedan framgår de två senaste årens pensionskostnader. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos per 2020-12-31.Totalt sett blev pensionskostnaden 37 tkr lägre än budget. I utfallet av den redovisade
löneskatten nedan ingår också löneskatt på den avgiftsbestämda ålderspensionen, som ingår i PO-pålägget. Den delen av löneskatten
uppgår till 1 138 tkr.
Fr. o m 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per den 31 december
samma år. För 2020 var den budgeterade tjänstepensionskostnaden 9 739 tkr och utfallet uppgår till ((5 868+1 940) x 1,2426) =
9 702 tkr. Mellanskillnaden uppgår till 37 tkr, och är lägre än budget. En återbetalning till medlemskommunerna har därför gjorts.
Beloppen är avräknat på medlemsbidraget.
Pensionskostnader (tkr)

Utfall 2020

Utfall 2019

Avvikelse utfall
2020-2019

Budget 2020

Avvikelse utfall
2020 - budget

Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg)

-4 689

-4 851

162

*

Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP)

-5 868

-6 615

747

-5 906

Finansiell kostnad pensionsskuld

-1 940

-2 211

271

-1 991

51

-3 503
-16 000

-3 369
-17 046

-134
1 046

-1 842
-9 739

-1 661
-1 572

Löneskatt
Summa

*) Avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt på detta ingår i PO-pålägget och redovisas endast i utfall per år.
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Driftredovisning
Driftredovisning (tkr)

Utfall 2020

Ledning, direktion, revision inkl. PO-pålägg
Löner heltid inkl. PO-pålägg

Utfall 2019

Budget 2020

Avvikelse utfall
2020-2019

Avvikelse utfall
2020 budget

-2 223

-2 118

-2 895

-105

672

-81 121

-79 824

-79 728

-1 297

-1 393

Löner Rib och värn inkl. PO-pålägg

-42 311

-41 041

-43 552

-1 270

1 241

Hyror och lokalvård

-26 675

-25 877

-27 082

-798

407

Räddningsregion Bergslagen

-11 121

0

-6 196

-11 121

-4 925

Övriga driftskostnader

-26 049

-22 641

-24 038

-3 408

-2 011

-7 762

-8 754

-7 748

992

-14

Årets avsättning till pensioner inkl. löneskatt
Avskrivningar

-7 356

-6 683

-7 164

-673

-192

-204 618

-186 938

-198 403

-17 680

-6 215

-1 945

-2 233

-1 996

288

51

-206 563

-189 171

-200 399

-17 392

-6 164

Automatiska brandlarm

7 934

8 018

7 470

-84

464

Avtal

4 864

5 551

4 128

-687

736

691

1 383

1 879

-692

-1 188

1 739

2 246

2 200

-507

-461

11 121

0

6196

11 121

4 925

Summa kostnader
Finansiella kostnader
Summa totala kostnader

Externutbildning
Myndighetsutövning
Räddningsregion Bergslagen

4 084

1 585

506

2 499

3 578

Summa intäkter

Övriga intäkter

30 432

18 783

22 379

11 649

8 053

Medlemsbidrag

173 063

168 877

173 099

4 186

-36

4 805

4 628

4 756

177

49

Hyresbidrag
Finansiella intäkter
Totala intäkter

689

2 117

500

-1 428

189

208 989

194 405

200 734

14 584

8 255

2 427

5 234

335

-2 807

2 092

Årets resultat

Pensionsskuld & pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser (tkr)

Förbundet ansvarar för intjänade pensioner från och med
1998, förbundsmedlemmarna dessförinnan.
Personal i utryckningsstyrka har möjlighet att gå i pension
vid 58 års ålder och då betalar arbetsgivaren 73,5% av
lönen fram till 65 års ålder.
Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen. Likvidmässigt återlånas medel i verksamheten
medan resten är placerat pensionskapital, enligt tabellen
till höger.

2020

2019

Avsättningar, pensioner

90 765

88 105

Totala förpliktelser

90 765

88 105

2020

2019

7 762

7 448

31 248

24 763

Totalt placerat pensionskapital

39 010

32 211

Återlåning i verksamheten

51 755

55 894

Pensionsförvaltning (tkr)
Finansiella placeringar, avskaffningsvärden:
Korta räntefonder
Strukturerade produkter
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Investeringsredovisning

Finansiella investeringar
Presidiet sköter kapitalplaceringen i
samarbete med rådgivare från olika kapitalförvaltningsföretag som står under
Finansinspektionens tillsyn. Under 2020
har nästan 10 mkr köpts in samtidigt som
vi sålt av placeringar för drygt 3 mkr. Netto är förändringen 6,6 mkr högre än förra
bokslutet.
Investeringstakten har varit låg under
året och stor osäkerhet har rådit med anledning av Corona-pandemin. Marknadsvärdet på flera av våra placeringar sjönk,
men tack vare att en stor del av dem är
Placerade medel (tkr)

kapitalskyddade blev det reala tappet
inte fullt så stort. Under hösten har placeringarna hämtat sig och vi var vid balansdagen på plussidan igen. Totalt är nu
drygt 39 mkr placerade i kortfristiga räntefonder samt i strukturerade produkter
med 100 procent kapitalskydd. Löptiden
för dessa strukturerade produkter är i genomsnitt fyra år.
Allt kapital är klassificerat som kortfristiga placeringar. På balansdagen översteg
marknadsvärdet anskaffningsvärdet med
3,4 mkr.

Alla utom två av placeringarna är bundna
och har därför bokföringsmässigt värderats till lägsta värdet av bokfört värde och
marknadsvärde. De två placeringar som
saknar förfallodatum har dock, enligt
den ny lagstiftningen, värderats till marknadsvärdet. Detta innebär att resultatet
har förbättrats med 160 tkr sedan föregående bokslut.
Avkastningen under året har trots Corona-pandemin ändå nått upp till budget
med en realiserad vinst på 0,5 mkr.

AIO = Aktieindexobligation

Anskaffningsdatum

Förfallodatum

Kapitalskyd- Anskaffnings- Marknadsvärde
dat belopp
värde
2020-12-31

AIO OMX Stockholm 30 Index

2016-02-25

2023-09-08

Nordic Cross

2017-12-20

Inget

0

AIO Asien

2018-04-01

2024-04-01

3 000

GS AO Global Bonus 3548

2019-01-24

2027-02-12

3 000

3 300

GS AO Global Bonus 3650

2019-05-13

2027-05-01

5 000

5 045

Garantum Lannebo

2019-06-15

Inget

0

2 448

2 437

-11

0%

AIO VAL Nordic Corporate bond

2019-07-19

2025-07-19

3 000

3 045

3 355

310

10%

AO 5G SFB 90 3978

2020-10-08

2025-09-01

2 700

3 021

2 868

-153

-5%

AO Läkemedel

2020-10-08

2025-09-01

2 700

3 021

2 838

-183

-6%

Förnyelsebar energi och miljö

2020-08-26

2026-08-01

3 400

3 638

3 879

241

7%

42 055

3 359

9%

7 000

Värdeutveckling

Värdeutveckling (%)

9 286

2 258

32%

5 000

5 325

325

7%

3 150

3 466

316

10%

3 224

-76

-2%

5 377

332

7%

7 028

Värdereglering till verkligt värde

314

Summa

29 800

39 010

Investeringsredovisning
Investeringarna pågår ofta över budgetåren till följd av långa leveranstider, av framförallt de stora fordonen. Under året har även
Corona-pandemin påverkar leveranstiderna negativt, vilket fått till följd att aktiveringstakten endast varit drygt 60%. Av de investeringar som faktiskt kunnat genomföras under året kan nämnas en ny släckbil, tre pickuper och fyra personbilar.
Stationen i Byrsta fick medel för att bygga om kontorslandskapet till sex enskilda kontor. Den investeringen är klar men saknar några
sista fakturor innan den kan aktiveras. Tabellen nedan redovisar årets materiella investeringar.
Investeringsredovisning
(tkr)

Utfall
2020

Budget
2020

Avvikelse

Investeringsredovisning
(tkr)

Stora fordon
1 släckbil
Summa stora fordon

-3 185

-5 800

-3 185

-5 800

Mindre fordon
3 pick up
4 personbilar
Summa mindre fordon

2 615

Budget
2020

Avvikelse

Inventarier

-302

-400

98

- Möbler muséet

-223

- Stolar mässen Örebro

-79

Kontor Byrsta

-3 100
-1 274
-843
-2 117

-3 100

983

-721

-700

-21

Övrigt
Räddningsmaterial

Utfall
2020

-338

- Belysning Röken Örebro

-113

- Löparband

-56

- Övningshuset Byrsta

-80

- Passagesystem Järnboås

- värmekamera

-69

Summa övrigt

- duopump

-86

Delsumma

- motorsprutor

-427

Pågående

- IR-kameror

-139

Totalsumma

Page 546 of 685

24

-500

Oförutsett

-500

-89
-1 361

-2 100

739

-6 663

-11 000

4 337

-11 000

4 337

-374
-7 037

Investeringsredovisning

Medelsförvaltningens utveckling  (tkr)

2020-12-31

2019-12-31

Förändring

Aktuell likviditet

18 037

19 555

-1 518

Företagskonton, inkl. korta ränteplaceringar

18 037

19 555

-1 518

Kortfristiga placeringar

7 762

7 601

161

Kortfristiga räntefonder

7 762

7601

161

0

0

0

Placerade pensionsmedel

31 248

24 763

6 485

- strukturerade produkter

31 248

24763

6 485

Summa placeringsportföljen

39 010

32 364

6 646

Summa likvida medel och placeringar

57 047

51 919

5 128

Genomsnittlig löptid, AIO (år)

4

5

1

Lägsta avkastning AIO (tkr), avser kurtage

0

0

0

Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper

0

0

0

Avkastningsmål pensioner SLR + 0,5 % (%)

0,43%

0,5%

-0,10%

Årets avkastning real och oreal., (tkr)

1 878

3 821

-1 943

Avkastning under året, real (%) *)

5,3%

11,8%

-6,5%

43%

37%

6%

Placeringsportföljen, värdepapper

Värdereglering kortfristiga placeringar

Placeringsportföljen avkastning och mål

*) Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för kortfristiga placeringar.

Andel placerade medel av pensionsskuld (%)
Placerade i kortfristig räntefond (%)
Placerade i strukturerade produkter (%)

9%

9%

0%

34%

28%

6%

Från öppet kontorslandskap till sex kontor på vår heltidsstation i Byrsta. Här jobbar förutom utryckningsstyrkan även brandingenjörer och brandinspektörer som är
mycket nöjda med att få sina egna krypin.
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Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys

Resultaträkning (tkr)

Not

Utfall
2020

Utfall
2019

Verksamhetens intäkter*
Verksamhetens kostnader*
Av- och nedskrivningar

1
1,2
1,6

23 572
-190 401
-7 356

18 783
-180 254
-6 684

22 379
-191 239
-7 164

-807
2 838
-192

1
5

-174 185
177 868

-168 155
173 505

-176 024
177 855

1 839
13

3 683

5 350

1 831

1 852

689
-5
-1 940

2 117
-22
-2 211

500
-5
-1 991

189
0
51

2 427

5 234

335

2 092

15

2 427

5 234

335

2 092

Not

2020

2019

143 105

135 227

Verksamhetens nettokostnader
Medlemsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt

3
4
4

Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
*Rensning av interna poster på 6 861 tkr har gjorts.

Balansräkning (tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

70 592

71 095

6,7

70 592

71 095

8
9
10

72 513
15 467
39 009
18 037

64 132
12 213
32 364
19 555

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
-därav årets resultat

11

143 105
22 044
2 427

135 227
19 617
5 234

Avsättningar

12

90 765

88 105

Skulder
Kortfristiga skulder

13

30 296
30 296

27 505
27 505

0

0

Ansvarsförbindelser
Pensioner intjänade före medlemskommunernas inträde står medlemskommuerna för.

