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§ 83- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Kommunsekreteraren förrättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan på
detta protokoll.
3. Till justerare, tillika rösträknare, väljs Andreas Zakrisson (C) och Catrine Rusthoi (S).
Justering föreslås äga rum senast 3 november.
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84- Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på
dagordningen.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85- Aktuell information
Ärendebeskrivning
Information om kommunens byte till M365 och vad det innebär för förtroendevalda.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Information M365

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information kring införandet av M365
Mellan den 15/11-10/12 2021 kommer alla medarbetare och förtroendevalda
inom Hallsbergs kommun få Microsoft 365 (M365). För dig som förtroendevald
och enbart läser dina mejl via din Ipad innebär det att du kommer att få en ny
app, Outlook, där du läser dina mejl. Denna app kommer att skickas ut till din Ipad
med automatik i samband med migreringen. När din e-post har blivit migrerad
kommer du alltså enbart kunna läsa dina mejl via Outlook-appen.
Inför övergången till M365 kommer du att behöva byta ditt lösenord. Du ska byta
ditt lösenord senast den 10/11. Om du inte byter ditt lösenord innan detta datum
kommer ditt mejlkonto låsas och du kan inte läsa dina mejl. Om ditt konto blivit
låst, byt lösenord med hjälp av instruktionerna nedan.
Framöver kommer du att var 90:e dag behöva byta lösenordet. Du kommer att få
ett mejl från IT servicedesk som ser ut på följande sätt:

Byta lösenord
Adressen du använder för att byta lösenord hittar du nedan:
Specops - Byta era egna lösenord (infocaption.com)
Du byter ditt lösenord med hjälp BankID. Du kan byta ditt lösenord via din Ipad
eller vilken enhet som helst bara du har tillgång till ditt BankID. Ditt nya lösenord
måste följa kriterierna:
• Minst åtta tecken långt - du kan inte återanvända de tio senast använda
lösenorden
•

Du får inte använda Å Ä Ö

•

Du ska använda minst tre av följande fyra kriterier:
Stor bokstav (A-Z)
Liten bokstav (a-z)
Siffra (0–9)
Special tecken (till exempel ? / & #)

Problem med lösenordsbytet eller appen Outlook?
Vänd dig direkt till servicedesk, du når dem på 0585-48100.
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§ 86 - Avsägelser och fyllnadsval
(21/KS/17)

Ärendebeskrivning
Tomas Wetterberg (V) har inkommit med begäran om att entledigas från sina uppdrag som
ersättare i bildningsnämnden och begravningsförrättare.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att entlediga Tomas Wetterberg (V) från sina uppdrag
som ersättare i bildningsnämnden och begravningsförrättare.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Hans Karlsson föredrar inkommen avsägelse.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tomas Wetterberg (V) från sina uppdrag som
ersättare i bildningsnämnden och begravningsförrättare.

Beslutsunderlag


Avsägelse, Tomas Wetterberg

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87 - Delårsrapport 2021 Hallsbergs kommun
(21/KS/183)

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

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

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson föredrar ärendet.

Magnus Andersson yrkar bifall till förslaget.
Siv Palmgren (S), förste vice ordförande för revisorerna, redogör för revisorernas granskning
och bedömning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att i delårsrapporten ej utnyttjade
bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte
resultatförs utan redovisas som kortfristig skuld.
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela budgetmedel till Bildningsnämnden om 500 tkr.
Medlen omfördelas från Kommunstyrelsen med 100 tkr och Social- och
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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arbetsmarknadsnämnden med 400 tkr. Medlen är avsedda för kompensation av
löneökningar 2021.

Beslutsunderlag





TS Delårsrapport 2021 Hallsberg
Delårsrapport 2021 Hallsbergs kommun
Revisionsrapport Hallsberg delårsrapport 2021
Revisorernas bedömning avseende delårsrapport 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:21/KS/183

Delårsrapport 2021 Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andel resor (antal km) med
miljövänligt alternativ ska öka

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

Insamlat hushållsavfall totalt
kg per person ska minska

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

Företagsklimat enligt Insikt,
Totalt NKI

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

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

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

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

Hallsbergs kommun ska verka
för bättre skolresultat.

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

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

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

Indikator

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

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

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

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

Elevers inflytande i
undervisningen ska årligen
öka.

Indikator
Andel valdeltagande i senaste
kommunalvalet
Delaktighetsindex

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

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

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

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

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

Insatserna inom Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter ska anpassas

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

Indikator
ska vara nöjda med graden av
delaktighet.

Hallsbergs kommun ska
utveckla kanaler för
medborgardialog.

Antal genomförda
medborgardialoger under året

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

4.4 GOD SERVICE
KF mål

Indikator

Kommentar

Kommunens verksamheter ska
ha en hög tillgänglighet.

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

Redovisas i årsredovisningen.

Andel maxpoäng gott
bemötande

Redovisas i årsredovisningen.

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

Nya tjänster har utvecklats
under året. Exempelvis tomtkö.

