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1 Fortsatt utveckling med hållbar ekonomi 

Det är med glädje vi kan konstatera att Hallsbergs kommun har en fortsatt positiv 
utveckling. Under de senaste åren har vår kommun ökat med nästan 650 personer. 
Bostadsbyggandet har kommit igång ordentligt och vi säljer fler tomter i 
kommunen än tidigare år. Vi har gjort de största satsningarna på lokaler för 
förskola och skola genom tiderna.  

 När vi nu lägger fram Mål och budget för 2019 och flerårsplan 2020-2021 har vi 
gjort det med hänsyn till att den positiva trenden kan vända. En långsiktig och 
stabil ekonomi är viktig för våra förvaltningar. I vår rambudget inför 2019 tog vi 
avstamp i vilken finansiering vi räknar med att ha 2020. På så sätt kan 
vi undvika att hamna i ett svårt sparläge inom kommunen. Vi vet att olika 
regeringars sätt att fördela medel kan påverka en kommuns förutsättningar väldigt 
mycket. De ökade statsbidragen och även välfärdsmiljarderna som kommuner och 
landsting/regioner tagit del av under de senaste åren har gett förutsättningar för 
att bibehålla våra verksamheter och vår personal. Förhoppningsvis kommer 
dessa att finnas kvar framöver, men vi kan inte räkna med detta. 

 Vår kommuns kommande utmaningar måste vi ta höjd för redan nu. Vi vet att det 
finns ett stort behov av nya bostäder, fler platser inom skola och förskola och även 
inom vår äldreomsorg. Vi får heller inte glömma bort underhåll av gator, 
cykelvägar och fastigheter. Att vi satsar på infrastruktur är viktigt för 
framtida företagsetableringar och för att nya bostadsområden ska kunna växa 
fram. Miljö och klimat är en annan viktig fråga att arbeta med inom våra 
förvaltningar. Vi måste aktivt fortsätta att arbeta vidare med åtgärder för att bygga 
bort riskerna för en ny översvämning. Redan nu behöver vi ta höjd ekonomiskt för 
det nya äldreboendet som beräknas stå klart 2022-2023. 

 I den rambudget som antogs i början av juni finns satsningar för fortsatt arbete 
med integration, både inom skolan och inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

Vi arbetar aktivt med integration för att ge alla förutsättningar att komma in i det 
svenska samhället, och att så snabbt som möjligt få en sysselsättning.  

 I den föreslagna investeringsbudgeten för 2019 tar vi höjd för ökade kostnader i 
samband med att vår nya förskola med 8 avdelningar på norra sidan i Hallsberg tas 
i bruk. En förskola som vi anpassar för att möta dagens behov och 
även morgondagens, i och med den inflyttning vi ser framöver. Vi tar höjd för 
inköp av ”Stenen” (Skördetröskan 4), idag en del av Volvo, där vi bland annat 
kommer att inrymma ”Gata & Park” som under många år haft lokaler som inte varit 
ändamålsenliga. 

  

  

Magnus Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2 Sammanfattning 

De ekonomiska ramarna som fastställdes i GPF 2019-2021 i juni 2018 ligger i 
huvudsak fast. De ramförstärkningar som tillfördes nämnderna i GPF har nu 
kompletterats enligt följande. Kommunstyrelsens budget utökas med 1 300 tkr 
under 2019-2021, för ökade kostnader för livsmedel och porto. Initialt har 
ökningen lagts under kommunstyrelsen. När kostnadsökningen är känd kan 
fördelning till berörda nämnder göras.  Revisorernas budget utökas för 2019 med 
80 tkr på grund av ökade kostnader under övergångstiden för de sittande 
ledamöterna i revisionen.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag har reviderats med SKL:s prognos i 
oktober 2018 som grund. De finansiella kostnaderna har räknats upp i enlighet 
med Riksbankens prognos från oktober 2018 om höjda räntor under perioden.  

Sammantaget beräknas budgeterat resultat för respektive år att uppnå det 
finansiella målet på 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Investeringsbudgeten har reviderats dels utifrån lokalförsörjningsplanen och dels 
utifrån en aktuell bedömning av behov och genomförandeplan.  
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3 Planeringsförutsättningar 

Gemensamma planeringsförutsättningar 2019-2021 beslut i KF juni 2018 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att fastställa de gemensamma 
planeringsförutsättningarna, för åren 2019-2021. Av beslutet framgår de 
ekonomiska ramarna för driftbudgeten, resultatbudget, en övergripande 
investeringsbudget, samt mål och indikatorer på kommunfullmäktigenivå. De 
ekonomiska överväganden som beslutet byggde på grundade sig på uppdaterade 
planeringsförutsättningar och aktuella antaganden för ramberäkning till och med 
maj 2018. En ny befolkningsprognos framtagen i april 2018 utgjorde grund för 
beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

De budgeterade resultaten för den kommande planeringsperioden uppgår till 
1,6 % för respektive år 2019-2021. Det innebär att kommunfullmäktiges mål och 
indikator för det ekonomiska resultatet uppnås under perioden. 

Lägesbeskrivning november 2018 

Allmänt 

Nämndernas budgetar är uppräknade för generella kostnadsökningar avseende 
löner och priser. Utifrån en samlad bedömning av bland annat nuvarande planer, 
resultat, framtida behov och demografiska förändringar har ramförstärkningar 
fördelats till samtliga nämnder. 

Till ramförstärkningen anges inget specificerat direktiv om ändamål. Respektive 
nämnd har ansvar för att nyttja den ekonomiska ramen utifrån de underlag som 
redovisats i samband med budgetprocessen. I första hand avser det 
systemkostnader för kommunstyrelsen, bostadsanpassning för drift– och service, 
ökat antal elever inom bildning och utveckling samt ökad bemanning inom social– 
och arbetsmarknad. 

Ramförstärkningen har i första hand vidtagits för åren 2019 och 2020. 
Intäktsprognosen för år 2021 bedöms i dagsläget vara allt för osäker och för att 
kunna ange en kvalitativ plan. Planeringsreserven är en post för oförutsedda 
händelser Det är ett utrymme som på grund av osäkerhet i framtida prognoser och 
kommande ökade driftkostnader inte bör fördelas. 

Det ekonomiska utrymmet som bedöms i slutet av planperioden innebär att 
nämnderna bör vara restriktiva och återhållsamma inför kommande planeringar. 
Nya behov bör i första hand hanteras i befintlig budget och med förändrade 
arbetssätt. I framtiden behöver dagens insatser genomföras till en lägre kostnad. 