Finansieringsanalys (tkr)

Not

2020

2019

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justeringar för rörelsekapitalets förändring

1,6,7
14

2 427
7 356
2 432

5 234
6 684
2 579

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

12 215
-3 254
2 791

14 497
137
4 520

Medel från den löpande verksamheten

11 752

19 154

-7 037
413

-17 398
574

-6 624

-16 824

0

0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

6

Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

9,10

5 128

2 330

Likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar

9,10

51 919

49 589

Likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar

9,10

57 047

51 919
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Budget
Avvikelse utfall
2020 mot budget 2020

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella
ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.
Grundläggande redovisningsprinciper
Intäkter överstigande 25 tkr exklusive
moms som influtit efter årsskiftet, men
som avser redovisningsåret har bokförts
som tillgång och tillgodoförts resultatet
år 2020.
Leverantörsfakturor överstigande 25 tkr
exklusive moms som inkommit efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret
har skuldbokförts och belastat resultatet
år 2020.
Lönerna för räddningspersonalen i beredskap (Rib) och värnen har periodiserats.
Intjänade och ej uttagna semester- och
övertidsersättningar har redovisats som
interimsskuld. I de fall som arbetsgivaren
via avtal förbundit sig att betala lön för en
arbetstagare som inte längre är anställd i
förbundet har även den kostnaden periodiserats till det år uppgörelsen slöts.
Sociala avgifter har bokförts i form av
procentuella påslag i samband med löneredovisningen.
De påslag som använts är följande:
Kommunalt avtalsområde
Övriga

38,50%
31,42%

Schablonen 38,5% har räknats fram genom en genomsnittlig månadslön för alla
heltidsanställda. Denna schablon har från
och med 2019 även använts vid beräkning
av semesterlöneskulden.
Pensionsskuldens förändring, det vill säga
avsättning för särskild avtalspension,
förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har
redovisats bland verksamhetens kostnader
liksom löneskatten för denna del.
Ränteuppräkningen har redovisats som en
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda
ålderspensionen har avsatts maximalt och
redovisats bland verksamhetens kostnader
liksom löneskatten.
Pensionsutbetalningar har minskat pensionsskulden.
I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern
i pensionsberäkningen från 59 år till 60
år då det visat sig att den genomsnittliga
faktiska pensionsåldern överstiger 60 år.

Det medförde att kommunalförbundets
avsättningar till framtida pensioner sänktes
2009 och avsättning inklusive löneskatt
minskade. Återföringen redovisas i en
balansfond inom det egna kapitalet. I
samband med bokslutet för 2019 avsattes
ytterligare 2 mkr till denna fond.
Medlemskommunerna ansvarar för pensioner intjänade till och med 31 december
året före inträdet.
Fordringar äldre än ett år betraktas som
osäkra och har bokföringsmässigt avskrivits.

Finansiella tillgångar
Förbundets finansiella tillgångar har klassificerats som omsättningstillgång då
dessa är tänkt att finansiera framtida pensionsutbetalningar samt investeringar.
Enligt lagen om kommunal bokförings och
redovisnings 7 kapital 7§ ska finansiella
instrument som hålls till förfall inte värderas till verkligt värde. Istället bör dessa
värderas enligt lägsta värdets princip, det
vill säga det lägsta värdet av verkligt värde
och bokfört värde. Förbundet följer lagstiftningen och värderar placeringar med
bindningstid enligt ovan och de som saknar förfallodatum har istället värderats till
marknadsvärdet på balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet
minskat med årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt med en
ekonomisk livslängd om minst tre år och
med en total utgift på ett prisbasbelopp
exklusive moms.
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Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet
minskat med investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs
av planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när
anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningarna grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos Nerikes Brandkår
och med ledning från de avskrivningstider
som Rådet för kommunal redovisning rekommenderar.

Stora fordon

20 år

Mindre lastfordon

10 år

Båtar

10 år

Mindre fordon

7 år

Hydrauliska räddingsverktyg

7 år

Maskiner och inventarier

5 år

Kommunikationsutrustning

3 år

Nedskrivningar av tillgångar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan
konstateras att en anläggningstillgång har
ett lägre värde än vad som kvarstår efter
planenliga avskrivningar, ska tillgången
skrivas ned till det lägre värdet om värdenedgången kan antas vara bestående.

Övrigt
Kommunalförbundet använder kontoplanen Kommun-Bas 13.

Noter
Not 1     Verksamhetens nettokostnader (tkr)

2020

2019

Automatiska brandlarm

7 934

8 018

Avtal

4 864

5 551

691

1 383

1 739

2 246

413

574

Verksamhetens intäkter

Externutbildning
Myndighetsutövning
Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier
Räddningsregion Bergslagen
Övriga intäkter

11 121

0

3 672

1 011

Rensning interna poster

-6 861

0

Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen

23 572

18 783

-6 494

-3 798

Arvoden och löner till arbetstagare

-91 192

-87 614

Personalomkostnader

-33 438

-34 584

-7 762

-8 754

Verksamhetens kostnader
Entreprenader, bidrag, konsulttjänster

Pensionskostnader inkl. löneskatt
Personalsociala kostnader

-2 098

-2 814

Lokaler

-26 675

-25 877

Materiel

-14 281

-12 676

Räddningsregion Bergslagen

-11 121

0

-4 201

-4 137

6 861

0

-190 401

-180 254

-7 356

-6 684

-7 356
-174 185

-6 684
-168 155

2020-12-31

2019-12-31

Granskning av bokföring, delårsrapport och årsbokslut
Övriga granskningar

-134
-120

-189
-65

Revisionsarvoden lekmannarevisionen inkl. PO

-534

-565

Summa

-788

-819

2020

2019

Resultat från värdepapper

528

1 965

Värdereglering till verkligt värde
Summa

161
689

152
2 117

2020

2019

Räntekostnader förbundsmedlemmar

0

-9

varav; Lindesberg

0

-9

Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt

-1 940

-2 211

Övriga finansiella kostnader
Summa

-5
-1 945

-13
-2 233

Ägarandel (%)

2020

2019

Örebro
Lindesberg

48,6
14,3

84 154

82 119

24 811

24 210

Kumla

11,2

19 446

18 976

Hallsberg

7,5

12 908

12 596

Laxå

4,5

7 713

7 526

Nora

4,1

7 040

6 871

Askersund

3,6

6 203

6 053

Lekeberg

3,1

5 365

5 235

Övriga kostnader
Rensning interna poster
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen
Avskrivningar
Summa avskrivningar och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Not 2     Revision (tkr)

Not 3     Finansiella intäkter (tkr)

Not 4     Finansiella kostnader (tkr)

Not 5

Kommunbidrag (tkr)

Förbundsmedlem
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Noter
Not 5

Kommunbidrag (tkr)

Förbundsmedlem

Ägarandel (%)

2020

2019

3,1
100

5 423
173 063

5 291
168 877

Hyresbidrag Lindesberg

4 756

4 628

Hyresbidrag Nora

49
4 805

0
4 628

177 868

173 505

2020-12-31

2019-12-31

175 381

158 220

6 479

17 378

374

182

-1 227

-399

181 007

175 381

-104 286

-98 001

-7 356

-6 684

Ljusnarsberg
Summa

Summa
Totalt

Not 6     Materiella anläggningstillgångar (tkr)
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Pågående investeringar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar

1 227

399

-110 415

-104 286

70 592

71 095

835

801

64 915

65 318

2 747

2 939

Installation på annans fastighet

107

0

Övriga inventarier inkl. datorer

1 614

1 855

374
70 592

182
71 095

2020-12-31

2019-12-31

21
25

20
26

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar
Planenligt restvärde
Spec. per inventarieslag, bokförda värden
Byggnader och tekniska anläggningar
Fordon och övriga transportmedel
Räddningstjänstmaterial

Pågående investering
Bokfört värde

Not 7     Genomsnittlig nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar (år)
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

Flera av investeringarna görs sent på året, varför hela anskaffningsvärdet räknas med samtidigt som avskrivningarna endast är med del av år.

Not 8     Kortfristiga fordringar (tkr)

2020-12-31

2019-12-31

Kundfordringar
Interimsfordringar

3 011

5 147

8 512

4 406

Moms

3 944

2 646

Övrigt

0
15 467

14
12 213

2020-12-31

2019-12-31

AIO OMX Stockholm 30 Index
GS AO Global bonus 3548

7 028

7 028

3 300

3 300

GS AO Global bonus 3650

5 045

5 045

Garantum Lannebo corporate bond

2 448

2 448

AIO VAL Nordic Corporate bond

3 045

3 045

Nordic Cross

5 000

5 000

AIO Asien

3 150

3 150

0

3 195

AO 5G, SFB 90 3978

3 021

0

AO Läkemedel SFB

3 021

0

AIO 2311 Förnyelsebar energi

3 638

0

313
39 009

153
32 364

Summa

Not 9     Kortfristiga placeringar (tkr)

AIO Framtidens energi

Värdereglering kortfristiga placeringar
Summa
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Noter
Not 10     Kassa och bank (tkr)

2020-12-31

Deposit investering

2019-12-31

85

1

Swedbank

17 952

19 554

Summa

18 037

19 555

2020-12-31

2019-12-31

19 617

14 384

Not 11    Eget kapital (tkr)
Ingående eget kapital
varav Resultatutjämningsreserv
varav Balansfond 09*
Årets resultat
Summa

553

553

6 971

4 971

2 427

5 234

22 044

19 618

*2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensionsmedel och löneskatt. Återföringen uppstod efter att beräknad
pensionsålder höjdes från 59 år till 60 år i pensionsskuldsberäkningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. Syftet med balansfonden är att kunna
reglera eventuella framtida negativa resultat orsakade av oförutsedda pensionskostnader.

Not 12     Avsättningar (tkr)

2020-12-31

2019-12-31

73 044

70 903

18 186

14 241

54 581

56 366

95

107

166
16

174
16

Löneskatt på pensionsavsättningar

17 721

17 202

Summa

90 765

88 105

2020-12-31

2019-12-31

37
658

0
0

Leverantörsskulder

5 144

5 495

Personalens källskatt

2 596

2 314

Pensionsavsättningar
varav Förmånbestämd ålderspension (FÅP)
varav Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R)
varav pension till efterlevande
varav PA-KL pensioner
varav OPF-KL

Not 13     Kortfristiga skulder (tkr)
Kortfristig skuld till medlemskommuner
Kortfristig skuld till medlemmar RRB

Övriga kortfristiga skulder

5

0

Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift

5 447

3 514

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift

7 591

6 948

Löneskatteskuld

1 476

2 432

Upplupen arbetsgivaravgift, december

2 540

2 253

Avgiftsbestämd ålderspension

4 113
689

4 322
227

30 296

27 505

2020-12-31

2019-12-31

2 141

2 671

Övriga interimskulder
Summa

Not 14     Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr)
Förändring avsatta pensioner
Löneskatt pensionsavsättningar
Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar
Övrigt
Summa
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519

646

-389

-586

161

-152

2 432

2 579

Noter
Not 15

Årets resultat - analys

2020

2019

Förändring

23 572

18 783

4 789

- varav avtal

4 864

5 551

-687

Epiroc avslutade sitt avtal fr.o.m. 2020-02-01. Samt att
pandemin hindrat oss från att utföra samtliga åtaganden.

- varav myndighetsutövning
(tillsyn/tillstånd)

1 739

2 246

-507

Färre tillsyner utförda p.g.a. Räddningsregion Bergslagen
och rådande pandemi.

691

1 383

-692

Betydligt färre utbildningar till följd av rådande pandemi.

- varav Räddningsregion Bergslagen
(efter rensning av interna poster)

4 260

0

4 260

Räddningsregion Bergslagen startade under 2020.
Motsvarande post under intäkter.

- varav övriga intäkter

3 672

1 011

2 661

Ökade intäkter pga Räddningsregion Bergslagen, då Nerikes Brandkår hyr ut sin personal till ledningssystemet.

-190 401

-180 254

-10 147

-126 990

-122 198

-4 792

-7 762

-8 754

992

-5 281

0

-5 281

Räddningsregion Bergslagen startade under 2020.
Motsvarande post under intäkter.

-6 494

-3 798

-2 696

Medlemsbidrag samt avgift till SOS Alarm inom ramen för
Räddningsregion Bergslagen

-7 356

-6 684

-672

-174 185

-168 155

-6 030

177 868

173 505

4 363

689

2 117

-1 428

-1 940

-2 211

271

2 427

5 234

-2 807

Verksamhetens intäkter

- varav externutbildning

Verksamhetens kostnader
- varav personalkostnader
(exkl. pensioner)
- varav pensionskostnad
- varav Räddningsregion Bergslagen
- varav entreprenader, konsulttjänster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlems- och hyresbidrag
Finansiella intäkter
Finansiell kostnad pensionsskuld
(exkl. löneskatt)
Årets resultat

Kommentar

Sedvanlig löneuppräkning samt kostnader för avslut av
personal och ökning av semesterlöneskulden. Viss ökad
kostnad för sjuklön kompenseras via bidrag från staten.
Enl. KPAs prognos 2020-12-31. Lägre kostn. än tidigare år.