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

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

2017-06-30
1 264
1 148

2018-06-30
1 336
1 228

2019-06-30
1 326
1 235

2020-06-30
1 306
1 226

2021-06-30
1 344
1 274

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

2017-06-30

2018-06-30

2019-06-30

2020-06-30

2021-06-30

7,94

6,91

6,73

8,50

8,36

4,86

4,76

4,62

6.60

6,31

38,76

31,07

31.21

22,38

24,42

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

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

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

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

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

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

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

>60
dagar

Kvinnor

Män

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

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

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

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

35-54 år

55 år och
över

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

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

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

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

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

Antal 2021-06-30
12
36
12
17
77

Begreppet ”Annan anställning i kommunen” innefattar den interna rörligheten som
till exempel byte av befattning, förvaltning, anställningsform, sysselsättningsgrad
eller omorganisation inom kommunen. Oftast beror rörligheten på byte av
anställningsform (tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidaretjänster)
eller förändring av sysselsättningsgrad. För att siffrorna ska avspegla verkliga
förhållanden förutsätter det att rätt avgångsorsak blivit inregistrerad vid avslut av
anställning eller vid förändring i anställningsförhållandet. I gruppen övrigt ingår
till exempel dödsfall samt att förordnandet upphört.
Kompetensförsörjningsplan
Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att anta Strategi för
kompetensförsörjning. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan
pågår på respektive förvaltning. Det är ett kontinuerligt arbete med uppdateringar
av kompetensförsörjningen. Under våren 2021 påbörjades ett samarbete och en
kartläggning inom regionen vad gäller kompetensförsörjning.
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Pensionsavgångar
Under första halvåret 2021 har 13 personer gått i pension.
Beräknade pensionsavgångar 2021-2031 per förvaltning, beräknad pensionsålder
68 år. Riksdagen har beslutat att höja avgångsskyldigheten (LAS-åldern) till 68 år.
En anställd har enligt dagens regler rätt, men är inte skyldig, att kvarstå i
anställningen till och med utgången av den månad han eller hon fyller 68 år. År
2023 höjs denna ålder till 69 år.
Förvaltning
BIF
DOS
KSF
SAF
Totalt

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1
1
0
0
2

2
0
1
2
5

5
2
0
7
14

12
4
0
8
24

12
2
1
8
23

6
3
2
10
21

7
5
2
12
26

14
8
3
13
38

10
6
4
19
39

203
1
8
9
1
13
31

Tot
78
40
14
92
224

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

Kvinnor

Män

*Totalt

437
94
39

116
63
6

553
157
45

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

523

66

589

74 (69,3)

1093

251

1344

80 (77,2)

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

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

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

5.8 Personal i koncernen
I kommunkoncernen uppgår antalet anställda totalt till 2 232 personer. Andelen
kvinnor uppgår till 59,9 procent och andelen män till 40,1 procent.
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Hallsbergs Bostads AB
Sydnärkes Utbildningsförbund
Nerikes Brandkår**
Sydnärkes kommunalförbund