Budgetpropositionen 

Regeringen presenterade i september 2017 Budgetpropositionen för 2018. Ökade 
resurser till välfärden tillförs kommunsektorn genom de generella statsbidragen 
med 3,5 miljarder 2019 och 7 miljarder från år 2020. I övrigt föreslogs bland annat 
satsningar mot långtidsarbetslöshet, och satsningar till skolområdet, ytterligare 
anslag till bemanning inom den sociala barn– och ungdomsvården, samt 
stimulansmedel för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet.  
Budgetpropositionen för 2019 kommer att presenteras av övergångsregeringen 
2018-11-15. Inga propositioner som är politiskt kontroversiella får lämnas av en 
övergångsregering. Principerna för en avskalad budgetproposition innebär bland 
annat att statsbidragen till kommuner och landsting ligger kvar på 2018 års nivå. 
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Riksdagens beslut om budget för 2019 ska fattas den 12 december. Ändringar i 
budgeten kan som vanligt göras i samband med beslutet i riksdagen i december 
eller när en ny regering tillträder. 

Delårsrapport 2018 

I oktober 2018 behandlade kommunfullmäktige delårsrapporten för 2018. Enligt 
helårsprognosen beräknas årets resultat bli 19 mkr. Det är 5 mkr bättre än 
budgeterat resultat på 14 mkr. Resultatet motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Kommunens finansiella mål med ett resultat på 1,6 
procent uppfylls därmed. Nämndernas samlade budgetavvikelser beräknas till -
1 mkr. Prognosen för Finansiering visar överskott med 6 mkr. 

SKL Budgetförutsättningar 

Kommunen har tagit del av SKL:s nya budgetförutsättningar enligt cirkulär 18:37 
från oktober 2018. Preliminära beräkningar för 2019- 2021 visar sammantaget på 
högre intäkter för skatter och generella statsbidrag jämfört med prognoserna som 
låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om GPF och ekonomiska ramar i juni. 

Finansiella intäkter och kostnader 

Det gynnsamma ränteläget har gjort att kommunen kunnat minska sina finansiella 
kostnader. Låga rörliga räntor samt att det varit möjligt att binda på längre 
löptider till låg ränta påverkar de finansiella kostnaderna positivt. 

Riksbanken beslutade den 23 oktober att lämna reporäntan oförändrad på minus 
0,50 procent. Prognosen för reporäntan indikerar att räntan höjs med 0,25 
procentenheter antingen i december 2018 eller i februari 2019..De finansiella 
kostnaderna har räknats upp i enlighet med Riksbankens prognos i oktober 2018 
om höjda räntor under perioden 2019-2021. 

De finansiella intäkterna avser i huvudsak intäkter från Kommuninvest, i form av 
ränta på insatskapital och återbäring på affärsvolym. Kommunen har genom 
tidigare inbetalning av särskild medlemsinsats uppnått nivån som tillåter att 
återbäringen redovisas som resultatpåverkande intäkt. 

Bostadsbolaget 

Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga kommunägda fastigheter av 
bostadskaraktär överförs till ett helägt aktiebolag. I samband med detta är ett 
koncernmoderbolag bildat som blir ägare till bostadsbolaget. 

Överföringen av fastigheterna gjordes i april 2018 och har påverkat kommunens 
anläggningstillgångar och låneskuld. 

Vätternvatten 

Vätternvattenprojektet. Flera kommuner i Örebro län har eller riskerar att få 
problem med kvalitén på sitt dricksvatten och/eller saknar reservvatten. Fem av 
länets tolv kommuner har under hösten 2017 beslutat att gå samman i ett bolag för 
vattenförsörjningsanläggningar. Efter den formella processen med bolagsbildning 
följer ansökan om tillstånd för miljökonsekvenser med mera. 

Investeringar 

Behovet av välfärdsinvesteringar som möter medborgarnas behov och efterfrågan 
på samhällsservice är för närvarande högt. Det finns flera anledningar till detta. 
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För det första den kraftiga befolkningstillväxten de senaste åren, vilket ökar det 
generella behovet av samhällsservice. 

För det andra blir befolkningen allt äldre, vilket väsentligt ökar behovet av vissa 
typer av samhällsservice, till exempel demens- och serviceboenden. För det tredje 
behöver de bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under rekordåren 
på 60– och 70-talet antingen renoveras eller ersättas av nya enheter 

Ny kommunal redovisningslag 

Förslag till ny kommunal redovisningslag: ”En ändamålsenlig kommunal 
redovisning” SOU 2016:24 presenterades i mars 2016. 

Riksdagen beslutade i maj 2018 beslutat om att en ny kommunal redovisningslag, 
lag om kommunal bokföring och redovisning, kommer att införas från och med 1 
januari 2019. I den nya lagen kvarstår dagens principer för redovisning av 
pensioner enligt den så kallade blandmodellen. 

Regeringen gör bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser 
en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser till fullfondering får 
på ekonomin för kommuner och landsting samt hur detta påverkar kravet på god 
ekonomisk hushållning och balanskrav. 

Fullfondering innebär att den del av pensionsskulden som för närvarande 
redovisas som ansvarsförbindelse lyfts in i balansräkningen. I bokslut 2017 
uppgick denna ansvarsförbindelse till 355 mkr. Det medför att Hallsbergs kommun 
i likhet med ett antal andra kommuner kommer att redovisa negativ soliditet. På 
resultaträkningen kommer effekten däremot att bli positiv. De finansiella målen 
kommer att behöva arbetas om. 

Omvärldsbeskrivning SKL 

I maj 2018 presenterade Sveriges Kommuner och landsting (SKL) vårens 
Ekonomirapport. Höstens Ekonomirapport publiceras i december 2018 och kan 
därför inte beaktas i budgetarbetet. 

Sammanfattning 

I vårens rapport beskriver SKL hur väntade demografiska förändringar framöver 
medför svårigheter vad gäller finansiering och rekrytering inom kommunsektorn. 
En slutsats är att det krävs ett ökat fokus på effektiviseringar för att hantera detta, 
såväl från kommunernas och landstingens som från statens sida. 

Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har kommunerna en stark 
position. Ändå kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande årens 
behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan mötas med 
resurstillskott. Det kommer också att krävas betydande effektiviseringar. 

Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna 
varit negativt. Det innebär att kommunerna har förbrukat mer pengar än de har 
fått in, på grund av den höga investeringstakten, som år 2020 beräknas vara 
dubbelt så hög som den var 2008. Det har också lett till att kommunernas lån har 
ökat med 26 procent sedan 2012. Asyl- och flyktingmottagandet har också 
påverkan på kommunernas ekonomi och verksamheter. Många kommuner med ett 
stort mottagande har tillfälligt stärkt ekonomin, som en följd av att den statliga 
ersättningen överstigit de kostnader de haft hittills medan andra kommuner inte 
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har fått full kostnadstäckning för sitt mottagande. 

Gemensamt för alla kommuner är den osäkerhet som effekterna av 
flyktinginvandringen har på de kommande årens ekonomiska utveckling. 
Ytterligare en osäkerhet är vad som händer inom Lss-området. Även här har 
konsekvenserna varit olika mellan kommunerna. 