Högre avskrivningar än året innan, hög inveseringstakt
under 2019.
Motsvarar en kostnadsökning på 3,3%. Minskade intäkter
pga av pandemin.
Motsvarar en ökning på 2,5%.
Betydligt lägre reavinst på våra värdepapper än 2019.
Enligt KPAs prognos. Minskad kostnad 2020.
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Revisionsberättelse

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår - Revisorerna
Till Direktionen i Nerikes Brandkår och för kännedom till Kommunfullmäktige i Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg,
Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner.

Revisionens granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020
Revisorerna i Nerikes Brandkårs kommunalförbund har granskat förbundets bokslut och årsredovisning för 2020.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är
rättvisande.

Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen
har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god
redovisningssed.

Resultat
Kommunalförbundets resultat för uppgår till 2,4 mnkr, vilket är 2,1 mnkr högre än budget. Samtidigt är årets
resultat 2,8 mnkr lägre än föregående år. Att årets resultat är lägre än f g år förklaras bland annat lägre intäkter
från tillsyn/tillstånd och genomförda utbildningar, eftersom Corona-pandemin medfört svårigheter för Nerikes
Brandkår att genomföra dessa insatser i planerad omfattning 2020. Därtill är årets finansiella intäkter lägre än f g
år med ca 1,4 mnkr pga. lägre realisationsvinster vid avyttring av finansiella placeringar.
Trots lägre intäkter från tillsyner/tillstånd och utbildning har verksamhetens intäkter ökat med ca 25 %
(4,8 mnkr) jämfört med f g år, medan verksamhetens kostnader har ökat med ca 5,6 % (10,0 mnkr) jämfört
med f g år. Ökningen av verksamhetens intäkter respektive kostnader avser framförallt det nya samarbetet
Räddningsregion Bergslagen (RRB). Budgetavvikelsen på +2,1 mnkr för kommunalförbundet förklaras framförallt
av att Nerikes Brandkår hyrt ut delar sin personal till RRB-samarbetet.
Vår bedömning är att kommunalförbundet klarar balanskravet 2020.
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige (direktionen) i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställda finansiella målen för 2020 uppnås. Vår
bedömning är dock att de uppställda verksamhetsmässiga målen inte är formulerade på sådant sätt att
måluppfyllelsen går att bedöma.
Örebro 2021-03-16

Britta Bjelle
Ordförande				
Revisor Örebro kommun			

Lars Billström
V.ordförande
Revisor Hallsbergs kommun

Mot bakgrund av rådande pandemi har detta missiv med revisionsrapport godkänts av ordförande och
v. ordförande i revisionen via epost.
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Årsredovisning 2020 Sydnärkes
utbildningsförbund
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/68

Årsredovisning 2020 Sydnärkes utbildningsförbund
Ärendebeskrivning

Sydnärkes utbildningsförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

☐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
Årsredovisning 2020 Sydnärkes utbildningsförbund
Revisionsberättelse 2020 Sydnärkes utbildningsförbund
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/86

Årsredovisning 2020 Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo
Ärendebeskrivning

Hallsbergs bostadsstiftelse har inkommit med årsredovisning för 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisning 2020 och att bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐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
Årsredovisning 2020 Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo
Revisionsberättelse gällande årsredovisningen
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Styrelsen och verkställande direktören för

Hallsbergs Bostadsstiftelse
Org nr 875700-1063
får härmed avge

Årsredovisning
och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

Innehållsförteckning

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning koncern
Balansräkning koncern
Rapport över förändring av eget kapital koncern
Kassaflödesanalys koncern
Resultaträkning moderstiftelse
Balansräkning moderstiftelse
Rapport över förändring av eget kapital moderstiftelse
Kassaflödesanalys moderstiftelse
Noter
Underskrifter
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Hallsbergs Bostadsstiftelse
Org.nr 875700-1063

1 (33)

Styrelsen och verkställande direktören för Hallsbergs Bostadsstiftelse, med säte i Hallsberg, får härmed
avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelse och revisorer under perioden 2020-01-01 - 2020-12-31
Utsedda av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun
Styrelseledamöter, ordinarie
Magnus Andersson, ordförande
Thomas Larsson, vice ordförande
Anders Lycketeg, 2:e vice ordförande
Birgitta Billström
Veronica Wallgren, t.o.m. 2021-02-15
Magnus Fahlström
Ewa Unevik, t.o.m. 2020-05-31
David Romell, fr.o.m. 2020-09-21
Erik Storsveden
Jussi Rinne, t.o.m. 2020-11-23

Styrelseersättare
Bernth Gahm
Gunnel Hedström
Anders Oxelgren
Khin Kywe Thin
Birgitta Lindström Pettersson
Hans Johansson
David Romell, t.o.m. 2020-09-20
Mattias Björklund, fr.o.m. 2020-09-21
Calin Mcquillan
Jane Svedhjelm

Fördelning: män 6 st, kvinnor 2 st

Fördelning: män 5 st, kvinnor 4 st

Beredningsutskottet har sammanträtt 7 gånger (5).
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 stycken (11) protokollförda sammanträden.
Revisorer
Siv Palmgren, lekmannarevisor
Torvald Evanni, lekmannarevisor
Peter Söderman, Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Verkställande direktör
Hans Boskär, t.o.m. 2021-02-28
Peter Sjerling, fr.o.m. 2021-03-01
Firmatecknare
Stiftelsen har tecknats, förutom av styrelsen i dess helhet, av Magnus Andersson, Thomas Larsson,
Anders Lycketeg och Hans Boskär (t.om. 2021-02-28), Peter Sjerling (fr.o.m. 2021-03-01-) två i förening.
VERKSAMHET
Fastighetsskötsel och administration
Fastighetsskötsel och fastighetsnära administration drivs i egen regi. Underhållsarbeten, reparationer
och städning sker dels i egen regi och dels på entreprenad.
Stiftelsen äger samt förvaltar bostäder i Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta, Vretstorp och Östansjö. I
Hallsberg och Sköllersta äger och förvaltar Hallbo även kommersiella lokaler.
Stiftelsen blockförhyr 18 lägenheter i Hallsberg som ägs av Stockbo Hallsberg AB.
Hasselhuset AB (org.nr. 559025-1186) utgör ett helägt dotterföretag till Hallbo.
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Hallsbergs Bostadsstiftelse
Org.nr 875700-1063

2 (33)

Hallsbergs Bostadsstiftelse har hög servicenivå och är klimatsmart.
Vi erbjuder god boendestandard i attraktiva boendemiljöer som inbjuder till
gemenskap.
Stiftelsens vision
Mål

Uppföljning
dec 2020

Mål 2020

Mål 2021

0,4 %
1 mnkr

0,5 %
1 mnkr

0,5 %
1,0 mnkr

99 st
3 st

60 st
3 st

3 st

60 MWh
Inleds

50 MWh
Genomfors

50 MWh
Genomfors

85 %
83 %
88 %
79 %

75 %
75 %
80 %
90 %

75 %
75 %
80 %
90 %

44 %
73 %

60 %
80 %

60 %
80 %

-

70 %

-

-

80 %
80 %
65 %

-

En välskött ekonomi
1.a Vakansgraden för bostäder ska vara låg
1.b Hyresbortfallet exkl ROT-evakuerade lägenheter ska minska

Bra boende i en högkvalitativ boendemiljö
2.a Antal lägenheter som ROTas
2.b Tillskapa mötesplatser i våra bostadsområden
Socialt och miljömässigt hållbar stiftelse
3.a Minskad energiförbrukning
3.b Miljöcertifierad stiftelse
Serviceinriktad med gott bemötande (NKI)
Stiftelsens ambition är alltid 100 % nöjdhet från våra
hyresgäster, som mål på vägen dit antas följande ambitioner
4.a Andelen kunder nöjda med sin lägenhet
4.b Andelen nöjda med övriga utrymmen (boendemiljön)
4.c Andelen nöjda kunder avseende service & bemötande
4.d Andel felanmälningsärende (ej akuta) som åtgärdas inom
tre arbetsdagar
4.e Svarsfrekvensen på hyresenkäten ökar
4.f NKI
Medarbetarna – nyckeln till vår framgång (NMI)
Stiftelsen ska vara en bra arbetsgivare, vår ambition är alltid
100% engagemang, arbetstillfredsställelse, stolthet mm, som
mål på vägen dit antas följande ambitioner
5.a Andelen engagerade medarbetare (ansvar och
engagemang)
5.b Andelen med arbetstillfredsställelse i arbetet
5.c Andelen stolta medarbetare
5.d NMI som helhet

-
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Flerårsöversikt
Verksamhetens ekonomiska utveckling
KONCERNEN
Nettoomsättning tkr
Rörelseresultat tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Balansomslutning tkr
Soliditet %
Uthyrningsgrad %

2020
88 582
4 061
2 028
606 850
20,0
98,8

2019
85 800
1 342
7
518 719
23,0
99,0

2018
85 743
1 802
1 160
438 598
27,2
99,5

2017
99 490
9 211
86 859
430 462
27,5
98,5

2016
100 346
4 872
1 925
433 468
7,2
97,6

MODERSTIFTELSEN
Nettoomsättning tkr
Rörelseresultat tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Balansomslutning tkr
Soliditet %
Uthyrningsgrad %