18(40)
Antal anställda
1 344
29
335
503
21

Därav kvinnor
1 088
12
193
33
11

Därav män
256
17
142
470
10

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

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

Prognos mnkr

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

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

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

Företag, belopp i tkr

Delårsresultat

Resultatpåverkande för
sammanställda

Balansomslutnin
g

56 877

56 877

1 004 100

100,0

8 852

8 852

653 167

100,0

1 364

1 364

327 464

402
368
130
480
12 824

50

50

100,0

Ägarandel
,%

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

100,0

Eget
kapital

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

49,7

8 958

4 451

280 193

31 830

11,4

7,5

4 921

369

146 248

29 965

20,5

38,5

0

0

104 999

0

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

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

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

2017-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

22,0

29,5

32,5

37,3

40,1

16,4

23,4

23,3

25,2

24,9

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

2017-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

213,5

236,7

280

350

402

245,9

353,4

393

469

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

2017-08-31
3,2

2018-08-31
2,1

2019-08-31
1,8

2020-08-31
1,5

2021-08-31
1,3

4,8

3,0

3,1

2,8

2,8

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

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

2017-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

464,8

261,5

259,7

258,7

257,8

912,8

813,7

940,0

1003,0

1157,8

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

7.3 Pensioner

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

2021-08-31
84

2020-08-31
72

317

331

0
401

0
403

Pensionsåtagandet redovisas med blandmodellen. Det är i enlighet med Lagen om
kommunal bokföring och redovisning och innebär att en mindre del redovisas som
avsättning i balansräkningen och en större del läggs utanför balansräkningen som
en ansvarsförbindelse. Pensionsskuldsberäkningen i delårsrapporten är baserad
på uppgifter från KPA i augusti 2021.
Aktualiseringsgraden uppgår till 96 procent (bokslut 2020: 96 procent).
Avsatt till pensioner enligt särskilda beslut uppgår i delårsrapporten till 0. Tre
förtroendevalda har uppdrag som är större eller lika med 40 procent av heltid och
har haft uppdraget mer än ett år. De uppfyller således kriterierna för att omfattas
av omställningsstödet i OPF-KL. Några aviseringar om avgångar finns ej vid
rapporttidpunkten.
Kommunens samlade pensionsåtaganden inklusive löneskatt uppgick till 436 mnkr
per 2021-08-31(429 mnkr 2020-12-31)
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8 Förväntad utveckling
8.1 Ekonomi på sikt
GPF - Gemensamma Planeringsförutsättningar
Ett målmedvetet arbete med att långsiktigt och hållbart utveckla Hallsberg till en
attraktivare kommun fortsätter. En viktig faktor för välfärd är att ha en ekonomi i
balans. Goda ekonomiska resultat bidrar till att utjämna resurserna i sämre tider. I
juni 2021 fastställde kommunfullmäktige Gemensamma Planerings
Förutsättningar, GPF 2022-2024. Resultatet i GPF uppgår till 24,4 mnkr för
2022, 19,4 mnkr för 2023 samt 17,8 mnkr för 2024. De skattefinansierade
investeringarna under planeringsperioden beräknas uppgå till ca 100 mnkr per år.
Under perioden planeras för bland annat en ny förskola i centrala Hallsberg,
renovering av Samzeliiviadukten, åtgärder i Centrumhuset, samt genomförande av
Centrumplanen. För att klara dessa framtidssatsningar är kommunens finansiella
mål även framledes att det samlade resultatet ska uppgå till 1,6 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Klaras detta mål, finns det goda utsikter
att kommunen växer och utvecklas. För att klara de framtida behoven, främst på
grund av den demografiska förändringen, krävs ett kontinuerligt effektiviseringsoch förändringsarbete i verksamheterna.
SKR- Sveriges Kommuner o Regioner - Ekonomirapporten
SKR konstaterar i sin Ekonomirapport publicerad i maj 2021 att 2020 kommer att
gå till historien som det år där hela världen påverkades av coronapandemin.
Vi lever år 2021 fortfarande i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på
svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit enorm och är fortfarande
stor. Trots detta gick 274 av 290 kommuner med ekonomiskt överskott 2020,
bland annat tack vare stora statliga bidrag.
Vaccineringen har kommit snabbare än någon kunde förutse för ett år sedan. Både
den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket
tack vare stora statliga stöd, kombinerat med att samhällen och befolkningar
anpassat sitt liv till pandemin. Trots ekonomiskt överskott i kommuner och
regioner väntar stora utmaningar runt hörnet. För att klara dessa är långsiktighet,
samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig styrning och omställning till nära
vård nödvändigt.
I Ekonomirapporten kommenteras några kommunalekonomiska frågor som är av
stor vikt för hela sektorn.
1. Regeringen har nu beslutat om Kommundelegationen, som syftar till att stödja
kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi. Regeringens beslut innebär
att ett nytt tillfälligt statsbidrag införs för kommuner och regioner med särskilt
svag ekonomi. Den nyinrättade Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska
pröva ansökningar om att få ta del av stödet. Delegationen föreslås få en miljard
kronor till sitt förfogande under åren 2021–2024. Vilka kommuner och regioner
som har rätt att göra ansökningar till delegationen baseras enligt regeringens
beslut på kommunernas och regionernas soliditet inklusive pensionsförpliktelser.
Endast om detta mått är negativt är kommunen eller regionen kvalificerad att
ansöka om stöd från delegationen. Förordningen träder i kraft den 1 november
2021.
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Hallsbergs nuvarande ekonomiska ställning med en positiv soliditet inklusive
pensionsförpliktelserna innebär att kommunen inte är berättigad att söka det nya
tillfälliga bidraget.
2.Riksdagen gjorde i december 2020 ett tillkännagivande till regeringen om att
tillsätta en utredning som ser över hela det kommunalekonomiska
utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela
landet. Regeringen har ännu inte återkommit med direktiv till utredningen.
Det är i nuläget omöjligt att bedöma hur en eventuell förändring av
utjämningssystemet kan påverka Hallsbergs kommun.
3. I september 2020 tillsattes en särskild utredare för att se över regelverket om
ekonomisk förvaltning i kommunallagens 11 kapitel. Utredningen ska lämna
förslag som ger bättre förutsättningar för kommuner och regioner att möta
kommande utmaningar och samtidigt säkra en långsiktigt hållbar utveckling av
den kommunala verksamheten. Förslagen ska också stödja det finanspolitiska
ramverket. Regelverket i kommunallagen innehåller bland annat det övergripande
kravet på god ekonomisk hushållning i all verksamhet och kravet på balans mellan
intäkter och kostnader. Ett tydligare ramverk för ekonomistyrningen ger en bra
grund för kommuner och regioner att själva, utifrån sina förutsättningar, utforma
sin egen ekonomistyrning.
Det är positivt för Hallsbergs kommun om ramverket för ekonomistyrningen görs
tydligare och att kommunen själv, utifrån sina egna förutsättningar kan utforma sin
ekonomistyrning.
4. Den beräknade livslängden för anställda i kommunal sektor har visat sig vara
högre än i det antagande som har används hittills, särskilt för män. Den högre
livslängden innebär att pensionsskulden ökar, eftersom pensionsförmånen är
livsvarig. Pensionsskulden beräknas öka med totalt cirka 9 miljarder kronor för
kommunerna. Det tidigare antagandet, som använts sedan 2007, byggde på
Finansinspektionens så kallade tryggandegrunder medan det nya antagandet
bygger på beräkningar gjorda av Kommunernas Pensionsanstalt KPA. I april 2021
beslutade SKR:s styrelse att i enlighet med RIPS-kommitténs (Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld) förslag att nya parametrar över livslängden ska
användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Enligt nya
beräkningar från KPA bedöms kostnaderna för Hallsbergs kommun att öka med
cirka 5 mnkr under 2021 till följd av de ändrade livslängdsantagandena.
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser goda ut de närmsta åren. I och med
att 2020 slutade med ett rekordresultat är det naturligt att
resultatförväntningarna är något nedskruvade 2021. I och med att pandemin har
ett fortsatt grepp om samhället och därmed de kommunala verksamheterna är det
svårare än vanligt att sia om de närmaste åren, och vad en återgång till en mer
normal verksamhet kan innebära för kostnaderna. I beräkningarna för år 2022–
2024 räknar SKR med att kostnaderna ökar i takt med den demografiska
utvecklingen, med hänsyn till viss återhämtning inom verksamheter som
begränsats under pandemin, samt beslutade förändringar av riktade statsbidrag.
Det sistnämnda gäller främst inom vuxenutbildningen där det inte är ovanligt med
tillskott för att möta en besvärlig situation på arbetsmarknaden. 2024 påverkas
bara av befolkningsprognosen och en liten ökning av kostnader för
flyktingmottagandet.
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Sammanfattningsvis menar SKR att det långsiktiga perspektivet måste vara i fokus.
Före pandemin handlade den kommunalekonomiska diskussionen främst om
sektorns långsiktiga utmaningar med demografi och kompetensförsörjning. Den
demografiska utmaningen är så omfattande att antagligen bara 1990-talskrisen
kan jämföras med den. 1990-talskrisen löstes till stor del av besparingar av
kommuner och landsting. För att ge kommunsektorn bästa möjliga förutsättningar
för att effektivisera och förändra verksamheten infördes efter 1990-talskrisen en
större andel generella statsbidrag och riktade statsbidrag minskade kraftigt. Det är
mot denna bakgrund oroande att staten förefaller fokusera på att i större
utsträckning detaljstyra hur kommunsektorn villkorar sina resurser, skapar
administrativa pålagor och återbetalningskrav samt diskuterar frågan om
förstatligande av verksamheter.
Finansiella kostnader
Räntenivån på långfristiga lån har väsentlig inverkan på kommunens finansiella
kostnader. Ett läge med relativt låga räntenivåer gynnar kommunens ekonomi.
Riksbankens senaste beslut i september 2021 var att behålla reporäntan
oförändrad på 0 procent. Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och
inflationen väntas tillfälligt bli högre än 2 procent det närmaste året innan den
sjunker tillbaka igen. För att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet behöver
penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken beslutade därför att lämna
reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas vara kvar på noll hela
prognosperioden till och med kvartal 3 år 2024.
Budgetpropositionen 2022
Regeringen överlämnade Budgetpropositionen för 2022 till riksdagen den 20
september. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för
perioden 2022–2024. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget.
Det föreslås omfattande finanspolitiska stimulanser med reformer på sammanlagt
74 miljarder kronor för 2022. Nedan sammanfattas några av satsningarna:
● 2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna. Med en generell
beräkning utifrån befolkningsandel motsvarar det intäkter på 3,2 mnkr för
Hallsberg under 2022.
● Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 miljoner kronor
för år 2022 samt 1 490 miljoner kronor 2023. Satsningen omfattar nu 1,7 miljarder
kronor respektive år. Syftet är att höja kompetensen inom vård och omsorg om
äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och
befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen
hos dem. Medel för äldreomsorgslyftet ansöks hos och återrapporteras hos
Socialstyrelsen.
● Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 miljoner kronor 2022.
Avsikten är att kommunerna ska ingå samverkansavtal med varandra och att
individerna fritt ska kunna söka gymnasial yrkesutbildning som erbjuds inom
ramen för ett sådant avtal. Under 2021 har regeringen även infört en högre
ersättning för regionalt yrkesvux som kombineras med SFI eller svenska som
andraspråk (SVA). Det innebär att kommunerna får bidrag per årsstudieplats för