Till följd av Högsta Förvaltningsdomstolens och Försäkringskassans bedömningar 
har många kommuner fått betydande kostnadsökningar för personlig assistans när 
kommunen fått ta kostnader som tidigare staten har tagit. Lagstiftningen är otydlig 
och öppnar för olika tolkningar. Det kommer att dröja tills tidigast 2020 innan 
effekterna av den pågående Lss-utredningen kan få genomslag. 

Framtidens välfärdsutmaningar 

Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. Infrastrukturen byggdes 
till stor del under 1960–1980-talen och står nu inför betydande restaurerings- och 
nybyggnationsbehov. Bland annat behöver kommunerna bygga en bra bit över 
1000 skolor och förskolor fram till 2021. Det är en ökning av det totala beståndet 
med mer än 10 procent. I och med konkurrensen om arbetskraft drar 
byggprocesserna allt längre ut på tiden och kostnaderna har ökat. Det höga 
demografiska trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre ökar 
snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Totalt 
sett kommer rekryteringsbehoven att öka. Skulle kostnaderna och antalet 
anställda fortsätta öka i samma takt som nu, det vill säga snabbare än de 
demografiska behoven, skulle hela nettoökningen av arbetskraften fram till 2025 
behöva gå till kommunsektorns verksamheter. Det är inte ett realistiskt scenario, 
varför SKL har ändrat sina beräkningar jämfört med tidigare Ekonomirapporter 
och räknar nu med att resurserna ökar i takt med demografin. Det betyder att 
kostnader och antalet anställda beräknas öka i samma takt som behoven av 
välfärd. En effekt av den beräkningen är exempelvis oförändrad personaltäthet. 
Tidigare har kostnaderna och därmed sysselsättningen inom välfärden årligen 
ökat 0,5–1 procent snabbare än demografin, så en ökning i takt med demografin är 
ett trendbrott mot tidigare utvecklingstakt. 

Den första utmaningen i välfärden de kommande åren är att kunna rekrytera 
personal och den andra utmaningen är finansieringen. Tidigare har SKL:s 
beräkningar baserats på att resurserna till välfärdsverksamheterna kommer att 
öka i samma takt som hittills. Den bedömning som nu görs är att det inte kommer 
att vara möjligt med tanke på framtida kompetensförsörjningssituation. SKL:s 
beräkningar utgår därför från att resurserna ökar i takt med den demografiska 
utvecklingen. Skulle sysselsättningen fortsätta öka i samma takt som hittills skulle 
hela den tillkommande sysselsättningsökningen behöva ske i kommunsektorn. Det 
är inte realistiskt. Istället behöver produktiviteten i offentlig sektor, liksom i privat 
sektor, öka för att klara framtidens kompetensförsörjning. Finansieringen är också 
en utmaning. För att klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och 
statsbidrag samt bibehållet välfärdsåtagande måste kommuner, landsting och 
regioner tillföras en ökning av statsbidragen med 37 miljarder kronor fram till och 
med 2021. För att klara det nya sparmålet på 1/3 procent av BNP fram till 2021, 
med detta tillskott till kommunsektorn, skulle staten behöva budgetförstärkningar 
på cirka 20 miljarder 2021. Utan en ökning av de generella statsbidragen och med 
ett oförändrat välfärdsåtagande, skulle kommunsektorns resultat bli minus 27 
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miljarder, med oförändrade skattesatser efter 2019. Då ingår en skattehöjning 
2019 med 20 öre, motsvarande 5 miljarder 2021. Inför de utmaningar vi har 
framför oss kommer det att krävas att kommuner, regioner och landsting bedriver 
verksamheten på ett helt annat sätt än i dag. 

Skattesatsen 

Den totala skattesatsen för kommunen och regionen i Hallsberg är 33,10, förutom 
kyrkoavgift och begravningsavgift som varierar mellan de olika församlingarna. 
Hallsbergs kommun höjde skattesatsen 2016 med 50 öre till 21,55. regionens 
skattesats är 11,55. Kommunen har 2018 den tredje lägsta utdebiteringen i länet, 
efter Ljusnarsberg och Örebro. För 2019 kommer skattesatsen i Hallsbergs 
kommun att vara oförändrad. 

Befolkning 

Hallsbergs kommun ökade sin befolkning med 283 invånare under 2017. Under 
2018 har den positiva befolkningsutvecklingen planat ut. Till och med den 30 
september minskade befolkningen under 2018 med 10 personer. Födelsenettot 
under perioden innebar en minskning med 12 personer och flyttningsnettot en 
ökning med 2 personer. De ekonomiska ramarna för 2019-2021 beslutades i 
kommunfullmäktige i juni 2018. Beräkningarna för skatteintäkter och generella 
statsbidrag grundade sig på en ny befolkningsprognos från april 2018. 

Av den relativa åldersfördelningen framgår att Hallsberg har en betydligt större 
andel invånare i åldern 65-79 år än riket. I åldersgruppen 19-64 år är andelen 
betydligt lägre än i riket. I övriga åldersgrupper följer Hallsberg fördelningen i 
riket. 

Relativ åldersfördelning 31 dec 2017 Hallsberg Riket 

Ålder   
0 år 1,1 % 1,2 % 
1 -5 år 5,8 % 6,0 % 
6 år 1,2 % 1,2 % 
7 -15 år 10,8 % 10,5 % 
16 -18 år 3,2 % 3,2 % 
19 -64 år 55,5 % 58,0 % 
65 -79 år 17,1 % 14,8 % 
80 -89 år 4,3 % 4,1 % 
90 - 1,0 % 1,0 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 

Näringsliv 

Kommunen arbetar fortsatt med att bygga ett bra företagsklimat där det 
systematiska arbetet utifrån handlingsplan för näringsliv är ett betydelsefullt 
instrument. Stora infrastruktursatsningar och ett ökat etableringstryck gör 
Hallsberg till en stark konkurrent till var man hittar det bästa logistikläget i 
Sverige. 

Hallsbergs kommun har drygt 1 400 registrerade företag. 

Arbetsmarknad 

Den totala arbetslösheten i Hallsbergs kommun uppgår i genomsnitt för kvartal 
4 2017 och kvartal 1 2018 till 8,1 procent. I denna siffra ingår såväl öppet 
arbetslösa som personer med aktivitetsstöd. Arbetslösheten för hela riket är 
beräknad till 7,4 procent, och för länet till 7,6 procent. Skillnaderna i länet är stora. 
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Arbetslösheten varierar från 3,9 procent i Lekeberg till 12 procent i Hällefors. 