2020
88 582
4 214
2 181
605 339
20,2
98,8

2019
85 800
1 504
169
516 799
23,2
99,0

2018
85 743
2 011
1 369
436 842
27,4
99,5

2017
99 490
9 383
87 031
428 512
27,7
98,5

2016
100 346
5 236
2 290
431 286
7,3
97,6

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
I hyresförhandlingsfrågan har vi nått en samsyn kring stiftelsens behov av hyresökning för att klara de
kostnadsökningar som sker under 2021 och har därför enats om att göra en generell hyreshöjning på
1,5 % från 1 januari 2021. Stiftelsen står inför stora utmaningar med ett kraftigt eftersatt
underhållsbehov av 70 % av vårt fastighetsbestånd, vilket är en effekt av uteblivna underhållsåtgärder
under perioden 1998-2015 till förmån för avbetalning av lån. För att nå balans i ekonomin innebär det
att förvaltningen behöver titta på vilka kostnadsreducerande åtgärder som behöver vidtas.
Sedan 2017 arbetar stiftelsen efter en strukturerad process kring det planerade och löpande
underhållet, vilket ger oss god framförhållning och en god inblick i vårt fastighetsbestånd på detaljnivå.
Samverkan i boendesociala frågor har löpande skett med individ- och familjeomsorgsförvaltningen inom
Hallsbergs kommun och fortsätter även framöver. Stiftelsen hanterar sedan 2018 ett gemensamt
kösystem för Hallsbergs Bostadsstiftelse och Hallsbergs Bostads AB.
Stiftelsen har sedan 2015 arbetat utifrån en vision samt uppdrag och målambitioner. Det gör att det är
lättare att styra verksamheten och ger en ökad förståelse hos medarbetarna, vilket den senaste
medarbetarenkäten visar, där nöjdhetsgraden är den högsta sedan mätningarna började göras år 2014.
Vid slutet av 2020 var antalet anställda varit ca 40 medarbetare. I och med styrelsen beslut om att inte
fortsätta ROTa i egen regi kommer därför ROT-avdelningen under år 2021 att avvecklas. Det innebär att
förvaltningen kommer bestå av ca 25 medarbetare vid utgången av 2021.
Under 2018 färdigställdes 14 småhusvillor i Hallsberg och Sköllersta som hyrköp. Under 2021 kommer
dessa erbjudas möjlighet att utnyttja sin option att köpa loss sitt hus.
Sedan 2018 har Hallbo ROTat kv Regnbågen i egen regi. Vi började med trapphus 58 och kommer ha
färdigställt fram till trapphus 24 under 2021. I och med att likviditeten nu är ansträngd har styrelsen
därför valt att inte, i dagsläget, gå vidare med ROT av trapphus 78-86 utan istället se över
förutsättningarna för att hantera så många lägenheter med det mest kostnadseffektiva förslag som i
stort innebär vattenstamsbyten samt badrumsbyten i ca 450 lägenheter, däribland i Vretstorp och
Pålsboda.
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År 2020 har inneburit förändringar och anpassningar i och med coronapandemin. Stiftelsen har följt
lägesrapporterna och de rekommendationer som funnits från Folkhälsomyndigheten för minskad
smittspridning. En av de åtgärder förvaltningen vidtagit är att hålla kundtjänst stängt för drop-in besök
och endast ha öppet för inbokade besök. Detta har fungerat väl och servicen har inte drabbats
väsentligt. Ytterligare en åtgärd förvaltningen vidtagit, som följd av de ekonomiska konsekvenserna
Covid-19 fått på dagligvaruhandel, är en hyressänkning på 50 % under månaderna april till juni för
dagligvarubutiker m.fl. Stiftelsen har sökt och fått bidrag för 50 % av denna hyressänkning från staten.
KOMMUNIKATION
Sedan 2015 ger vi ut en egen tidning ca 4 ggr/år, en av hyresgästerna uppskattad informationskälla.
Sedan mars 2019 har vi en ny webbsida via en ny plattform (Wordpress). Under de 10 månaderna har vi
haft ca 43 000 (36 000) besökare och 153 000 (144 000) visningar, vilket innebär att vi har en välbesökt
hemsida. Under 2017 skapades en Facebook-sida, en sida som vi mer och mer arbetar med systematiskt,
i syfte att få ut mer akut information och upplysning. Under 2019 tillskapades även ett Instagram-konto
som har ca 170 (150) följare.
FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2021 ligger nu fokus på fortsatta förenklingar och effektiviseringar i framtida ROT-projektet, fokus
är badrum, stambyte av vatten och avlopp. Under 2021 kommer därför en stor återhållsamhet ske i det
löpande underhållet, investeringar samt reparationer.
Den 1 mars tillträder Peter Sjerling som ny VD för Hallbo.
RISKER I VERKSAMHETEN OCH ÅRETS RESULTAT
Stiftelsens resultat efter finansiella poster uppgår till 2 181 tkr, att jämföra med det budgeterade
resultatet om 131 tkr. Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten utan att kvalitetsförbättra våra
bostäder och områden och svara upp mot det behov av nybyggnation som finns från våra kunder.
Underhållet följer numera den plan för investeringar i planerat och löpande underhåll.
Risker som företaget har att möta är framförallt finansiella. En procents ökning av räntorna påverkar
resultatet med ca 3 mnkr. Prisstegring för el och fjärrvärme eller extremkyla under längre tid kan
innebära att underhållsinsatsen minskar. Även vakanserna kan öka om efterfrågan minskar.
PERSONAL
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) vid årets slut var 40 (39) st därav 28 (28) % kvinnor.
FASTIGHETER OCH LÄGENHETSBESTÅND
Hallsbergs Bostadsstiftelse har 1183 (1183) bostadslägenheter med en yta av
76 948 (76 948) kvm. Antalet lokaler är 83 (83) st och ytan är 15 088 (15 088) kvm. Antalet bilplatser är
645 (645) st och ytan är 8 385 (8 385) kvm.
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Protector Försäkring.
SKULDSÄTTNING OCH RÄNTOR
Skuldsättningen är 451 380 000 (360 380 000) kronor eller 4 904 (3 916) kronor/kvm bostads- och
lokalyta exklusive bilplatser.
Under året har avskrivningar gjorts med 12 124 (11 235) tkr.
Bruttoräntan, genomsnittet av samtliga erlagda räntor, har varit 0,43 (0,35) %.
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DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att enligt resultaträkningen årets vinst om 2 181 tkr
jämte tidigare års ansamlade förlust -53 812 tkr tillsammans -51 631 tkr, balanseras i ny räkning.
Koncernens och moderstiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

88 582
15 421
4 350
108 353

85 798
10 785
1 759
98 342

-39 065
-13 703
-1 857
-30 685

-39 683
-14 109
-1 521
-30 168

-17 392
-1 590
-104 292

-11 492
-27
-97 000

4 061

1 342

724
26
-2 783
-2 033

749
18
-2 102
-1 335

Resultat efter finansiella poster

2 028

7

Resultat före skatt

2 028

7

0
43
2 071

-7
46
46

Not

Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Underhåll och Reparationer
Fastighetsskatt
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

25

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat

7
8

9
10

Page 633 of 685

Hallsbergs Bostadsstiftelse
Org.nr 875700-1063

7 (33)

2020-12-31

2019-12-31

11
12

540 974
2 849

435 193
2 377

13

35 921
579 744

46 213
483 783

17
18

40
1 475
1 515

40
1 161
1 201

581 259

484 984

95

129

4 160
1 210
533
5 903

1 997
891
1 435
4 323

19 593
25 591

29 283
33 735

606 850

518 719

Not

Koncernens
Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2020-12-31

2019-12-31

170 432
-48 804
121 628

170 432
-50 875
119 557

2 058

2 101

451 380
1 571
452 951

360 380
2 192
362 572

16 506
2 162
11 545
30 213

20 060
2 255
12 174
34 489

606 850

518 719

Tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundfond
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10
20, 21
21

22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Ingående eget kapital 2019-01-01

Grundfond

Reservfond /
Konsolideringsfond

Balanserad vinst
inkl.
årets resultat

Summa
eget kapital

170 432

3 434

-54 355

119 511

46

46

-54 309

119 557

2 071

2 071

-52 238

121 628

Årets resultat 2019
Utgående eget kapital 2019-12-31

170 432

3 434

Årets resultat 2020
Utgående eget kapital 2020-12-31

170 432

3 434
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2 028
18 038
-319

7
10 771
760

19 747

11 538

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

34
-2 163
902
-3 554
-723
14 243

-123
556
369
1 157
3 964
17 461

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-115 390
46
410
-114 934

-82 406
101
379
-81 925

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

91 000
91 000

75 000
75 000

Årets kassaflöde

-9 690

10 535

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

29 283
19 593

18 748
29 283

Koncernens
Kassaflödesanalys

Not

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

23
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

88 582
15 421
4 557
108 560

85 800
10 785
2 044
98 629

-39 144
-13 703
-1 857
-30 929

-40 065
-14 109
-1 521
-30 168

-17 124
-1 590
-104 347

-11 235
-27
-97 125

4 214

1 504

724
26
-2 783
-2 033

749
18
-2 102
-1 335

Resultat efter finansiella poster

2 181

169

Resultat före skatt

2 181

169

Skatt på årets resultat
Årets resultat

0
2 181

0
169

Not

Moderstiftelsens
Resultaträkning
Tkr

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Underhåll och reparationer
Fastighetsskatt
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

6
25

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

7
8

Page 638 of 685

Hallsbergs Bostadsstiftelse
Org.nr 875700-1063

12 (33)

2020-12-31

2019-12-31

11
12

527 355
2 849

421 307
2 377

13

35 921
566 125

46 213
469 897

8 824
2 427
40
1 475
12 766

8 824
2 427
40
1 161
12 452

578 891

482 349

95

129

6 030
66
1 192
533
7 821

1 742
2 305
873
1 435
6 355

Kassa och bank

18 532

27 966

Summa omsättningstillgångar

26 919

34 450

605 339

516 799

Not

Moderstiftelsens
Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

14, 15
16
17
18

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2020-12-31

2019-12-31

170 432
3 434
173 866

170 432
3 434
173 866

-53 812
2 181
-51 631

-53 980
169
-53 811

122 235

120 055

451 380
1 571
452 951

360 380
2 192
362 572

16 506
2 099
11 547

19 805
2 192
12 175

30 152

34 172

605 339

516 799

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Grundfond
Reservfond / Konsolideringsfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

20, 21

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderstiftelsens rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Ingående eget kapital 2019-01-01

Grundfond

Konsolideringsfond

Balanserad
vinst inkl.
årets resultat

Summa
eget kapital

170 432

3 434

-53 981

119 885

169

169

-53 812

120 054

2 181

2 181

-51 631

122 235

Årets resultat 2019
Utgående eget kapital 2019-12-31

170 432

3 434

Årets resultat 2020
Utgående eget kapital 2020-12-31

170 432
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2 181
17 770
-319

169
10 513
760

19 632

11 442

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

34
-4 288
2 670
-2 827
-722
14 499

-123
575
-666
1 138
3 905
16 271

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-115 390
46
410
-114 934

-81 953
101
379
-81 473

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

91 000

75 000

Årets kassaflöde

-9 435

9 798

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

27 966
18 532

18 168
27 966

Not

Moderstiftelsens
Kassaflödesanalys
Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital

23
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NOTER
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas i den period som uthyrning avses. Intäkterna redovisas netto efter moms och
rabatter.
Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade
verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad
förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de
förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
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Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Komponent
Stomme
Fasad
Yttertak
Badrum
Kök
Trapphus
Tekniska installationer
Ytskikt och vitvaror mm
Markanläggningar

Avskrivning (år)
100
50
50
40
40
50
40
20
40

Övrigt
Maskiner och andra tekniska anläggningar %
Byggnadsinventarier %
Övriga inventarier %

Avskrivning (%)
3,33-20
5
20

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och
när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen
när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
stiftelsen överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.
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Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.
Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till
leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare
av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden
förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte
uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en
egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras.
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte
nuvärdeberäknats.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och
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har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel
redovisas i investeringsverksamheten.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
förhållande till balansomslutningen.
Uthyrningsgrad (%)
Verkliga hyresintäkter i förhållande av hyresintäkter vid full uthyrning av alla objekt.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en
betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värden för tillgångar och skulder i framtiden.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. Det slutliga utfallet av uppskattningar och
bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av
ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt
framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.
Uppskattningar och bedömningar har skett i samband med värderingen av stiftelsens fastighetsbestånd
avseende nuvärdesdiskonteringen av framtida kassaflödesöverskott. Inga övriga väsentliga
uppskattningar och bedömningar har gjorts i årets bokslut.
Som en följd av de s.k. K3-reglerna prövas årligen värdet av stiftelsens fastigheter. En avgörande
koefficient för att bedöma värdet är de hyresintäkter och driftkostnader som en fastighet genererar,
även avkastningskrav är en parameter. Denna parameter är en bedömning av vad marknaden är beredd
att betala för en fastighet i stiftelsens bestånd jämfört med länet och riket i övrigt. Stiftelsen använder
en oberoende värderingsman till att värdera fastighetsbeståndet.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

Nettoomsättningen per rörelsegren
Hyresintäkter bostäder
Hyresintäkter lokaler
Hyresintäkter garage och bilplatser
Avgår rabatt hyresgäststyrt underhåll
Avgår hyresbortfall*

2020-12-31

2019-12-31

79 485
11 674
2 174
-833
-3 918
88 582

74 740
10 923
2 007
-939
-2 931
85 800

2020

2019

79 485
11 674
2 174
-833
-3 918
88 582

76 740
10 923
2 007
-939
-2 931
85 800

Moderstiftelsen

Nettoomsättningen per rörelsegren
Hyresintäkter bostäder
Hyresintäkter lokaler
Hyresintäkter garage och bilplatser
Avgår rabatt hyresgäststyrt underhåll
Avgår hyresbortfall*

*varav 2 824 (1 677) tkr är den kostnad som uppstår i och med att stiftelsen valt att ha evakueringslägenheter för
ROT-projektet i eget bestånd.