Page 47 of 93

Datum

Hallsbergs kommun Delår 2021

Sida

30(40)

regionalt yrkesvux som kombineras med SFI eller SVA. Det är i nuläget inte möjligt
att beräkna effekten för Hallsbergs del.
● Skolmiljarden fortsätter även 2022. Detta är ett statsbidrag som huvudmännen
kan söka. SKR bedömer att skolmiljarden kommer att utformas på samma sätt som
skolmiljarden för 2021. I så fall motsvarar det en intäkt på 1,6 mnkr för Hallsberg.

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

Utfall janaug 2021

Utfall janaug 2020

Prognos
2021

Budget 2021

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

-154
-121 663
-30 392

-111
-111 399
-24 453

-592
-191 491
-53 276

-592
-191 791
-53 976

Budgetavvikelse
2021
0
300
700

-91 271
-22 692
-22 692

-86 946
-17 221
-17 221

-138 215
-39 013
-39 013

-137 815
-39 013
-39 013

-400
0
0

0

0

0

0

0

-245 443
-229 509

-230 487
-229 706

-363 514
-351 603

-363 514
-352 603

0
1 000

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

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

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

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

0
0
0
0
1 300
21 433
22 733

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

Utfall janaug 2021

Utfall janaug 2020

Prognos
2021

Budget 2021

-1 049

-1 861

-43 986

-64 136

Budgetavvikelse
2021
20 150

-40 098

-48 932

-85 267

-84 048

-1 219

-21 313

-38 535

-43 747

-40 375

-3 372

-18 785

-10 397

-41 520

-43 673

2 153

-1 190

-613

-2 950

-2 950

0

-939

-474

-2 124

-2 124

0

-43 276

-51 880

-134 327

-153 258

18 931
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9.3 Resultaträkning
Utfall
jan-aug
2021

Utfall
jan-aug
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Koncern
jan-aug
2021

Koncern
jan-aug
2020

185

169

0

0

334

311

-780

-734

-938

-937

-891

-849

-21
-616

-19
-584

-29
-967

-29
-966

-38
-595

-34
-572

4

480

469

698

719

480

469

5

193

180

298

298

193

180

57

65

29

51

78

77

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

2
-2
57

2
-4
63

1
-5
25

1
-5
47

1
-6
73

1
-7
71

Extraordinära poster (netto)