Jämfört med samma mätning föregående år är arbetslösheten i Hallsberg 
oförändrad. Ungdomsarbetslösheten har minskat med 1,8 procentenheter. Det är 
betydligt högre andel personer utan gymnasieutbildning som är arbetslösa i 
jämförelse med de som har avslutad gymnasieutbildning. Gruppen med en 
eftergymnasial utbildning har högre arbetslöshet i 9 av länets 12 kommuner, I 
länet som helhet och i riket är arbetslösheten lägre för den eftergymnasiala 
gruppen.  Där kvarstår förhållandet att ju högre utbildning invånarna har desto 
lägre är arbetslösheten. 
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4 Styrsystem 

Hallsbergs kommuns styrsystem utgår från mål- och resultatstyrning. Systemet 
bidrar till att den politiska viljeinriktningen och politiska beslut får genomslag, att 
kommunen har god hushållning och att medborgarna därmed får den service som 
de förtroendevalda i fullmäktige beslutat. Vision, värdeord och strategiska 
områden fastställdes av kommunfullmäktige och är bärande i hela organisationen. 
Visionen anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att skapa en samsyn kring 
kommunens utveckling.  
Under första halvåret 2019 kommer samtliga mål och indikatorer att omarbetas 
med anledning av ny mandatperiod. Därför har ingen justering gjorts av mål och 
indikatorer i detta budgetdokument.  
 

5 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. 
Våra 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. Vi 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. 
 

5.1 Värdeord 

5.1.1 GLÄDJE 

Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av 
varierade mötesplatser där människor känner glädje och stolthet. Glädjeämnen i 
vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika 
föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft 
och energi. 

5.1.2 DRIV 

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. 

5.1.3 ÖPPENHET 

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

6.1 HÅLLBAR KOMMUN 

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma 
miljö. 

Strategiska mål Indikatorer 

Hallsbergs kommun har god ekonomisk hushållning Ekonomiskt resultat 1,6 % 
Aktiv strävan för att få fler i arbete Öka antal förvärvsarbetande 

Öka andel behöriga till gymnasieskolan 
Öka andel nya företag/1000 invånare 
Minska andel barn i ekonomiskt utsatta familjer 

Alla ska känna sig trygga i kommunen Andel som känner sig trygga ska öka 
Medveten samhällsplanering som leder till 
inkluderande samhälle, mångfald och tolerans 

Vid framtida bostadsbebyggelse ska varierade 
boendemiljöer skapas 

Motverka alla former av diskriminering på 
kommunens arbetsplatser 

Aktiviteter utifrån policy för diskriminering i 
arbetslivet 

Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska 
klimatpåverkan 

Matsvinnet ska minska 
Andelen ekologiska livsmedel som används ska öka 
till 50 % senast år 2020 
I samband med kommande upphandlingar enbart 
upphandla bilar med förnyelsebara bränslen 
(etanol, gas och RME) 

6.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får 
ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter 
genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet. 

Strategiska mål Indikatorer 

Hallsbergs kommun stimulerar ett livslångt lärande Andel elever som påbörjar gymnasie -och 
vuxenutbildning ska årligen öka. 
Andel elever som fullföljer gymnasie--och 
vuxenutbildning ska årligen öka. 

Alla kommunens verksamheter ska verka för att 
lärandet fortsätter genom hela livet 

Kommunens medarbetare ska ha en 
utvecklingsplan, målet 2019 är 90 %. 

Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med 
hur vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som 
redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. 
En bra förskola och skola är en viktig del i det 
arbetet. 

Medborgarnas upplevelse av kommunen som en bra 
plats att leva och bo på ska öka (enligt NRI-index 
medborgarundersökning). 
Medborgarnas upplevelse av att kommunens 
verksamheter är bra ska öka (enligt NMI-index 
medborgaraundersökning). 

6.3 ALLAS INFLYTANDE 

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett 
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. 

Strategiska mål Indikatorer 

Hallsbergs kommun ska ha ett väl utvecklat 
synpunkts och klagomålssystem. 

Alla förvaltningar ska följa antalet inkomna 
synpunkter och klagomål och rapportera i samband 
med delårs- och årsbokslut. 

De som berörs, till exempel invånare eller 
medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid 
större förändringar. 

Nöjd inflytandeindex (NII) enligt 
medborgarundersökningen ska öka 
Medarbetares upplevelse av möjligheter till 
inflytande ska öka. (ev. medarbetarenkät) 



 Datum Sida 

  14(28) 

 
Strategiska mål Indikatorer 
Tillsammans med invånarna i kommunens sex 
tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska 
kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang 
och inflytande 

Kommunen ska vara representerad eller 
initiativtagare till minst tre sammankomster per 
tätort och år. 

6.4 GOD SERVICE 

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. 

Strategiska mål Indikatorer 

Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla 
informationen till våra invånare. 

Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för 
våra medborgare, föreningar och företag. 

Invånarnas möjlighet att ta del av den kommunala 
servicen efter kontorstid ska öka 

Årliga mätningar för att mäta hur de som lever i 
kommunen upplever kommunens service. 2019 ska 
80 % vara nöjda. 

Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel 
omsorg på de tider då efterfrågan finns. 

Kommunens resultat i SKL:s årliga mätning av till-
gänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka. 
Målet är den övre femtedelen av landets kommuner. 
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7 Kommunstyrelsen och transfereringar 

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av 

kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen leder och samordnar mål och uppdrag för kommunen. Ansvarar för 

uppsikt och kontroll över verksamheterna så att de håller sig inom den budget som 

kommunfullmäktige fattat beslut om. Styrelsen bereder eller yttrar sig i princip i 

alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är 

att verkställa fullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för den översiktliga fysiska planeringen att driva 

utvecklingsfrågor. 

Kommunstyrelseförvaltningen stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 

valnämnd i planering, genomförande och uppföljning av verksamhet och beslut. 

Förvaltningen leder samordningen av kommunens förvaltningar och bolag samt 

uppföljning av stiftelser och gemensamma förbund och nämnder. Förvaltningen 

sak arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans med bibehållen eller förbättrad 

kvalitet om så är möjligt. Ekonomi och kvalitet i verksamheten ska fortlöpande 

följas upp och redovisas. 

Förvaltningen bedriver verksamhet inom områden för ledning och styrning, kansli, 

administration och service, ekonomi och kvalitet, HR/personal, näringsliv, 

kommunikation, säkerhet, samhällsbyggnad och avgiftshantering inom vård och 

omsorg. I övrigt ingår finansiellt ansvar transfereringar vilket omfattar 

kommunövergripande verksamheter som till exempel avgifter till 

kommunalförbund och driftbidrag till gemensamma nämnder. 