Not 3 Operationella leasingavtal där stiftelsen är leasgivare
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen
Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt
följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2020-12-31

2019-12-31

9 415
8 525
397
18 337

21 951
10 953
151
33 055

Under perioden har stiftelsen erhållit variabla leasingavgifter till ett värde av 11 324 (10 569) tkr.
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Not 4 Arvode till revisorer
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

2020-12-31

2019-12-31

230
96
326

231
131
362

Not 5 Operationella leasingavtal där stiftelsen är leastagare
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 155 (2 442) tkr.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
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Not 6 Anställda och personalkostnader
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Uttagsskatt

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2020

2019

11
29
40

14
28
42

918
18 516
19 434

1 121
17 564
18 685

411
1 219
5 606
4 020
11 256

383
875
5 962
3 690
10 910

30 690

29 595

38 %
62 %
0%
100 %

33 %
67 %
0%
100 %

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Erhållen återbäring
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Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Räntekostnader, Borgensavgift Hallsbergs kommun
Övriga räntekostnader

2020

2019

1 010
1 773
2 783

901
1 201
2 102

2020

2018

0
43
43

-7
46
39

Not 9 Skatt på årets resultat
Koncernen

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

2020
Procent

Belopp
2 028

Procent

Belopp
7

21,40

434
1 128
0

21,40

1
64
0

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade
resultat
Skatteeffekt av ej aktiverat underskottsavdrag
Effekt av ändrad skattesats

2019

Redovisad skattekostnad
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Moderstiftelsen
2020

2019

0
0
0

0
0
0

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

2020
Procent

Belopp
2 181

Procent

Belopp
169

21,40

467
1 083
0
-1 550

21,40

36
19
0
-55

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av ej aktiverat underskottsavdrag
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade
resultat
Redovisad skattekostnad

2019

0
0

0
0

Not 10 Uppskjuten skatt
Koncernen
Uppskjutna skatteskulder

2020

2019

10 002
10 002

10 211
10 211

Uppskjutna skatteskulder som redovisas i balansräkningen:

2 058

2 102

Uppskjutna skatteskulder

2020

2019

Ingående anskaffningsvärde
Ianspråktagna fordringar
Omvärdering – ändrad skattesats

2 101
-43
0

2 147
-46
0

2 058

2 101

Koncernmässigt övervärde på byggnader
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Koncernen
2020

2019

540 974
533 332
-7 642
-10 002

435 193
424 613
-10 580
-10 211

486

2 179

-71 347
-14 697
15 184

-75 384
-15 529
13 349

2020

2019

Bokföringsmässigt värde
Skattemässiga värden
Temporär skillnad fastighet
Koncernmässigt övervärde
Uppskjuten skatteskuld/fordran på temporära skillnader

527 355
530 893
3 538
0
729

421 307
421 636
329
0
68

Skattemässigt underskott
Uppskjuten skattefordran ej utnyttjat underskottsavdrag
Nettofordran (ej redovisad)

-71 301
14 688
15 417

-75 373
15 527
15 595

Bokföringsmässigt värde
Skattemässiga värden
Temporär skillnad fastighet
Koncernmässigt övervärde
Uppskjuten skatteskuld/fordran på temporära skillnader
Skattemässigt underskott
Uppskjuten skattefordran ej utnyttjat underskottsavdrag
Nettofordran (ej redovisad)

Moderstiftelsen

Outnyttjade underskottsavdrag uppgår inom koncernen till totalt 71 347 tkr. Av försiktighetsskäl har koncernen
valt att ej aktivera den uppskjutna skattefordran som underskottet och temporära skillnader genererar.
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Not 11 Byggnader, mark och markanläggningar
Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

690 811
44 818
78 673
-3 712
810 590

603 551
40 679
47 356
-775
690 811

-244 341
2 333
-11 331
-253 339

-234 806
763
-10 298
-244 341

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-11 277
-5 000
-16 277

-11 277
0
-11 277

Utgående redovisat värde

540 973

435 193

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets omklassificeringar
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar

675 914
44 818
78 673
-3 712

589 107
40 226
47 356
-775

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

795 693

675 914

-243 331
2 333
-11 063
-252 061

-234 053
763
-10 041
-243 331

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-11 277
-5 000
-16 277

-11 277
0
-11 277

Utgående redovisat värde

527 355

421 306

Ingående anskaffningsvärden
Årets omklassificeringar
Årets investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Moderstiftelsen

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Fastigheterna värderades inför årsbokslutet 2020-12-31 till 797 400 tkr (Hasselhuset AB 14 200 tkr) inom ett troligt
intervall på 717 660 - 877 140 tkr. Oberoende värderingsman har använts för att värdera fastighetsbeståndet.
Värderingen beaktar dels nuvärdet av framtida kassaflöden och dels nyligen genomförda transaktioner mellan
oberoende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar.
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 200
1 572
-1 501
10 271

10 474
170
-443
10 200

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 824
1 463
-1 061
-7 422

-6 956
327
-1 195
-7 824

2 849

2 376

2020-12-31

2019-12-31

46 213
35 145
-44 818
-619
35 921

52 012
47 356
-53 155
0
46 213

35 921

46 213

Utgående redovisat värde

Not 13 Pågående nyanläggningar
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Vid årets början
Årets utgifter
Årets omklassificeringar
Årets omkostnadsförda belopp

Page 654 of 685

Hallsbergs Bostadsstiftelse
Org.nr 875700-1063

28 (33)

Not 14 Andelar i koncernföretag
Moderstiftelsen
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 824
8 824

8 824
8 824

Utgående redovisat värde

8 824

8 824

Eget kapital
273

Resultat
57

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderstiftelsen
Namn
Hasselhuset AB

Kapitalandel
50

Rösträttsandel
100

Bokfört
värde
8 824
8 824

Hasselhuset AB

Org.nr
559025-1186

Säte
Hallsberg

Not 16 Fordringar hos koncernföretag
Moderstiftelsen
Avser långfristigt lån till Hasselhuset AB
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2 427

2 427

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 427

2 427

Utgående redovisat värde

2 427

2 427
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Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen
2020-12-31

2019-12-31

40
40

40
40

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar

1 162
314
0

791
502
-131

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 476

1 162

Utgående redovisat värde

1 476

1 162

2020-12-31

2019-12-31

328
0
205

1 281
0
154

533

1 435

Andelar i Husbyggnadsvaror HBV förening

Not 18 Andra långfristiga fordringar
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda leasingavgifter
Upplupna intäkter

Page 656 of 685

Hallsbergs Bostadsstiftelse
Org.nr 875700-1063

30 (33)

Not 20 Skulder till kreditinstitut
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Kommuninvest
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen
Förfaller senare än fem år efter balansdagen

2020-12-31

2019-12-31

237 218
170 162
407 380

130 218
55 000
185 218

Not 21 Skulder som avser flera poster
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen
Företagets lån om 451 350 (360 380) tkr redovisas under följande poster i balansräkningen:

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

2020-12-31

2019-12-31

451 380
451 380

360 380
360 380

0
0

0
0

2020-12-31

2019-12-31

1 759
553
215
4 319
816
3 885

1 988
625
151
3 485
928
4 999

11 546

12 175

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror
HLU-rabatter
Övriga upplupna kostnader
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Not 23 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Avskrivningar
Nedskrivningar
Realisationsresultat
Utrangeringar
Förändring avsättning ROT
Under årets kostnadsförda investeringar
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Erhållen, ej utbetalad återbäring HBV

2020-12-31

2019-12-31

12 219
5 000
-8
1 552
-621
620
0
-724
18 038

11 492
0
0
12
0
0
15
0
11 519

2020-12-31

2019-12-31

11 951
5 000
-8
1 552
-621
620
0
-724
17 770

11 234
0
0
12
0
0
15
0
11 261

2020-12-31

2019-12-31

378
378

309
309

Moderstiftelsen

Avskrivningar
Nedskrivningar
Realisationsresultat
Utrangeringar
Förändring avsättning ROT
Under året kostnadsförda investeringar
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Erhållen, ej utbetalad återbäring HBV

Not 24 Eventualförpliktelser
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen

Eventualförpliktelser
Ansvarsförbindelse Fastigo
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Not 25 Exceptionella kostnader
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen
Moderstiftelsen har gjort en nedskrivning av Harven 2, 3, 4.

Exceptionella kostnader
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

2020-12-31

2019-12-31

5 000
5 000

0
0

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Noten avser både moderstiftelsen och koncernen
Vi fortsätter att bevaka coronapandemins utveckling och eventuella effekter på bolagets utveckling. Vår
bedömning är i dagsläget att effekten är fortsatt begränsad.
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Tjänsteskrivelse
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Dnr:21/KS/53

Svar på granskning av samverkan avseende barn och unga som
riskerar att fara illa
Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat samverkan mellan bildningsförvaltningen och social- och
arbetsmarknadsförvaltningen avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Förvaltningarna har
gemensamt tagit fram ett svar som redovisar vilka åtgärder de kommer att vidta med anledning av
rekommendationerna i rapporten.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förvaltningarnas svar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förvaltningarnas förslag på svar och överlämna det
till revisorerna.

☐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
Svar på granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara illa
Missiv angående granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara illa
Revisionsrapport Granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara illa
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Bildningsförvaltningen

Svar på granskning av samverkan avseende barn
och unga som riskerar att fara illa
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020, Samverkan
kring barn och unga som riskerar att fara illa kommer följande svar från social- och
arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen.
Det gemensamma uppdraget/planen på förvaltningsnivå kommer att läggas fram
under våren 2021.
Verksamhetschef, områdeschef, enhetschef och förvaltningschefer inom både
social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) och bildningsförvaltningen (BIF) är i
slutfasen gällande att ta fram en ny gemensam samverkansplan mellan
förvaltningarna. När den gemensamma grunden är färdigställd kan arbetet med
att skriva gemensamma riktlinjer utifrån den övergripande planen ske.
Samverkansplanen är tänkt att svara på hur samverkan ska ske på en
övergripande nivå och på individnivå. Där ska ingå en plan för hur och när
regelbundna forum för dialog ska ske kring utvecklingsområden för att arbeta
förebyggande för att barn inte ska fara illa.
Forum för dialog behöver skrivas in i den gemensamma planen och i årshjulen för
respektive förvaltning. Vi behöver under dessa träffar följa upp och utvärdera
pågående projekt, men också diskutera behov av nya gemensamma insatser.
Förutom träffar för dialog på övergripande ledningsnivå bör årshjulet även
innehålla regelbundna träffar med handläggare (SAF) och personal i barn- och
elevhälsa (BIF). Vid dessa träffar kan samtal ske som på sikt bygger samsyn och en
ökad tillit mellan förvaltningarna.
Att skapa samsyn och en ökad tillit är något som aktivt behöver arbetas med i
olika forum och på olika nivåer i förvaltningarna. Arbetet har påbörjats inom
projektet tidiga och samlade insatser för barn och unga (TSI) och behöver
fortsätta på ett systematiskt sätt. I det pågående TSI-projektet finns forum för
gemensamma utbildningar och samverkansdagar men tyvärr har rådande
pandemi förhindrat fysiska träffar som först planerades. Inom ramen för TSIprojektet så gjordes även en enkät med frågeställningar om upplevelse av
samverkan och känsla av tillit. Denna enkät ska åter skickas ut för att se om

Telefon 0582-68 50 00 | Fax 0582-68 50 62 | socialforvaltning@hallsberg.se | www.hallsberg.se
Hallsbergs kommun, 694 80 HallsbergPage
| Besöksadress
Västra Storgatan 6-8
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deltagarna upplever en ökad samverkan när fler träffar anordnas. I en utvärdering
gjord september 2020 av Skolverket listas följande slutsatser kring arbetet med
TSI:

Framgångsfaktorer


Politisk förankring över mandatperioder.



Gemensam problembild, samsyn och vilja i verksamheterna.



Testa i liten skala – följ upp – och ta sedan nästa steg.



Ta reda på resultatet för barn, unga och föräldrar.

Hinder och utmaningar


Det tar tid att bygga upp hållbara strukturer för samverkan och
samordning.



Organisatoriska glapp uppstår då verksamheterna främst är organiserade
för att arbeta inom gränser inte över gränser.



Verksamhetsgemensam uppföljning försvåras av rättslig reglering kring
behandling av personuppgifter.

När det gäller samtycke i individuella ärenden finns det en del former för detta. Vi
använder oss av SIP (samordnad individuell plan), men vi behöver bli bättre på att
genomföra dem på ett korrekt sätt. I vår region kan skolan kalla till SIP, men har
inte möjlighet att dokumentera dem digitalt i samma system som regionen och
socialförvaltningen. Detta är en praktisk fråga som vi försöker lösa, men som
påverkar genomförandet till viss del. Det finns stora utvecklingsområden inom SIP
som vi är medvetna om och arbetar med, bland annat behov av utbildning till
mötesledare.
Vid möte i skola eller socialtjänst, som har samröre med varandra, måste frågan
om samtycke vara central utgångspunkt för att arbetet ska kunna bedrivas för
barnets/ungdomens bästa. Vikten av samtycke och förutsättningar för att göra ett
bra arbete kring barnet/ungdomen bör säkerställas i en rutin på varje förvaltning.
Barnhälsoteam finns som en pågående professionell samverkansform mellan
Regionen och olika förvaltningar. Individ- och familjeomsorgen har bland annat i
samband med terminsstart deltagit med information till elevhälsa och arbetslag
som ett steg i ökad samverkan.
Samverkan sker med hjälp av samtycke vid SIP men Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen har inte formellt analyserat detta regelbundet och
det behöver skapas forum för gemensamma analyser av insatser för barn och
unga. Samverkan som inte sker genom SIP behöver ses över och skapas rutin för.
Verksamhetschef elevhälsa och enhetschef Barn- och familjeenheten IFO har
uppdraget att skapa denna rutin. Viktigt att alltid arbeta för samtycke av
vårdnadshavare för samverkan.
Det finns pågående samverkansprojekt, exempelvis TSI, där förvaltningarna
samverkar och det har presenterats för nämnderna. Vi har även pågående
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planering för flera gemensamma projekt för att främja barns hälsa. Exempel på
gemensamma projekt är Dans för hälsa och Samverkansprojekt för tidiga och
förebyggande insatser och dessa planeras lyftas för beslut i båda nämnderna för
att sedan skickas till KS för beslut. Uppföljning för projekten kommer att ske i
båda nämnder.
För att kunna följa upp resultat gällande barns behov av insatser i samverkan så
måste en tydlig struktur skapas för att uppföljning av gemensamma
samverkansplaner och handlingsplaner sker. Detta behöver förslagsvis planeras in
i respektive berörda aktörers årshjul.