0

0

0

0

0

0

Årets resultat

57

63

25

47

73

71

Belopp i mnkr

Not

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

Balanskravsutredning
Balanskravsutredning, mnkr

Utfall janaug 2021

Utfall janaug 2020

Budget 2021

Prognos
2021

57

63

25

47

-1

-1

0

-5

0

0

0

0

56

62

25

42

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

9.4 Balansräkning
Belopp i mkr

N
ot

Utfall 21-0831

Utfall 20-1231

Koncern 2108-31

Koncern 2012-31

6

740

718

1 765

1 643

7

31

32

44

45

8

37

37

5

16

808

787

1 814

1 704

6
87

7
78

6
108

7
108

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

9
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N
ot
10

Utfall 21-0831
103
196

Utfall 20-1231
109
194

Koncern 2108-31
202
316

Koncern 2012-31
185
300

1 004

981

2 130

2 004

402
57

345
59

530
73

468
65

84

75

92

81

10
94

11
86

12
104

13
94

282
226
508

282
268
550

1 214
282
1 496

1 113
329
1 442

1 004

981

2 130

2 004

301
999

323
909

361
131

355
83

1 300

1 163

492

438

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

11
12

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

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

18
41
16
69

Koncern jan-aug
2021
15
56
81
121

Koncern janaug 2020
18
40
72
114

24

23

54

53

13

1

13

1

1

-

1

1

185

1
169

Jan-aug 2021

Jan-aug 2020

Jan-aug 2021

Jan-aug 2020

15
42
15
75

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

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

334

7

12
311

Koncern Jan-aug
2021
525
59

Koncern Janaug 2020
503
48

-

447
51

-

425
40

-

5

-

8

-

15

-

17

-

13

-

14

-

30

-

32

-

136

-

128

-

161

-

156

-

22
27

-

21
22

-

26
36

-

16
31

-

20

-

20

-

21

-

21

-

59
780

-

56
734

-

18
891

-

-
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Not:4 Skatteintäkter

Jan-aug 2021

Jan-aug 2020

Skatteintäkter
Slutavräkning
föregående år
Preliminär
slutavräkning innev år
Summa