 

Belopp i tkr 
Budget   

2018 
Budget   

2019 
Plan    2020 Plan 2021 

Intäkter 9 078 9 078 9 078 9 078 
Kostnader -56 153 54 620 -51 059 -57 128 
-varav personalkostnader -28 307 -28 907 -29 507 -30 107 
-varav kapitalkostnader -2 648 -2 601 -2 601 -2 601 
-varav lokalkostnader -1 399 -1 413 -1 427 -1 441 
-varav övriga kostnader -24 540 -21 700 -17 524 -22 979 

Totalt (nettokostnader) -47 075 -45 542 -41 981 -48 050 
     

- varav Planeringsreserv -10 500 -5 000 0 -6 200 

  

TRANSFERERINGAR    

Belopp i tkr 
Budget   

2018 
Budget   

2019 
Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader -127 396 -128 086 -128 798 -131 374 
-varav personalkostnader 0 0 0 0 
-varav kapitalkostnader 0 0 0 0 
-varav lokalkostnader 0 0 0 0 
-varav övriga kostnader -127 396 -128 086 -128 798 -131 374 

Totalt (nettokostnader) -127 396 -128 086 -128 798 -131 374 
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HÅLLBAR KOMMUN 

Nämndmål Indikatorer 

Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi. Ekonomiskt resultat 1,6 % 
Utsläppen av växthusgaser från den kommunala 
verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs 
kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt. 

Användningen av fossila bränslen ska minska med 
5 % per år till och med 2020. 
Energianvändningen ska minska med 2 % per år till 
och med 2020. Energianvändningen ska normalårs-
korrigeras. 
Storleken på utsläpp från resor i tjänsten ska 
redovisas årligen, för att följa minskningen 

LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra 
säkerställa att det finns utbildning av hög kvalité 
inom gymnasieskolan, Komvux och 
yrkesutbildningar. 

Andel elever som påbörjar gymnasie -och 
vuxenutbildning ska årligen öka. 
Andel elever som fullföljer gymnasie--och 
vuxenutbildning ska årligen öka. 

Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande 
kommun. 

Kommunens medarbetare ska ha en 
utvecklingsplan, målet 2019 är 90 %. 
Kommunen ska ha en strategisk plan för 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 

ALLAS INFLYTANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Hallsbergs kommun ska stimulera framtagande av 
lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna. 

Nöjd inflytandeindex (NII) enligt 
medborgarundersökningen ska öka 
Medarbetares upplevelse av möjligheter till 
inflytande ska öka. (ev. medarbetarenkät) 

Lokala initiativ i landsbygdsutvecklingsfrågor ska 
stödjas av kommunen och de organisationer genom 
vilka kommunen arbetar 

Kommunen ska vara representerad eller 
initiativtagare till minst tre sammankomster per 
tätort och år. 

 

GOD SERVICE 

Nämndmål Indikatorer 

Kommunikation och dialog med våra medborgare 
ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för 
de som lever och verkar i vår kommun. 

Årliga mätningar för att mäta hur de som lever i 
kommunen upplever kommunens service. 2019 ska 
80 % vara nöjda. 
Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för 
våra medborgare, föreningar och företag. 

Hemsidan ska vara den naturliga platsen för alla att 
nå information om och från kommunen. Information 
och dialog via sociala medier ska komplettera 
hemsidans funktioner. 

Kommunens resultat i SKL´s årliga mätning av till-
gänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka. 
Målet är den övre femtedelen av landets kommuner. 
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8 Drift- och servicenämnden 

Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden. 

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift. 
Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och 
uppmärksammar investeringsbehov. 

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och 
bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö 
skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor 
betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår 
också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan 
få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder. 

Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har 
fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna 
fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där 
jäv annars skulle uppstå. 

Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad, 
näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta 
matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel 
specialkost lagas efter ordination från läkare. 

Under nämndens ansvar ligger också städverksamhet där man arbetar mycket 
med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och 
ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Välstädade lokaler är en 
nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra 
anläggningar. 

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om 
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av 
handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter upplåtelse 
av allmän platsmark samt olika dispenser. 

Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande 

anläggningskapital. 

 

Skattefinansierad verksamhet 

Belopp i tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 150 798 148 530 149 933 152 083 
Kostnader -184 790 -179 780 -181 935 -183 698 
-varav personal -63 961 -65 480 -67 040 -68 804 
-varav kapital -26 417 -24 691 -24 673 -24 673 
-varav lokal -32 637 -31 729 -32 047 -32 367 
-varav övrigt -61 775 -57 880 -58 175 -57 854 

Totalt -33 992 -31 250 -32 002 -31 615 
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Avgiftsfinansierad VA-verksamhet 

Belopp i 
  tkr 

Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 32 995 34 263 34 557 34 855 
Kostnader -32 995 -34 263 -34 557 -34 855 
-varav personal -6 783 -6 966 -7 154 -7 347 
-varav kapital -6 680 -7 570 -7 479 -7 384 
-varav lokal -4 833 -4 881 -4 930 -4 979 
-varav övrigt -14 699 -14 846 -14 994 -15 145 

Totalt 0 0 0 0 

 

HÅLLBAR KOMMUN 

Nämndmål Indikatorer 

Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska 
minska. 

Sjukfrånvaron ska redovisas vid varje nämndmöte. 
Förvaltningen ska undersöka möjligheten att införa 
återkommande hälsokontroller för personalen. 

Förvaltningen ska arbeta för att minska vår 
klimatpåverkan och även skapa förutsättningar för 
invånarna att minska sin klimatpåverkan. 

Matsvinnet ska minska 
Andelen ekologiska livsmedel som används ska öka 
till 50 % senast år 2020 
Antalet tjänstecyklar i förvaltningen ska öka fram 
till år 2020. 
Minska dricksvattenanvändning i förvaltningens 
verksamheter och även informera 
kommuninvånarna hur de kan minska på 
dricksvatten-användningen. 

Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska 
årligen minska. 

Användningen av fossila bränslen ska minska med 
5 % per år till och med år 2020. 
Energianvändningen ska minska med 2 % per år till 
och med 2020. Energianvändningen ska 
normalårskorrigeras. 
Antalet bräddningar inom VA ska inte vara fler än 
fem stycken per år. Nederbörden ska normalårs-
korrigeras. 
2025 ska näringsämnen från avloppsslammet 
återföras i kretsloppet. 
Kontinuerligt minska användandet av kemikalier, 
plast och produkter som påverkar människor och 
miljö, inom alla verksamheter. 
Endast miljöklassade bilar (euro6) ska upphandlas i 
samband med byten i fordonsflottan 

LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Möjliggöra att fler ungdomar och vuxna kommer i 
sysselsättning och därmed når egen försörjning. 

Antalet praktik- och ferieplatser som erbjuds ska 
vara minst 65 stycken per år. 

Förvaltningens verksamheter ska verka för att 
lärandet fortsätter genom hela arbetslivet. 

Förvaltningen ska ta fram en strategisk plan för att 
säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång 
sikt. 
Förvaltningen ska ha en plan för varje medarbetares 
kompetensutveckling. 

ALLAS INFLYTANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Utveckla samarbete, inflytande och lokalt 
engagemang i varje kommundel. 

Förvaltningen ska vara representerad på minst en 
träff per tätort med lokala intressegrupper per år. 
Förvaltningen ska ha minst två förvaltningsträffar 
per år. Nämndens mål redovisas vid höstens 
förvaltningsträff. 
Möjliggöra minst fem studiebesök per år i 
förvaltningens verksamheter. 
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Nämndmål Indikatorer 
Skapa Hallsberg som ”den miljömedvetna 
kommunen” i samarbete med skola/förskola, 
föreningar och innevånare. 