Jaana Jansson
Förvaltningschef SAF

Jonas Bergman Wallin
Tf. förvaltningschef BIF
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Samverkan kring barn
och unga som riskerar
att fara illa
Revisionsrapport Hallsbergs kommun
Oktober 2020

Charlotte Erdtman
Elinore Fahlgren

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Hallsbergs kommun
genomfört en granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara
illa.
Vår bedömning är att Bildningsnämnden och Social- och arbetsmarknadsnämnden till
viss del säkerställer en ändamålsenlig samverkan kring barn och unga som riskerar att
fara illa. Vår samlade bedömning baseras på bedömningarna av de tre revisionsfrågorna
i granskning. Motivering till bedömningen framgår av respektive revisionsfråga under
separata avsnitt i rapporten.
Utifrån socialstyrelsens vägledning för samverkan bedömer vi att till viss del finns en
styrning mot samverkan, men det saknas en struktur och samsyn. Det finns kunskapsstöd
som visar att skriftliga avtal mellan huvudmännen kan vara stödjande för verksamheten
och förtydliga vem som ska göra vad, när och hur för barn som behöver insatser från flera
verksamheter. De riktlinjer för samverkan som finns på övergripande nivå i Hallsbergs
kommun bedöms vara i begränsad utsträckning, och vetskap och arbete utifrån sagda
riktlinjer saknas. Vi konstaterar att det saknas forum för dialog avseende samverkan, på
både övergripande nivå och på individnivå. I de fall där samverkan fungerar väl framhålls
det att det i mångt och mycket är personbundet och inte bygger på etablerade strukturer
för samverkan.
Vidare bedömer vi att det inom ramen för samverkan saknas analys av resultat samt
saknas forum och struktur för uppföljning av samverkansarbetet. Det bedöms saknas
analyser av behov av tidiga insatser riktade till barn som riskerar att fara illa inom ramen
för samverkan. Det har genomförts analyser inom enskilda verksamheter som lett till
åtgärder, såsom samverkansprojekt, men det har varit en brist av analys i samverkan
med övriga involverade parter. Vi bedömer också att det finns en diskrepans mellan
uppfattningen av förvaltningens egna uppdrag, respektive den andra förvaltningens
grunduppdrag hos båda förvaltningarna.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till Bildningsnämnden
och Social- och arbetsmarknadsnämnden:
●

Tydliggöra det gemensamma uppdraget och målen samt skapa en samsyn kring de
enskilda parternas uppdrag och förväntningar på varandra.

●

Anta gemensamma riktlinjer för samverkan på övergripande nivå samt på individnivå.

●

Lyfta gemensamma samverkansprojekt i båda nämnderna till beslut och uppföljning.

●

Skapa forum för samverkan där utveckling och analys får utrymme i syfte att
gemensamt finna lösningar för att förebygga att barn far illa.

●

Skapa en gemensam syn och förståelse för hur de ska arbeta med samtycke från
vårdnadshavare, i syfte att underlätta samverkan på individnivå.

2
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Inledning
Bakgrund
Att inte upptäcka barn och unga som riskerar att fara illa orsakar mycket lidande och kan
komma att bli väldigt kostsamt.
För att lyckas med tidiga insatser riktade till barn och unga som riskerar att fara illa krävs
ett nära samarbete mellan skolan och socialtjänsten och de behöver ha uppbyggda
kontaktvägar till andra väsentliga aktörer såsom Regionens verksamheter som riktar sig
till målgruppen.
Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt 8 §
förvaltningslagen. När det gäller frågor som rör barn och unga som far illa eller riskerar
att fara illa finns även en särskild skyldighet att samverka. Detta regleras i lagstiftning för
polis, förskola och skola (skollag), socialtjänst (socialtjänstlag) samt hälso- och sjukvård.
Lag om samverkan gäller även enskilt bedriven sjukvård, förskola, skola och
skolbarnomsorg.
I en fungerande samverkan är det bland annat av stor vikt att det i kommunen finns
fungerande rutiner för anmälan av oro till socialtjänsten, rutiner för utredning av barn som
misstänks fara illa och tillgång till insatser för att möta barn, unga och familjer i behov av
stöd. En framgångsrik samverkan kräver struktur i form av tydlig arbetsfördelning och
rutiner för samverkan.
Revisorerna har utifrån en bedömning av risk och väsentlighet beslutat att göra en
fördjupad granskning av kommunens samverkan kring barn och ungdomar som riskerar
att fara illa.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om Bildningsnämnden och Social- och
arbetsmarknadsnämnden säkerställer en ändamålsenlig samverkan för barn och unga
som riskerar att fara illa.
Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:
●
●
●
●

Finns det tillräckliga strukturer och riktlinjer för samverkan på övergripande nivå
mellan aktörer inom kommunen?
Finns det fastställda riktlinjer för hur samverkan ska ske på individnivå?
Görs det inom ramen för samverkan analyser av behov av tidiga insatser riktade till
barn som riskerar att fara illa? Har det utifrån gjorda analyser vidtagits åtgärder?
Följs resultatet av arbetet inom området upp?

Revisionskriterier
Revisionskriterierna utgörs av förvaltningslagen 8 §, socialtjänstlagen 5 kap 1a§ och
skollagen 29 kap 13 § samt Socialstyrelsens vägledning om barn i behov av insatser från
flera aktörer. Kan även finnas vissa av fullmäktige fastslagna mål/planer/direktiv vilka
utgör revisionskriterier.

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att gälla barn som finns inom grundskolans verksamhet F-6.
3
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Metod
Granskning av rutiner och riktlinjer som rör samverkan på övergripande nivå samt på
individnivå.
Totalt har fem intervjuer genomförts med:
●
●
●
●
●
●
●

förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
förvaltningschef socialförvaltningen
ordförande Social- och arbetsmarknadsnämnden
områdeschef individ- och familjeomsorgen
handläggare vid socialtjänsten
ett urval av rektorer, grundskola och förskola (gruppintervju)
representanter från elevhälsan; skolsjuksköterska, psykolog,
specialpedagog (gruppintervju).

kurator

samt

Intervjuerna genomförs både som gruppintervjuer och enskilda via telefon eller Google
meet/videokonferens.
Intervjupersonerna har fått möjlighet att faktagranska rapporten.

4
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Iakttagelser och bedömningar
Revisionsfråga 1: Strukturer och riktlinjer för samverkan på övergripande
nivå
Socialstyrelsens vägledning för barn i behov av insatser från flera aktörer1
Olika insatser från olika verksamheter erbjuds ofta samtidigt till barn och unga som far illa
eller riskerar att fara illa. För barnet och familjen är det viktigt att få rätt insatser i rätt tid
utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov samt att samverkan sker när insatser
ges från olika instanser samtidigt. Det är socialtjänstens ansvar för att barn och unga som
far illa får stöd och skydd. För att socialtjänsten ska kunna ta detta ansvar finns en
anmälnings- och uppgiftsskyldighet2. Denna skyldighet gäller bland annat myndigheter
vars verksamhet berör barn och unga. Den 1 juli 2003 infördes en hänvisning till
skyldigheten i skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, polislagen och andra lagar3. För att
kunna leva upp till anmälnings- och uppgiftsskyldigheten behöver berörda myndigheter
ha kunskap om den, liksom fungerande rutiner för kontakten med socialtjänsten.
Samtidigt måste man komma ihåg att avsikten med de nya bestämmelserna om
samverkan sträcker sig längre än så. En god samverkan förutsätter bland annat tydliga
mål och uppdrag samt tydlig ansvarsfördelning. Det kräver kunskap om och förståelse för
varandras uppdrag och begrepp. Behovet av samverkan med andra aktörer behöver
identifieras under hela processen från att ett barns behov av insatser har upptäckts tills
det är dags för uppföljning av respektive verksamhet inom socialtjänst, hälso- och
sjukvård och skola.
För att en framgångsrik samverkan ska utformas och upprätthållas, behövs styrning,
struktur och samsyn. Dessa tre delområden kan brytas ner i några områden: förankring,
harmonierande regelverk, tydlig målformulering, tillräckligt med resurser, ändamålsenlig
organisation och dokumentation, gemensamt synsätt, förståelse för varandras begrepp
samt god kunskap om det man samverkar kring och om varandra. Vid upphandling av
tjänster som berör barns hälsa och utveckling är det viktigt att ha med
samverkansaspekter som en parameter. Det finns kunskapsstöd om hur samverkan ska
byggas för att bli framgångsrik. Utifrån dagens kunskapsläge anges några viktiga krav på
ett sådant utvecklingsarbete:
●
●
●
●
●
●

bygg upp en god samverkanskompetens i organisationen
identifiera de aspekter som underlättar samverkan (i det aktuella sammanhanget)
planera för att understödja dessa aspekter
identifiera de aspekter som försvårar samverkan (i det aktuella sammanhanget)
planera för att motverka dessa aspekter
följ utvecklingen löpande.

1

Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. Socialstyrelsen.
ISBN: 978-91-7555-081-7.
2 12 14 kap. 1 § andra respektive fjärde stycket socialtjänstlagen.
3 3 1 kap 2a § Skol L; 2f § andra st. HSL; 2 kap. 2 § tredje stycket LYHS; 3 § andra stycket PolisL; 3 § fjärde
stycket tandvårdslagen (1985:125); 5 § tredje stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt; 27 § lagen
(1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.; 14a § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk
undersökning.

5
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Det finns kunskapsstöd som visar att skriftliga avtal mellan huvudmännen kan vara
stödjande för verksamheten och förtydliga vem som ska göra vad, när och hur för barn
som behöver insatser från flera verksamheter. Det är viktigt att avtalen har en tydligt
definierad målgrupp, tydliga mål, uppföljning och utvärdering samt brukarfokus. Det finns
också kunskapsstöd som visar att samverkan som utvecklas tillsammans med ett
systematiskt arbetssätt ger positiva och snabbare resultat för barnen. Det finns stöd för
att samverkan kan ge de samverkande aktörerna en tydligare bild av målgruppen och
dess behov och därmed kan behoven upptäckas och insatserna sättas in tidigt.
Iakttagelser
Handlingsplan för samverkan
Bildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en
handlingsplan
för
samverkan
avseende
gemensamma
anmälningsoch
4
utredningsärenden och förebyggande arbete . Handlingsplanen är daterad 2015-11-27,
och fastställer bland annat att:
1. När förskola/skola ämnar göra en anmälan enligt SoL 14:1 kommer socialtjänsten i de
flesta fall ut till verksamheten för ett gemensamt möte med föräldrarna.
2. Är förskola/skola osäker på om det finns anledning att göra en anmälan eller inte, så
kan ärendet konsulteras namnlöst med socialtjänsten.
3. I de fall socialtjänsten skickar BBiC-konsultationsdokument till förskola/skolan går
dessa via förskolechef/rektor till ansvarig pedagog.
4. I de fall det behövs en samordning av insatser kring barn/elever ska förskola/skola
använda sig av möjligheten att kalla till SIP (samordnad individuell plan).
5. Barn- och elevhälsan och Socialtjänsten (Barn och familj) träffas gemensamt 2ggr/år,
i början av varje skoltermin, för att samverka kring förebyggande arbete. Chef för
Barn- och elevhälsan bjuder in till träffarna.
6. Handlingsplanen revideras årligen vid gemensam samverkansträff i början av
höstterminen.
Inom ramen för granskning framkommer att handlingsplanen är under revidering, vid
tillfället för granskningen.5 Det har dock tidigare inte skett en årlig revidering (punkt 6) vid
gemensamma samverkansträffar utifrån avtalet eller att gemensamma träffar sker enligt
handlingsplanen (punkt 5). Vid intervju med förvaltningspersonal vid de båda
förvaltningarna framkommer att handlingsplanen inte är ett dokument som används i den
operativa verksamheten, och det skiljer sig åt om man som medarbetare känner till dess
existens.
Samverkansprojekt
Bildnings- och social- och arbetsmarknadsförvaltningen har vid granskningens
genomförande två samverkansprojekt, varav ett aktivt: Ökad samverkan för insatser från