469

476

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

Koncern Jan-aug
2021
469

Koncern Janaug 2020
476

3

-

3

3

-

3

8

-

4

8

-

4

480

469

480

469

Jan-aug 2021

Jan-aug 2020

Koncern Jan-aug
2021

Koncern Janaug 2020

131

121

131

121

-

23

-

23

10

8

10

8

32
-

11
6

-

32
6

-

11
6

-

6

26

23

26

23

193

180

193

180

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

Koncern Jan-aug
2021

Koncern Jandec 2020

718
40

663
80

1 643
139

1 469
226

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

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

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

-

1

-

1

-

-

17
740

-

23
1
718

-

33

28

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

32
3
-

34
4

-

4

-

6

8

2
6
43

32
23
1 765

1 643

Koncern Jan-aug
2021
45
5

Koncern Jandec 2020
49
6

-

6

10
45

Koncern Jandec 2020
17
24

32

7

6

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

11

13

Koncern Jan-aug
2021
14

24

24

24
-

-

44

31
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Koncern Jan-aug
2021
1
5

Koncern Jandec 2020

17
48

Koncern Jan-aug
2021
7
68

Koncern Jandec 2020
18
71

53

13

33

19

87

78

108

108

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

103
103

109
109

Koncern Jan-aug
2021
202
202

Koncern Jandec 2020
185
185

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

Koncern Jan-aug
2021
1 158

Koncern Jandec 2020
1 086

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

2
37

37

Not:9 Fordringar

Jan-aug 2021

Jan-dec 2020

Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga
fordringar
Summa

9
25

Not:10 Kassa och bank
Bank
Summa

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

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

257

257

29

24

5

1

29
2

1
282

24
3

29
282

1 214

37
1
11
96

68
1
11
102

Koncern Jan-aug
2021
47
3
15
130

40

40

-

41
226

46
268

Jan-aug 2021

7

Jan-dec 2020
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10 Sammanställd redovisning
Väsentliga händelser
Hallsbergs Bostadsstiftelse, HALLBO
I Hallbo har det skett ett antal förändringar under året. Den 1 mars tillträdde Peter
Sjerling som ny VD. Tidigare under året hade styrelsen beslutat att inte gå vidare
med ROT-renovering av Regnbågen i egen regi, efter slutförandet av den pågående
etappen. Fastighetsbeståndet har setts över med avseende på att hitta långsiktig
finansiering av nödvändig ROT-renovering. Det har även genomförts en översyn av
organisationen som lett till en mindre organisationsförändring. Från och med den
1 september finns tre avdelningar: kundtjänst-, fastighets-, och ekonomiavdelning.
Den 1 juli tog Camilla Petersen över som styrelseordförande i stiftelsen och arbetet
med en långsiktig utveckling av bostadsstiftelsen fortlöper. Stiftelsen har sedan år
2015 ett helägt dotterbolag, Hasselhuset AB. Bolaget äger en fastighet i Hallsberg,
Hasselbacken 1. Stiftelsen blockhyr fastigheten och hyr i sin tur ut den, delvis till
Region Örebro. Lokalytan för hela fastigheten är ca 2 000 kvm. Fastigheten
Hasselbacken 1 är ute till försäljning.
Hallsbergs Bostads AB, HBAB
HBAB bygger det tredje huset i kvarteret. Lien. Det är ett punkthus likadant som de
två första som färdigställdes under förra året. Hus tre har även det 24 lägenheter.
Tredje huset ska enligt plan stå inflyttningsklart i november 2021. Under kvartal 1
fanns några vakanta lägenheter på Gränsgatan i Vretstorp, nu är de uthyrda.
Sydnärkes utbildningsförbund
Förbundets delårsperiod har präglats av ekonomiska utmaningar. För att uppnå en
budget i balans har det krävts omfattande åtgärder. Förbundet startade året med
ett besparingskrav på 10,5 mnkr. Samtliga verksamhetskostnader har noggrant
genomlysts, och ett stort antal åtgärder har vidtagits. En kostnadsreducering på
material och lärverktyg motsvarande 10 procent och reduceringar på samtliga
kostnadsposter genomförs initialt.
Nerikes Brandkår
Den gemensamma ledningsverksamheten Räddningsregion i beredskap (RRB) har
varit verksamma i ett år och hanterat ca 10 000 händelser. All räddningstjänst
inom RRB hanteras från ledningscentralen i Örebro som bemannas av minst 4
personer. Cheferna i styrgruppen uttrycker enhälligt att de är mycket nöjda med
verksamheten och märker flera synenergieffekter av samverkan. Det hålls
omfattande befälsutbildningar, det sker samarbete gällande inköp av fordon och
det finns gemensamma grupper för operativ planering. Lagkrav finns nu på att det
ska finnas samverkan och samordning liknande RRB i Sveriges samtliga
kommuner senast årsskiftet 2021-2022.
Sydnärkes kommunalförbund, SKF
Det pågår ett intensivt arbete med byggnationen av tre nya återvinningscentraler i
Laxå, Lekeberg och Hallsberg. I Hallsberg startade arbetet med den nya centralen i
slutet av juni. Under sommaren har markarbetet utförts med
vegetationsavtäckning av markuppbyggnaden. För bygget av den nya
omlastningsstationen vid Tomta erhölls både bygglov och startbesked i slutet av år
2020. Då kunde upphandling av byggnationen genomföras. Byggandet påbörjades
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på försommaren med att fastighetsägaren avverkade aktuell yta. Ny förbundschef
har anställts då nuvarande kommer att gå i pension under hösten.
Ekonomi prognoser
Hallbos prognos är ett resultat bättre än budget. Trots stora reparations- och
underhållskostnader, till följd av det eftersatta underhållet samt den negativa
kostnadsutvecklingen inom byggbranschen, tar Hallbo igen detta på andra poster i
resultaträkningen. Exempelvis har försäljningen av villorna i Sköllersta resulterat i
en vinst. Hallbo beviljades även energieffektiviseringsstöd i samband med
renoveringen av Regnbågen.
Hallsbergs Bostads AB:s prognos håller budget så när som på något lägre
hyresintäkter på grund av vakanser på Gränsgatan under det första kvartalet.
Sydnärkes utbildningsförbunds omställningsarbete som pågått sedan 2018
fortsätter. Prognosen för året uppvisar ett underskott på 540 tkr, vilket innebär att
förbundet närmar sig målet att få en budget i balans. Förbundet har efter ett
målmedvetet arbete åstadkommit väsentligt sänkta kostnader inom i stort sett
samtliga områden. Det avser personal, lokaler, material och kompetensutveckling.
Arbetet med ekonomisk medvetenhet utan att sänka förbundets goda renommé
hos såväl elever, medarbetare och allmänhet, kommer därför att fortgå.
Nerikes Brandkårs helårsprognos är 2 322 tkr. Delårsutfallet och helårsprognosen
är betydligt bättre än budget. Överskottet kan förklaras genom den reavinst på
finansiella placeringar som gjordes under våren.
Sydnärkes kommunalförbunds prognos för helåret är överskott i alla fyra
kommuners- Hallsberg, Askersund, Laxå och Lekebergs resultat.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
Nej
upprättats enligt lagens krav
Hanteringen av medlen från Migrationsverket
och god redovisningssed?
kvarstår vilket gör att vår bedömning är att
delårsrapporten inte har upprättats enligt
lagens krav och god redovisningssed.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Finansiella mål – Uppfyllt
Det prognostiserade resultatet bedöms
förenligt med de finansiella målet

Verksamhetsmål - Ej bedömingsbart
Utifrån den informationen som finns i
delårsrapporten kan vi inte göra någon
bedömning om delårsrapporten är förenlig
med verksamhetsmålen, kopplade till god
ekonomisk hushållning, som fullmäktige
fastställt. Detta då det saknas relevant
information för att vi ska kunna göra en egen
bedömning.
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-07 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-10-25.
Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på ekonomiavdelningen.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari –augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 57 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till
fullmäktige.
Det prognostiserade resultatet uppgår till 47,2 mnkr vilket är 22,7 mnkr bättre än
budgeterat resultat. 21,4 mnkr av dessa förklaras med att skatteprognosen från SKR per
augusti är positivt förändrad.
Kommunen avviker mot god sed avseende:
•

de har pengar från migrationsverket uppbokat som skuld i balansräkningen vilka
avser medel från flera år tillbaka och borde intäktsförts tidigare år. I
delårsrapporten 2021 har man totalt 22,3 mnkr uppbokat, där 14,8 mnkr avser
EKB och 7,5 mnkr avser flyktingenheten. Redovisningen följer inte RKR R2.
Kommunen skriver om detta i sina redovisningsprinciper.

Bedömning
Avvikelsen ovan bedöms som väsentliga och påverkar periodens resultat i väsentlig
omfattning. Utifrån detta bedömer vi att delårsrapporten inte har upprättats enligt lagens
krav och god redovisningssed.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.
Av redovisningen framgår att kommunens finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.
Kommunen har 21 verksamhetsmål beslutade av fullmäktige, till dessa mål finns
kopplade indikatorer vilka är framtagna av nämnderna själva. Utifrån kommunens egna
uppföljning bedöms 16 av dessa mål helt eller delvis uppfyllda under 2021.
Det framgår inte vilka kriterier som finns för att ett mål skall anses som uppfyllt utifrån de
olika indikatorerna och kommunen själva gör ingen bedömning om god ekonomisk
hushållning är uppfyllt eller ej.
Vi noterar att kommunstyrelsen utvärderar måluppfyllelsen för verksamhetsmålen utifrån
delårsutfallet och inte från det prognostiserade helårsresultatet.
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Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.
När det gäller verksamhetsmålen anser vi att, utifrån den informationen som finns i
delårsrapporten kan vi inte göra någon bedömning om delårsrapporten är förenlig med
målen, kopplade till god ekonomisk hushållning, som fullmäktige fastställt. Detta då det
saknas relevant information för att vi ska kunna göra en egen bedömning.

Rekommendationer
●

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att skyndsamt, senast till årsskiftet, tillse att
redovisningen av medlen från migrationsverket görs enligt RKR R2.

●

Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att ha en tydligare presentation av
kriterierna kopplade till verksamhetsmålen samt utvärdera dessa utifrån god
ekonomisk hushållning.