Minst fem aktiviteter per år riktade mot invånare 
och företagare i kommunen, ska genomföras 
avseende energirådgivning fram till och med 2020. 
Rapportera till Sveriges Ekokommuner, 
Miljöbarometern årligen. Resultatet ska redovisas 
för nämnden en gång per år. 

Samarbetet mellan avdelningarna i förvaltningen 
och mellan förvaltningarna i kommunen ska 
förbättras. 

För att öka tydligheten ska förvaltningens 
verksamheter upprätta gränsdragningslistor i 
samarbete med köpande förvaltningar och 
avdelningar. Dessa ska uppdateras en gång per år. 
Nöjdkundundersökning och 
resultatuppföljningsmöten ska genomföras årligen 
med köpande förvaltningar. 

GOD SERVICE 

Nämndmål Indikatorer 

Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, 
frågor, ansökningar och felanmälningar tas tillvara 
på ett effektivt och flexibelt sätt. 

Anmälaren ska, utöver autosvar, få någon form av 
återkoppling inom fem arbetsdagar. 
Uppföljning av systemet för synpunkter och 
felanmälan ska redovisas vid varje nämndmöte 
angående felanmälningar kontra åtgärder. 

Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av 
ett tjänligt dricksvatten med så få anmärkningar 
som möjligt. 

Förvaltningen ska byta ut 0,5 % (1200 meter) av 
kommunens dricksvattenledningar årligen. 
Antalet enskilda VA-anslutningar till det 
kommunala VA-nätet ska öka. 
Förvaltningen ska börja upprätta en nödvattenplan 
för samtliga orter. Planen ska vara färdigställd 
senast 2020. 
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9 Bildningsnämnden 

Bildningsnämnden med tillhörande kultur- och fritidsutskott ansvarar för; 
förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, 
kulturskola, ungdomsgårdar, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med 
tillhörande föreningar och anläggningar samt medverkan i Hallsbergs 
familjecentral. 

Inom kommunen finns 16 förskoleenheter och sju skolenheter. Det finns även 
dagbarnvårdare i Hallsberg. 

Hallsbergs familjecentral är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och Region Örebro län. Bildningsförvaltningen ansvarar för 
den öppna förskolan. Familjecentralen är lokaliserad på Västra skolan. 

Kulturavdelningen har ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturföreningarna, 
verksamheten i Bergöökvarteret, evenemang samt andra aktiviteter som kan 
kopplas till kultur. Fritidsavdelningen ansvarar för fritidsgårdar, idrottsföreningar, 
idrottsanläggningar inklusive bad och gym samt uthyrning av kommunala lokaler. 

Uppdraget för nämndens verksamheter finns uttryckta i skollag, skolförordning, 
läroplaner, bibliotekslag, lotterilag samt kommunala mål och uppdrag. 

Hallsbergs förskolor och skolor har under de senaste åren haft en tydlig ökning av 
antalet barn och elever, vilket medfört ett ökat behov av lokaler och personal. 
Arbetet med att systematisera planering, uppföljning och utvärdering i syfte för att 
öka kvaliteten och måluppfyllelsen fortsätter. Att ta hand om de egna 
erfarenheterna och lärandet och koppla ihop med ny forskning stärker 
professionerna, vilket är viktigt för både de redan verksamma och för de framtida 
medarbetarna. Samverkan med Örebro universitet och Regionalt 
utvecklingscentrum (RUC) är central i detta sammanhang. Kommunens satsning på 
digitala verktyg i förskola och skola är nu helt utbyggd, vilket gör att energin än 
mer kan fokuseras till hur pedagogiken kan utvecklas med hjälp av de digitala 
verktygen. Ett stort fokus ligger på att kunna möta ALLA barn och elever. Det gäller 
både bemötandet och didaktiken. Mottagandet av nyanlända i kommunen och 
kompetens att möta deras behov är en utmaning som vi antagit med större kraft 
och ökade resurser under det senaste åren och som fortsätter. 
Elevhälsoorganisationen har genomgått en organisatorisk förändring med målet 
att stärka det förebyggande och främjande, snarare än åtgärdande. Likaså görs 
satsningar på att förbättra den s.k. röda tråden i utbildningen, specifikt gäller det 
övergångar mellan förskola och förskoleklass, förskoleklass till år 1, år 6 till år 7. 
Utöver detta är samverkan mellan fritidshem och skola en stor potential för ökad 
måluppfyllelse, vilket gjort att vi nu riktar kompetensutvecklingsinsatser mot detta 
område, både interna och externa. Vidare kommer skolans uppdrag med studie 
och yrkesvägledning att vara en nyckel för elevernas motivation och skolframgång 
framöver. Gymnasiebehörigheten ökade något från 79.3% till 81,5% Det är 
fortfarande allt för många elever som inte klarar kunskapskraven och därmed inte 
är behöriga till de nationella gymnasieprogrammen. Förvaltningen har idag tillsatt 
14 av 19 förstelärare. Deras insatser är viktiga. De verkar i form av uppdrag från 
rektorer, som ledare för olika nätverk liksom seminarieledare vid våra egna 
kompetensutvecklingsdagar. Deras insatser handlar om att öka likvärdigheten i 
kommunen genom att vara stöd i det kollegiala lärandet, vara 
forskningsförankrade och mål- och behovsinriktade. 
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Kommunens satsning på digitala verktyg till elever och pedagoger innebär att samtliga 

pedagoger i förskola/skola idag har en egen digital enhet och alla eleverna i årskurs f-9 har 

tillgång till en egen lärplatta. I förskolan har vi en lärplatta till fem barn. Alla klassrum har 

tillgång till trådlösa nätverk och projektor eller smartboard. Det gör att vi redan idag har de 

digitala förutsättningar som Skolverket har uttryckt i sin nationella IT-strategi. Utöver det görs 

satsningar på organisation, infrastruktur och kompetensutveckling. 

 

Belopp i tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

SUMMA Intäkter 53 503 53 503 53 503 53 503 
SUMMA Kostnader -368 352 -384 813 -394 341 -391 939 
Därav personalkostnader -237 137 -248 180 -254 778 -253 238 
Kapitalkostnader -2 763 -2 826 -2 826 -2 826 
Lokalkostnader -55 905 -59 464 -60 058 -60 659 
Övriga kostnader -72 548 -74 344 -74 679 -75 216 

NETTOKOSTNAD -314 849 -331 310 -340 838 -338 436 

  

Bildningsnämndens mål och indikatorer utgår från kommunens fyra övergripande 
målområden; Hållbar kommun, Livslångt lärande, Allas inflytande och God service. 
Flertalet av bildningsnämndens mål och indikatorer har beslutats utifrån den 
planperiod som avslutas 2018. I och med att den nya mandatperioden inleds 
behöver mål och indikatorer ses över och arbetas om av tillträdande nämnd. Det 
arbetet beräknas pågå under våren 2019. Gamla mål och indikatorer utvärderas 
och nya mål och indikatorer beslutas av bildningsnämnden. Mål och indikatorer i 
detta dokument kommer därmed att förändras under kommande år. Nedan 
presenteras de mål som varit/är aktuella för den planperiod som avslutas vid 
årsskiftet 2018-2019. 