4

Handlingsplan för samverkan mellan Bildningsförvaltningen och Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
avseende gemensamma anmälnings- och utredningsärenden och förebyggande arbete. Hallsbergs
kommun. 2015-11-27.
5 augusti 2020.
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familjeteamet samt Tidiga Samordnade Insatser (TSI), ett regeringsuppdrag till Skolverket
och Socialstyrelsen.
Samverkansprojektet Ökad samverkan för insatser från familjeteamet omfattar två
heltidstjänster under två års tid av familjepedagoger. Projektet är ansökt av social- och
arbetsmarknadsförvaltningen via Hallsbergs kommuns sociala investeringsprojekt, för att
arbeta med en ökad samverkan med bildningsförvaltningen. Syftet med
familjepedagogernas arbete var att arbeta förebyggande för att kunna ge ett tidigt stöd till
barn/unga och föräldrar i samverkan med skolan. Kommunstyrelsen fastställde 2018-0904 ansökan. Kommunstyrelsen skriver i sitt beslut6 att “Kommunstyrelsen vill påpeka
vikten av att detta projekt ger den samverkan som beskrivs i handlingen mellan Socialoch arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen och Bildningsnämnden/förvaltningen. I
samband med att en styrgrupp ska bildas ska arbetsbeskrivningen tydliggöras samt även
på vilket sätt man under tid kommer delge Kommunstyrelsens uppföljning”. Vid intervjuer
framkommer att styrgruppen för projektet har fungerat som ett forum för samverkan inom
ramen för projektet.
Projektet fokuserade på en högstadieskola, där familjepedagogerna och
specialpedagoger skulle arbeta tillsammans med elever med hög frånvaro. Vid tillfället för
granskningen är projektet satt på paus, då de båda familjepedagogerna valt att avsluta
sin anställning. Enligt uppgift arbetar social- och arbetsmarknadsförvaltningen på en plan
hur man ska starta upp och fortsätta projektet framöver. Vid intervjuer med förvaltningarna
framkommer att projektets syfte inte uppnåddes, men det har vid granskningens
genomförande inte genomförts en formell utvärdering av projektet. Representanter från
förvaltningarna lyfter vid intervjuer att de upplever att förväntningarna på projektet har
skiljts sig åt, och det från början av projektet saknades en samsyn kring genomförande
och mål. Vid granskningens genomförande har vi tagit del av Social- och
arbetsmarknadsnämndens beslut för projektets genomförande, samt ansökan vid
Kommunstyrelsen från Sociala investeringsfonden7. Vi har inte kunnat hitta något beslut
från Bildningsnämnden rörande projektet.
Projektet Tidiga Samordnade Insatser (TSI) är ett utvecklingsprojekt mellan Skolverket
och Socialstyrelsen som Hallsbergs kommun deltar i. Projektet syftar till att barn och unga
ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och
utvecklad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten8.
Skolverket och Socialstyrelsen ger stöd till 36 utvecklingsarbeten, med syftet att stödja
och följa dessa utvecklingsarbetet för att identifiera hinder och framgångsfaktorer för
samverkan, och därmed få kunskap om vad som behövs för att etablera hållbara
strukturer för TSI i kommuner och regioner. För Hallsbergs kommun har projektet inriktat
sig mot flickor i mellanstadiet med psykisk ohälsa. Inom projektet har det genomförts och
ska det genomföras samverkansdagar för berörda parter, socialtjänst, skola och
elevhälsa, med målet att inleda samverkan och underlätta framtida kontakt. En särskild
arbetsgrupp har tagits fram för att arbeta med handledning tillsammans med de övriga
medverkande kommunerna i projektet. Det har vid tillfället för granskningen genomförts
6

Kommunstyrelsen 2018-09-04 §102.
Kommunstyrelsen 2018-09-04 §102.
8 Tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Skolverket. Hämtad från
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extraanpassningar/tidiga-och-samordnade-insatser-for-barn-och-unga
7
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en samverkansdag, vilken enligt uppgift från båda förvaltningarna har varit uppskattad
och fungerat som ett första steg till samverkan, där de medverkande kunnat samtala och
mötas utan direkta fall att diskutera. Framför allt framhålls i intervjuerna att möjligheten
att lära känna varandra som personer samt förstå varandras uppdrag har varit ett viktigt
första steg. Det bör dock noteras att dessa samverkansdagar fick pausas på grund av
Corona pandemin och har vid granskningstillfället ännu inte återupptagits.
Ytterligare en samverkansform på övergripande plan är den samverkan som sker på
kommunens familjecentral tillsammans med Regionens barnhälsovård. Denna
samverkan uttrycks vid intervjuer fungera väl och används som gott exempel till andra
samverkansprojekt. Det finns en framtagen samverkansöverenskommelse, varje
verksamhet skriver en plan för verksamhetsåret, samt en verksamhetsberättelse i slutet
av året.
Bildningsnämnden
Bildningsförvaltningen har samverkan och styrande samverkansdokument med ett antal
externa aktörer i sin verksamhet, däribland men inte begränsat till
●

Region Örebro län och kommunerna i Örebro län - överenskommelse om samverkan
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning

●

Region Örebro län och kommunerna i Örebro län - bedömning av egenvård i förskola
och skola

●

Örebro län - tidiga insatser i förskola så kallad IBT för barn i förskoleåldern med
autismspektrumtillstånd

●

Region Örebro län och kommunerna i Örebro län - regional samverkan för
familjecentral

●

Örebro län - barnhälsoteam och specialistbarnhälsoteam för familjer med förskolebarn
som har utökade behov

●

Region Örebro län
utvecklingsstörning

●

Region Örebro län och kommunerna i Örebro län - samverkan avseende samordnad
individuell plan (SIP)

-

samverkan

vid

ADHD,

autismspektrumtillstånd

och

Avseende samverkan med Social- och arbetsmarknadsnämnden upplever representanter
från både elevhälsan och skolverksamheten att det saknas struktur och förutsättningar
för en god samverkan. De uttrycker även vid intervjuer att det saknas en tydlig
ansvarsfördelning mellan de båda förvaltningarna. De projekt som pågår, TSI och Ökad
samverkan för insatser från familjeteamet, upplever förvaltningen delade meningar om.
Avseende TSI upplever representanter från skolan och elevhälsan att de inte har någon
involvering eller har mottagit någon information kring projektet. Avseende projektet Ökad
samverkan för insatser från familjeteamet framkommer vid intervjuer att projektet inte gått
i enlighet med förväntningar och bildningsförvaltningen upplever att de båda
förvaltningarna tolkat uppdraget och respektive ansvar olika.
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Vid intervju uttrycks en önskan om att samverka mer gentemot målgruppen med socialoch arbetsmarknadsförvaltningen. Representanter från skolan uttrycker att de inte har,
och inte ska ha, en behandlande funktion eller behandlingskompetens. Där behöver
social- och arbetsmarknadsförvaltningen finnas som stöd, något de upplever inte fungera
i tillräcklig utsträckning idag.
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har samverkan med bland annat Örebro
kommun avseende social jourverksamhet, något som regleras i samverkansavtal. Socialoch arbetsmarknadsförvaltningen ingår även i överenskommelse för hälso- och
tandhälsoundersökning i samband med att barn och unga placeras samt placerade barns
hälsa under placeringstiden, en överenskommelse med Region Örebro län.
Vid intervju med representanter för Social- och arbetsmarknadsnämnden påvisar delade
uppfattningar avseende samverkan med bildningsförvaltningen. Exempel på en
samverkan som upplevs fungera väl är de tillfällen personal från individ- och
familjeomsorgen deltar vid personal-, och föräldramöten samt APT vid
bildningsförvaltningen och informerar kring socialtjänstens arbete, orosanmälningar och
liknande. Det finns även möjlighet för bildningsförvaltningens personal att anonymt ringa
och ställa frågor avseende exempelvis en orosanmälan.
Det finns också upplevelser om sämre fungerande samverkan, vilket enligt uppgift beror
på att det inte finns en tydlig riktlinje för samverkan mellan förvaltningarna. Det
framkommer
också
vid
intervju
med
personal
från
socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen att det upplevs finnas en brist på tillit mellan de båda
förvaltningarna, en tillit till att “den andre” gör sitt jobb, vilket växer än mer när det upplevs
vara bristande kommunikation och återkoppling.
Förvaltningen delger en tjänsteskrivelse9 under granskningens gång som påvisar att barnoch familjeenheten har bemanning på alla tjänster, samt att verksamheten har utökats.
Personaltätheten på enheten har ökat sedan 2016 vilket delvis hanteras med hjälp av
statliga medel “stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa”. De statliga
bidragen har genererat att enheten har kunnat anställa årsarbetare utanför budgeten men
efter år 2020 kommer de statliga bidragen att upphöra. Det har även uppstått vakanser
under pågående rekryteringar, men eftersom barn- och familjeenheten har en
överanställning i förhållande till budget så har samtliga tjänster varit bemannade under år
2020. Barn- och familjeenheten har inte haft någon anmärkningsvärd personalomsättning
och två socialsekreterare har valt att avslutat sin anställning under år 2020.
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid intervjuer med representanter för de båda
förvaltningarna uttrycks att det saknas tydliga och kända riktlinjer för hur samverkan
mellan de båda förvaltningarna ska fungera i praktiken. Det upplevs vara otydligt
avseende ansvarsfördelning och gränsdragning. Den samverkan som har skett, har både
fungera väl och mindre väl, men det saknas en struktur för hur samverkan ska ske. När

9

Samverkan mellan förvaltningar i Hallsbergs kommun kring barn som riskerar att fara illa. Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsavdelningen. 2020-09-21.
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samverkan har fungerat bättre betonas det att det goda samarbetet i dessa fall i mångt
och mycket har varit personbundet istället för att vilat på fastställda samverkansstrukturer.
Bedömning
Finns det tillräckliga strukturer och riktlinjer för samverkan på övergripande nivå mellan
aktörer inom kommunen?
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.
Det finns kunskapsstöd som visar att skriftliga avtal mellan huvudmännen kan vara
stödjande för verksamheten och förtydliga vem som ska göra vad, när och hur för barn
som behöver insatser från flera verksamheter. Socialstyrelsens vägledning avser
samverkan mellan olika huvudmän, men vi ser att det av samma skäl är viktigt att det
mellan olika verksamheter hos en huvudman finns sådan dokumentation t.ex. intern
överenskommelse.
I Hallsbergs kommun bedöms det finnas en styrning för samverkan på övergripande nivå,
men det bedöms vara i begränsad utsträckning och delvis även i projektform utan
långsiktig kontinuitet. Det riktlinjer som finns är även inaktuella och vidare bedöms
vetskapen om riktlinjer för samverkan vara låg. Vi konstaterar att det saknas forum för
dialog avseende samverkan mellan de båda förvaltningarna samt att det i dagsläget inte
finns en tydlighet och gemensam bild av dels varandras uppdrag och dels det
gemensamma uppdraget och målsättningarna för samverkan.
Socialstyrelsen skriver att förutsättningar för samverkan är styrning (organisering av
samverkan), struktur (system för samverkan) samt samsyn. Vid genomförande av
granskning bedömer vi att det delvis finns styrning för samverkan, men det saknas struktur
och samsyn bland de båda förvaltningarna.

Revisionsfråga 2: Riktlinjer för samverkan på individnivå
Socialstyrelsens vägledning för barn i behov av insatser från flera aktörer10
I Socialstyrelsens vägledning om barn i behov av insatser från flera aktörer betonas att
barnets eller den unges behov av insatser för sin utveckling avgör vilka verksamheter som
utifrån en helhetssyn behöver samverka och på vilket sätt. Samverkan är alltså inget mål
i sig utan ska underlätta för de behov som finns hos individen.
Iakttagelser
För samverkan på individnivå kan förvaltningarna utgå från den handlingsplan för
samverkan mellan Bildningsnämnden och Social- och arbetsmarknadsnämnden tagit
fram 2015. Som tidigare beskrivits är handlingsplanen enligt uppgift varierat känd och
implementerad i verksamheterna. Det är således inte ett levande dokument som
underlättar samverkan på individnivå.