2021-10-19

Lars Dahlin
___________________________

Tomas Elander
___________________________

Uppdragsledare

Auktoriserad revisor

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. 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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HALEBERGS KOMMUN
Revisorerna
2021-10-20

Kommunfullmiiktige

Revi sore rn as bed <im

n in

g avsee n de

de

Ii rs rap port 2021

Vi, av fullmiiktige utsedda revisorer, har uppdraget att bed<ima om resultatet i
delirsrapportper 2021-08-31 [r fiirenligt med de m6l fullm[ktige beslutat om.
Bedomningen avser mil och riktlinjer som [r av betydelse lor god ekonomisk
hushillning, sivdl finansiella som ftir verksamheten. Revisorernas bed<imning
ska biliiggas delirsrapporten inlor fullmtiktiges behandling av densamma.
Var bedomning rir baserad pi en oversiktlig granskning av delirsrapporten per
2021-08-31, inriktad pi overgripande analys och inte pi detaljer i redovisningen. Granskningen har utforts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Syftet med den tiversiktliga granskningen dr aff ge kommunens revisorer ett
underlag for sin bedomning av om delirsrapporten [r upprdttad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet iir forenligt med de
mil som kommunfu llm?iktige faststiillt.
Resultatet fiir perioden som redovisas i delirsrapportenjanuari - augusti dr 57
mnkr (63 mnk) Prognosen lor heliret pekar mot ett resultat om 47 mnkr. Bedomningen i delarsrapporten dr att balanskravet kommer att uppfyllas.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Utifrin vir oversiktliga granskning gor vi foljande bedomning

av kommunens

delirsrapport:

Vi bedomer att delarsrapporten inte dr uppriittad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i ovrigt. Awikelse mot lag och god sed sker avseende redovisningen av bidrag frin Migrationsverket, ej nyttjade medel som felaktigt
reserverats.

Bed<imningen i delirsrapporten

2ir

att balanskravet kommer att uppffllas for

ir

2021.
<iversiktliga granskning visar pi att prognostiserade resultat dr forenligt
med finansiellt mil och indikator som fullmiiktige faststiillt i budget 2021.

Vir

kan, utifran kommunstyrelsens uppfoljning av verksamhetsmilen inte gora
nigon bedomning av miluppfullelsen di en samlad bedomning av miluppfyl-

Vi

lelsen inte gors och att ett flertal indikatorer inte mdts i delirsbokslutet.
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Deltagare
HALLSBERGS KOMMUN 212000-1926 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-20 18:14:41 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kjell Owe Unevik

Datum

Kjell Unevik
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-20 16:00:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars Olof Billström

Datum

Lars Billström
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2021-10-20 18:14:41 UTC

Page 67 of 93

Oneflow ID 2299685

Sida 3 / 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-25

Kommunfullmäktige

§ 88 - Kommunalt partistöd 2022
(21/KS/165)

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

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

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

Beslutsunderlag





Justerare signatur

TS Kommunalt partistöd 2022
Kommunalt partistöd 2022
Partistöd 2020 Centerpartiet
Partistöd 2020 Miljöpartiet
Partistöd 2020 Vänsterpartiet
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-25

Kommunfullmäktige






Partistöd 2020 Sverigedemokraterna
Partistöd 2020 Moderaterna
Partistöd 2020 Kristdemokraterna
Partistöd 2020 Socialdemokraterna
Partistöd 2020 Liberalerna

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunalt partistöd 2022
§ 88
21/KS/165
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/165

Kommunalt partistöd 2022
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

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

Ärendenummer

21/KS/165

Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2022
Antal mandat
Arbetarpartiet Socialdemokraterna

18 mandat

Centerpartiet

5 mandat

Kristdemokraterna

2 mandat

Liberalerna

1 mandat

Miljöpartiet

1 mandat

Moderaterna

7 mandat

Sverigedemokraterna

8 mandat

Vänsterpartiet

3 mandat

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

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

18 x 19 320 + 12 075 = 359 835 kr

Centerpartiet

5 x 19 320 + 12 075 = 108 675 kr

Kristdemokraterna

2 x 19 320 + 12 075 = 50 715 kr

Liberalerna

1 x 19 320 + 12 075 = 31 395 kr

Miljöpartiet

1 x 19 320 + 12 075 = 31 395 kr

Moderaterna

7 x 19 320 + 12 075 = 147 315 kr

Sverigedemokraterna

8 x 19 320 + 12 075 = 166 635 kr

Vänsterpartiet

3 x 19 320 + 12 075 = 70 035 kr
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Sida
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HALLSBERGS

KOMMUN
Blankett för redovisning av
Blanketten lämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

den 30 juni 2021

Kommun
"

//a//J6£5’9

HALLSBéRf-ÄRZWÄFÜW'
Kornmunstyreisefönxaliningen

Partiets

Casa

ANKOM

namn

{er/af

Z7(ß/
2021 -04-

28

Redovisningsgeriod

2 02 0
AV

Diarienr/Löpnr

Zl/KS/ZM—
partiet utsedd granskare

H6d'/w„/
Aärnggs:
‚457/850 /?5 é97 ?/
Telefonnummer: 0 7'D— 3 2 "t“{ Üf6
N

603531

:

E—postadress:

08£'ü

°

.

ß0/Jfé"°£’

& &”;va 949/71:

C’Q’

3
Redovisning:

(Här anges pä vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets
Ställning den
kommunala/regionala demokratin och hur det har använts för det lokala
partiarbetet som
i

kommunmedlemmarna/medlemmarna regionen.)
Frü°ﬂ hmmw4c’n €;”Äac/Ä‘3/ /aaffi$/5'c/
/Öß'*/25l*
riktar sig

till

i

:

H‘V7är.“ ri///)ar/fc/chrl7ﬂél£l C€nﬁ-& [ aJh/r/Ii‘y/f/Q

534; "5’7189/

—

‚\

ln/ßrha/‘n7 ’!