HÅLLBAR KOMMUN 

Nämndmål Indikatorer 

Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och arbeta 
socialt förebyggande och hälsofrämjande. 

Ogiltig frånvaro ska minska. Ingen elev ska ha en 
frånvaro som överstiger 10 procent. 
Tillgängligheten till fritidsgårdarna ska öka, från 3 
till 5 dagar i veckan och övriga tätorter ska ha öppet 
minst 1 gång per vecka. 
Besöken på familjecentralens öppna förskola ska 
bidra till att öka tryggheten i föräldrarollen. 

LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka. Andelen elever som nått kunskapskraven i alla 
ämnen ska årligen öka. 
Meritpoängen ska årligen öka 
Skillnaden i meritpoäng ska utjämnas mellan pojkar 
och flickor. 
Resultaten på de nationella proven ska årligen öka 
för att 2018 vara bland de bästa i regionen. 
Skolår 6 och 9 ska årligen öka andelen A i 
ämnesbetyg fram till år 2019. 

Alla barn ska kunna läsa i skolår 1.Tidig upptäckt – 
tidig insats! 

Andelen barn som kan läsa när de lämnar skolår 1 
ska årligen öka, för att 2019 vara 100 procent. 

ALLAS INFLYTANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka 
för att 2019 vara 100 procent. 

Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka 
för att 2019 vara 100 procent. 
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Nämndmål Indikatorer 
Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, 
integration och mångfald ska stimuleras. 

Andelen föreningar som på ett medvetet och aktivt 
sätt jobbar med; barn, unga, jämställdhet, 
funktionsnedsättning, integration, mångfald och 
samverkan med kommunens förskolor/skolor 
synliggörs med aktivitetsbidragen och ska årligen 
öka för att 2019 vara 75 procent. 

GOD SERVICE 

Nämndmål Indikatorer 

Vi ska ha en förskola som tar hänsyn till våra 
medborgares behov av barnomsorg alla tider på 
dygnet. 

Föräldrars nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska 
årligen öka för att 2019 vara minst 97 %. 

Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda 
med våra förskolor och skolor. 

Vårdnadshavarnas nöjdhet ska årligen öka för att 
2019 vara minst 97 procent. 

 



 Datum Sida 

  23(28) 

 

10 Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är stort. Den består av 
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 samt tillsyn och tillståndsverksamhet. 

Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete inom nämndens 
ansvarsområde och att delta i samhällsplaneringen. 

Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och 
hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering för att de så 
självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild uppmärksamhet ska riktas 
till att ge stöd till barn. 

Värdeorden glädje, driv och öppenhet ska styra all form av service och vård. I en 
hållbar kommun med livslångt lärande, där alla har inflytande samt får god service. 

 

Belopp i tkr Budget   
2018 

Budget   
2019 

Plan  2020 Plan 2021 

Intäkter 76 087 77 609 78 385 79 169 
Kostnader -404 446 -415 975 -425 019 -430 018 
-varav personalkostnader -288 248 -298 623 -306 501 -310 323 
-varav kapitalkostnader -1 550 -1 558 -1 566 -1 573 
-varav lokalkostnader -28 536 -28 821 -29 110 -29 401 
-varav övriga kostnader -86 112 -86 973 -87 843 -88 721 
Totalt (nettokostnader) -328 359 -338 366 -346 635 -350 850 

 

HÅLLBAR KOMMUN 

Nämndmål Indikatorer 

Öka andelen heltidsanställda inom vård och omsorg 60 % ska vara heltidsanställda inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
100 % av dem som idag är deltidsanställda ska 
erbjudas heltidsanställning. 

Alla som har insatser av social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig trygga 
med insatsen 

85% av brukare inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska uppleva trygghet 

Insatserna inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningens alla verksamheter 
anpassas utifrån den enskildes behov 

80% av brukarna inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med 
inflytandet 
90 % av brukarna inom LSS-boendena ska vara 
nöjda med fritidsaktiviteter 
80% av dem som bor i särskilt boende och 
besökarna på dagcentralerna ska vara nöjda med 
den samvaro och de aktiviteter som erbjuds 
85 % av deltagarna i daglig verksamhet ska uppleva 
verksamheten som meningsfull 
80 % av brukarna inom korttillsyn Svalan, ska 
uppleva meningsfull fritidssysselsättning. 

Bidra till att matsvinnet ska minska. På våra särskilda boenden ska matsvinnet minska 
med 5 %. 

LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten erbjuder 
kompetenshöjande aktiviteter i syfte att den 

80 % av de personer som uppbär försörjningsstöd, 
med arbetsförmåga, ska vara självförsörjande inom 
sex månader 
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Nämndmål Indikatorer 
enskilde så snabbt som möjligt ska bli 
självförsörjande. 

Antal praktikplatser i social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen verksamhet ska 
uppgå till minst 20 platser 
90 % av deltagarna på AMI ska genomföra 
överenskomna aktiviteter i genomförandeplan 
80 % av deltagarna i extern daglig verksamhet ska 
ha praktiserat på en arbetsplats 
Antalet hushåll med barn som är långvarigt 
beroende av försörjningsstöd i 6 månader eller mer 
ska minska mot föregående år 

Daglig verksamhet, för deltagare långt ifrån 
arbetsmarknaden, ska innehålla pedagogiska inslag 
i syfte att utveckla deltagarnas färdigheter. 

80 % av deltagarna ska ha utvecklat eller bibehållit 
sina färdigheter 

ALLAS INFLYTANDE 

Nämndmål Indikatorer 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamheter ska erbjuda ett professionellt 
bemötande. 

95 % av brukarna inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med 
bemötandet 
70 % av brukarna har kännedom om möjligheten att 
framföra synpunkter och önskemål 

Anhörigas synpunkter tas tillvara i verksamheten 
inom särskilt boende 

Samtliga särskilda boenden har två anhörigträffar 
per år där anhörigas synpunkter tas upp, 
dokumenteras och följs upp 

GOD SERVICE 

Nämndmål Indikatorer 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska 
kommunicera tydligt och öppet. 

Webbinformation till medborgarna ska vara god, 
90 % av maxpoäng i SKL:s granskning av 
information om nämndens verksamhet 

Brukarnas behov av insatser ska styra personalens 
arbetstid. 