10

Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. Socialstyrelsen.
ISBN: 978-91-7555-081-7.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett antal riktlinjer och
rutinbeskrivningar för bland annat handläggning av vård och omsorg,
familjehemsplaceringar och insatser inom barn- och familjeenheten. Granskade riktlinjer
och rutinbeskrivningar innefattar i vissa fall samverkan med berörda verksamheter, såsom
Region men saknar beskrivning för samverkan med bildningsförvaltningen och dess
verksamheter.
Bildningsförvaltningen har en rutinbeskrivning för ökad skolnärvaro11. Rutinbeskrivningen
är beslutad av Bildningsnämnden och daterad 2019-10-01. Rutinbeskrivningen nämner
socialtjänsten i form av “skolan gör en anmälan till socialtjänsten utifrån frånvaro och
utifrån den specifika situationen har skolan och socialtjänsten ett gemensamt
anmälningsmöte enligt gemensam rutin”.
I intervjuerna framkommer att det idag saknas en ändamålsenlig samverkan på
individnivå. Den handlingsplan som finns antagen är inte ett verktyg för tjänstepersonerna
på förvaltningarna som underlättar arbetet. Det framhålls också att samverkan på
individnivå i de fall den är framgångsrik är personbunden. Det framhålls att
kommunikationen är bristande mellan förvaltningarna såväl som förväntningar på vad
som ska göras och av vem. Ett exempel som lyfts är SIP-mötena där det upplevs oklart
vilka som ska delta vid mötena, trots att det finns rutiner antagna.
Vid intervjuerna uttrycks en önskan om ett gemensamt synsätt avseende samtycke, som
upplevs vara ett hinder för samverkan mellan förvaltningarna. För att underlätta
samverkan kring individen krävs samtycke från vårdnadshavare, något som
förvaltningarna aktivt behöver arbeta för att få från vårdnadshavarna.
Bedömning
Finns det fastställda riktlinjer för hur samverkan ska ske på individnivå?
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.
Det saknas i stor utsträckning riktlinjer för samverkan på individnivå, och även i de fall då
det finns bedöms det inte fungera ändamålsenligt. Hur samverkan ska genomföras, och
de olika verksamheternas ansvar bedöms som otydlig. Det leder till svårigheter för
verksamheterna att samverka i individärenden.

Revisionsfråga 3: Analyser av behov av tidiga insatser
Iakttagelser
Analys av behov av tidiga insatser bedöms ske inom kommunen och dess verksamheter.
Ett exempel på det som lyfts vid intervju är det samverkansprojekt avseende
familjepedagoger som beslutades 2018. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen hade
sett ett behov av insatser mot ökad skolfrånvaro, vilket föranledde initiering av projektet.
Projektet arbetade utifrån en styrgrupp som tog vidare efter beslut av nämnd, men det

11

Rutin för ökad skolnärvaro. Bildningsnämnden. 2019-10-01.
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bedöms har varit en otydlighet i form av ansvarsfördelning mellan de involverade
verksamheterna, då projektet enligt uppgift inte nått förväntningarna.
Vid granskningen framkommer att det saknas ett forum för analys av behov av tidiga
insatser, och speciellt i form av samverkan.
För Bildningsnämnden sker analyser generellt av förvaltningens verksamheter vid
årsredovisning, men det genomförs, och har inte genomförts något specifik analys av
behov av tidiga insatser.
Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen sker analys generellt, i likhet med
bildningsförvaltningen, vid framtagande av årsredovisning, men det saknas även här
specifik analys av behov av tidiga insatser. Analys av individärenden sker kvartalsvis inom
förvaltningen avseende utredningar barn och unga, samt anmälningar om barn som far
illa utifrån fastställd internkontrollplan.
Bedömning
Görs det inom ramen för samverkan analyser av behov av tidiga insatser riktade till barn
som riskerar att fara illa? Har det utifrån gjorda analyser vidtagits åtgärder?
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.
Det bedöms saknas analyser av behov av tidiga insatser riktade till barn som riskerar att
fara illa. Det har genomförts analyser som lett till åtgärder, såsom samverkansprojekt,
men det har varit en brist av analys i samverkan med övriga involverade parter.

Revisionsfråga 4: Uppföljning av resultat inom ramen för samverkan
Iakttagelser
Uppföljning av arbete och resultat av arbete inom området sker enskilt vid de båda
förvaltningarna. Bildningsförvaltningen har tagit fram ett digitalt årshjul för att underlätta
för verksamhetspersonal att följa planerad uppföljning, samt har en specifik uppföljning
av frisk- och sjuknärvaro. Uppföljningen rapporteras till nämnd årligen. Enligt uppgift har
många verksamhetsenheter egna uppföljningar av verksamhet och verksamhet i
samverkan, men det saknas en aggregerad uppföljning av samverkan.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför uppföljning specifikt avseende
projektet TSI och rapporterar det till nämnden. Vidare ingår som tidigare fastställts
uppföljning avseende Utredningar barn och unga samt Anmälningar om barn som far illa
i internkontrollplanen, vilket följs upp kvartalsvis.
Det saknas uppföljning av samverkan mellan förvaltningarna, samt saknas forum för
uppföljning.
Bedömning
Följs resultatet av arbetet inom området upp?
Revisionsfrågan bedöms som ej uppfylld.
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I Socialstyrelsens vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer framkommer
att berörda aktörer tillsammans ofta behöver bli bättre på att ta fram tydliga och konkreta
mål för uppföljning av resultat av insatser för barn och unga. Vi konstaterar i granskningen
att det saknas forum och struktur för uppföljning av samverkansarbete samt arbete inom
området. Även om enskilda enheter genomför uppföljningar är det inget som delges andra
parter i samverkan, vilket inte leder till en ökad insyn eller kommunikation mellan
verksamheterna i fråga.
Som nämndes i revisionsfråga 1 har inte en uppföljning eller revidering av den
gemensamma handlingsplanen genomförts som angivits enligt planen. Således följs inte
heller samverkansformen upp som angivits.
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Revisionell bedömning
Vår
samlade
bedömning
är
att
Bildningsnämnden
och
Socialoch
arbetsmarknadsnämnden till viss del säkerställer en ändamålsenlig samverkan för barn
och unga som riskerar att fara illa.
Utifrån socialstyrelsens vägledning för samverkan bedömer vi att till viss del finns en
styrning mot samverkan, men det saknas en struktur och samsyn. De riktlinjer för
samverkan som finns på övergripande nivå bedöms vara i begränsad utsträckning, och
vetskap och arbete utifrån riktlinjer saknas. Vi konstaterar att det saknas forum för dialog
avseende samverkan, på både övergripande och individnivå.
Vidare bedömer vi att det inom ramen för samverkan saknas analys av resultat samt
saknas forum och struktur för uppföljning av samverkansarbetet. Vi bedömer också att
det finns en diskrepans mellan uppfattningen av förvaltningens egna uppdrag, respektive
den andra förvaltningens grunduppdrag hos båda förvaltningarna.
Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive revisionsfråga
vilka framkommer av rapporten.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till Bildningsnämnden
och Social- och arbetsmarknadsnämnden:
●

Tydliggör det gemensamma uppdraget och målen samt skapa en samsyn kring de
enskilda parternas uppdrag och förväntningar på varandra.

●

Anta gemensamma riktlinjer för samverkan på övergripande nivå samt på individnivå.

●

Lyfta gemensamma samverkansprojekt i båda nämnderna till beslut och uppföljning.

●

Skapa forum för samverkan där utveckling och analys får utrymme i syfte att
gemensamt finna lösningar för att förebygga att barn far illa.

●

Skapa en gemensam syn och förståelse för hur de ska arbeta med samtycke från
vårdnadshavare, i syfte att underlätta samverkan på individnivå.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Revisionsfråga 1:

Delvis uppfyllt

Finns det tillräckliga strukturer
och riktlinjer för samverkan på
övergripande nivå mellan
aktörer inom kommunen?

Det finns kunskapsstöd som visar att skriftliga
avtal mellan huvudmännen kan vara stödjande
för verksamheten och förtydliga vem som ska
göra vad, när och hur för barn som behöver
insatser från flera verksamheter.
Socialstyrelsens vägledning avser samverkan
mellan olika huvudmän, men vi ser att det av
samma skäl är viktigt att det mellan olika
verksamheter hos en huvudman finns sådan
dokumentation t.ex. intern överenskommelse. I
Hallsberg bedöms det finnas en styrning för
samverkan på övergripande nivå, men det
bedöms vara i begränsad utsträckning och
delvis även i projektform utan långsiktig
kontinuitet. Det riktlinjer som finns är även
inaktuella och vidare bedöms vetskapen om
riktlinjer för samverkan vara låg. Vi konstaterar
att det saknas forum för dialog avseende
samverkan mellan de båda förvaltningarna samt
att det i dagsläget inte finns en tydlighet och
gemensam bild av dels varandras uppdrag och
dels det gemensamma uppdraget och
målsättningarna för samverkan.

Revisionsfråga 2:

Ej uppfyllt

Finns det fastställda riktlinjer
för hur samverkan ska ske på
individnivå?

Det saknas i stor utsträckning riktlinjer för
samverkan på individnivå, och även i de fall då
det finns bedöms den inte fungera. Hur
samverkan ska genomföras, och de olika
verksamheternas ansvar bedöms som otydlig,
vilket leder till svårigheter för verksamheterna
att samverka i individfall.

Revisionsfråga 3:

Delvis uppfyllt

Görs det inom ramen för
samverkan analyser av behov
av tidiga insatser riktade till
barn som riskerar att fara illa?
Har det utifrån gjorda analyser
vidtagits åtgärder?

Det bedöms saknas analyser av behov av tidiga
insatser riktade till barn som riskerar att fara illa
inom ramen för samverkan. Det har genomförts
analyser som lett till åtgärder, såsom
samverkansprojekt, men det har varit en brist av
analys i samverkan med övriga involverade
parter.
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Revisionsfråga 4:

Ej uppfyllt

Följs resultatet av arbetet inom
området upp?

I Socialstyrelsens vägledning om barns behov
av insatser från flera aktörer framkommer att
berörda aktörer tillsammans ofta behöver bli
bättre på att ta fram tydliga och konkreta mål för
uppföljning av resultat av insatser för barn och
unga. Vi konstaterar i granskningen att det
saknas forum och struktur för uppföljning av
samverkansarbete samt arbete inom området.
Även om enskilda enheter genomför
uppföljningar är det inget som delges andra
parter i samverkan, vilket inte leder till en ökad
insyn eller kommunikation mellan
verksamheterna i fråga. Som nämndes i
revisionsfråga 1 har inte en uppföljning eller
revidering av den gemensamma
handlingsplanen genomförts som angivits enligt
planen. Således följs inte heller
samverkansformen upp som angivits.
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Bilagor
Granskat material från Bildningsnämnden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Elevhälsoplan 2019.
Hälso- och tandhälsa-undersökning i samband med att barn och unga placeras
utanför det egna hemmet samt placerade barns hälsa under placeringstiden.
Handlingsplan för samverkan mellan bildningsförvaltningen och social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
avseende
gemensamma
anmälningsoch
utredningsärenden och förebyggande arbete.
Hjälpredan Örebro Län. Guide till stöd och insatser för barn och elever med
funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
Kvalitetsredovisning förskola, grundskola och fritidshem 2018-2019.
Mål och budget 2019-2021 Bildningsnämnden.
Mål och budget 2020 samt flerårsplaner 2021 och 2022.
Principiell samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och region
Örebro gällande tidiga insatser i förskolan, s.k. IBT för barn i förskoleåldern med
autismspektrumtillstånd.
Protokoll från 2019 och 2020.
Regional samverkan för familjecentral, mellan Region Örebro och kommunerna.
Riktlinjer för barnhälsoteam och specialistbarnhälsoteam i Örebro län.
Riktlinjer för samverkan vid ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.
Rutin för ökad skolnärvaro. Hallsbergs kommun.
Samverkan mellan landstinget och kommunerna i Örebro län angående bedömning
av egenvård i förskola/skola.
Årsredovisning Bildningsnämnden 2019
Överenskommelse om samverkan, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa,
e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro och kommunerna.

Granskat material från Social- och arbetsmarknadsnämnden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Avtal social jourverksamhet 2019. 2018-12-05 Örebro kommun socialförvaltningen.
Avtal social jourverksamhet 2020. 2019-11-15 Örebro kommun socialförvaltningen.
Checklista - skyddsbedömning barn och familj
Checklista - utredning barn och familj.
Återrapportering internkontroll för 2018, 2019 och 2020.
Mål och budget 2019 - 2021. SAM.
Mål för Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019
Mål för SAM 2020
Riktlinjer för biståndshandläggning – Vård och omsorg.
Riktlinjer för handläggning avseende ekonomiskt bistånd.
Riktlinjer familjehemsplaceringar barn och unga.
Riktlinjer för handläggning och insatser inom barn- och familjeenheten.
Riktlinjer för handläggning avseende missbruk- och beroendevård.
Rutin - skyddsbedömning barn och familj.
Rutin - utredning barn och familj.
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1 mars 2021

Lars Dahlin
Uppdragsledare

Charlotte Erdtman
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org. nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Hallsbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-0508. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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