100% av genomförandeplanerna ska vara utförda så 
att det framgår när brukaren önskar insatsen 

 



 Datum Sida 

  25(28) 

 

11 Driftbudget 2019-2021 

  

Belopp i tkr Budget 2019 Flerårsplan 2020 Flerårsplan 2021 

Nämnd/styrelse    
Kommunfullmäktige -575 -575 -575 

    
Kommunstyrelse -45 542 -41 981 -48 050 

    
Drift- och Servicenämnd -31 250 -32 002 -31 615 
därav Skattefinansierad verksamhet -31 250 -32 002 -31 615 
Avgiftsfinansierad verksamhet (VA) 0 0 0 

    
Bildningsnämnd -331 310 -340 838 -338 436 

    
Social- och arbetsmarknadsnämnd -338 366 -346 635 -350 850 

    
Taxe- och avgiftsnämnd 0 0 0 

    
Revision -770 -690 -690 

    
Valnämnd -600 -25 -25 

    
Överförmyndarnämnd -1 644 -1 685 -1 719 

    
Transfereringar -128 086 -128 798 -131 374 

    
    

Delsumma verksamheterna -878 143 -893 229 -903 334 
inkl. interna poster    

    
Finansiering inkl rensning interna poster 84 748 84 876 80 907 
Gamla och nya pensionsutbetalningar -23 895 -24 434 -25 427 
Årets nyintjänade förmånsbest åldersp -5 081 -7 497 -9 690 
Avgiftsbestämd ålderspension -26 859 -28 067 -29 317 

Verksamhetens nettokostnader -849 230 -868 351 -886 861 
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12 Resultatbudget 2019-2021 

  

Belopp i mkr  Budget 2019 Flerårsplan 2020 Flerårsplan 2021 

     
Verksamhetens 
nettokostnader 

 -849,2 -868,4 -886,9 

Avskrivningar  -35,0 -35,0 -35,0 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -884,2 -903,4 -921,9 

     
Skatteintäkter Not 1 704,7 728,0 756,3 
Generella statsbidrag och 
utjämning 

Not 2 204,2 203,8 194,9 

Finansiella intäkter  1,3 1,3 1,3 
Finansiella kostnader  -11,5 -14,9 -15,4 

     
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER 

14,5 14,8 15,2 

     
Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 
Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 

     
ÅRETS RESULTAT  14,5 14,8 15,2 

     
Not 1     
Skatteintäkter  704,7 728,0 756,3 
Slutavräkning  0,0 0,0 0,0 
Preliminär slutavräkning  0,0 0,0 0,0 
Mellankommunal utjämning  0,0 0,0 0,0 
Summa skatteintäkter  704,7 728,0 756,3 

     
Not 2     
Inkomstutjämningsbidrag/av
gift 

 170,3 169,2 169,8 

Kostnadsutjämning  -8,8 -8,7 -11,1 
Regleringsbidrag/avgift  7,0 11,0 9,9 
Utjämningsavgift LSS  -6,8 -6,8 -6,9 
Ers kommunmoms lokalhyra för boende 
i vård och omsorg 

0,3 0,3 0,3 

Kommunal fastighetsavgift  32,9 32,9 32,9 
Välfärdsmiljarder 
flyktingvariabel 

 9,3 5,9 0 

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 

204,2 203,8 194,9 
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13 Balansbudget 2019-2021 

  

Belopp i mkr 2019 2020 2021 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

657,0 729,7 776,4 

Maskiner och inventarier 31,6 29,9 28,2 
Finansiella anläggningstillgångar 41,9 41,9 41,9 
Summa 730,5 801,5 846,5 

    
Omsättningstillgångar    
Förråd m m 6,8 6,8 6,8 
Fordringar 60,0 60,0 60,0 
Kassa och bank 49,1 49,1 49,1 
Summa 115,9 115,9 115,9 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 846,4 917,4 962,4 

    
SKULDER OCH EGET KAPITAL    
Eget kapital 247,4 262,2 277,4 
därav årets resultat 14,5 14,8 15,2 

    
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner och liknande 71,7 80,0 90,7 
Andra avsättningar 11,5 11,5 11,5 
Summa 83,2 91,5 102,2 

    
Skulder    
Långfristiga skulder 309,1 339,1 369,1 
Kortfristiga skulder 206,7 224,6 213,7 
Summa 515,8 563,7 582,8 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 846,4 917,4 962,4 
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14 Investeringsbudget 2019-2021 

Investeringsbudgeten beslutas i form av investeringsramar för kommande tre års 
period. Investeringsramarna har planerats utifrån tidigare investeringsplaner och 
uppdaterade behov av investeringar som redovisats under budgetprocessen. 
Ramarna anger planeringsutrymmet inför fortsatt detaljplanering och beslut om 
specifika investeringsprojekt. 

Investeringsbudgeten omfattar investeringar i egen verksamhet och investeringar 
i infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder. Investeringsbudgeten 
fastställer inga specifika investeringsprojekt utan anges som investeringsramar.  

Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om en investeringsram för respektive 
nämnd. Nämnderna disponerar och prioriterar projekt samt belopp inom den egna 
ramen. Nämndramen avser i första hand reinvesteringar och inventarier. 
Kommunstyrelsens investeringsram omfattar även kommunövergripande och 
strategiska investeringar. I samband med kommunstyrelsens beslut avseende ett 
specifikt projekt ska ansvarig förvaltning och eventuella medel för ökade 
driftkostnader beslutas.  Investeringar i ny- om- och tillbyggnader av fastigheter 
beslutas av kommunstyrelsen. Investeringar i trafiksäkerhetsobjekt förutsätts 
finansieras till 50 procent med statliga bidrag. Investeringsbudgeten för 
trafiksäkerhetsobjekt disponeras av drift- och servicenämnden. 

Lokalförsörjningsplanen för 2019-2023 ligger till grund för beräkning och 
prioriteringar av investeringar i fastigheter. Kommunstyrelsen fattar löpande 
beslut om strategiska investeringsprojekt inom utrymmet för planerade ramar. 

Alla investeringsutgifter är över tid en driftkostnad i form av avskrivningar som 
konkurrerar om finansieringen med annan verksamhet. 

Belopp i tkr Budget 2019 Flerårsplan 2020 Flerårsplan 2021 

Skattekollektivet:    
Kommunstyrelsen 2 000 1 000 1 000 
Drift- och servicenämnd 6 200 7 200 7 200 
Bildningsnämnd 3 000 1 800 1 800 
Social- och arbetsmarknadsnämnd 1 500 1 500 1 500 
Trafiksäkerhetsobjekt 1 500 1 000 1 000 
Förskola norr 22 000   
Reparation Samzeliusviadukten  25 000  
Fastighet Skördetröskan 33 000   
Strategiska investeringar, övrigt 25 500 53 000 56 000 
SUMMA 94 700 90 500 68 500 

    
Avgiftskollektivet VA 16 100 15 100 11 600 

TOTALT 110 800 105 600 80 100 

  