Rese

@>„

Ausfäaäxers.

_

229?'*

‚.

ééoéfx—

L&kaL4y/ä

_.

0/‘ 179

««

intygas riktigheten

den [Datum]

9%/%%/

3259;—

_

Vaißn cf

[Ort]

5680»

—

auf;/.

Härmed

2382;-

‘

/fw.f€r

i

0q_ 23

202/.‚

/C%’J/ä

ﬁeo//Md

Namn/namnförtydénde

Jé.é/JT—

ovanstäende uppgifter:

PÄ/Jfaaä

(utsedd granskare för ovan

nämnda
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parti)

HALLSBERGS

KOMMUN

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunsiyr'elseföwaitningen

ANKOM
Blankett för redovisning av
Blanketten Iämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

2021

-05-

Z 8

den 30 juni 2021
Diarienr/Löpnr

Kommun
Hallsberg

Partiets

namn

Miljöpartiet de

Gröna

Redovisningsperiod

2020
AV

partiet utsedd granskare

Namn:

Peter Kjellman

Adress:

Allégatan 112

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

Redovisning:

Partistödet används enbart för

avdelningens

politik.

lades utan anmärkning

Härmed

om

medlemsverksamhet och information

partiets

och

Vid revisionen var bokföring och kassarapport korrekt hanterade, och
till

handlingarna Vid avdelningens ärsmöte 6/4-21.

intygas riktigheten

i

ovanstäende uppgifter:

%

Hallsberg, 25/5-21

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

kommun

°

Blankett för redovisning av

Blanketten lämnas

Kommun:
Partiets

kansliet senast

till

kommunalt

gartistöd

den 30 juni 2021

Hallsberg

namn: Vänsterpartiet

HAL£ BERGS

*

KOMBXÜI»4

Kommunstyrelseförvaliningen

ANKOM
Redovisningsgeriod: 20200101—1231

AV

partiet

2021-06-

utseddgranskare

14
‘
V

Diarienr/Lopnr

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

Redovisning:

Partistödet har använt5 för att siärka Vänsterparti
ets stäilning

demokratin för
styrelser driva

att via parlamentariskt

en

politisk

verksamhet

?ga pandemin har Vänsterpartiet

arbete

med

&

den kommunale;
kommunfullmäktige, nämnder och

anknytning

til!

&

Hal!sbergs

kommun.

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

&

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

har en egen lokal

Kommunala
8e€ainingar

bidrag har
till

i

&

Hallsberg

som används

aHt använts endast

tili

för

medlemsmöten‚ kontor mm.

avsedda och rimliga ändamäi.

andra delar

av partiet har inte skett annat äﬁ

som

ersättning för tjänster och varon

servnce.

Härmed

intygas riktigheten

i

ovanstäende uppgifter:

Äsbro den 14/6—21
Lars—Äke Zettergren

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

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

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

Period

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter
3987 Erhållna kommunala bidrag

163 185,00

163 185,00

163 185,00

Summa rörelsens intäkter

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

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

101 039,85
Försäljningskostnader
6110 Kontorsmateriel

1 728,50

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

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

7 551,00

-110 319,35

Summa rörelsens kostnader

Rörelsens resultat
52 865,65

Summa rörelsens resultat
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Resultat efter finansiella poster
52 865,65

Resultat efter finansiella poster

Beräknat resultat
52 865,65

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

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

Ingående balans

Period

Utgående balans

23 250,43
23 250,43

24 569,65
24 569,65

47 820,08
47 820,08

23 250,43

24 569,65

47 820,08

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

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

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

23 250,43

24 569,65

47 820,08

Tillgångar
Omsättningstillgångar
1930 Företagskonto / affärskonto

Summa Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

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

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

Summa Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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HALLSBERGS

KOMMUN
Blankett för redovisning av
Blanketten lämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

den 30 juni 2021

Kommun{region
Hallsbergs

Kommun

“Pa—„w

HM. „538 E ?äx353

i

‘räifßi‘fi
„

Moderata Samlingspartiet Hallsberg

.

ANKOM

i

Redovisningsgeriod

2021 "UB“

Kalenderär 2020
.

MU N

Kamrnunstymlseforvalinungen

28

Di ar ienr/Lö p nr

.

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

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

i

den

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

till

kommunmedlemmarna/medlemmarna

Partistöd frän Hallsbergs

Betalt

till

i

regionen.)

kommun

144.265:-

distﬁktet (avser administration, tryck, utbildningar

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

ombudsman mm.)

—

28.853:— *

Utbildningar och medlemsaktiviteter

-

2.120:-

Diverse

—

7.871220

Avsatt

till

valfond

-

Summa
*

O

Utbetaldes vären 2021

Härmed

[Ort]

intygas riktigheten

i

ovanstäende uppgifter:

den [Datum]

5%

105.420280

»

ﬂﬂfti—OM8

Namn/namnförtydligande (utsedd granskare

för

ovan nämnda
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parti)

HALLSBERGS
@@
**
KOMMUN
wr

Blankett för redovisning av
Blanketten Iämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

den 30juni 2021

Kommun
Hallsberg

Partiets

namn

HALLSBERGS

Kristdemokraterna

i

Hallsberg

PIONHWUP»J

Kommunstyrelseförvaltningen

AN KOM
Redovisningsgeriod
2021 -06-

2020

AV

partiet utsedd granskare

23

Diarienr/L.öpnr

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

Redovisning:

Under 2020

sä har det varit en

äterhällsamma

med

att

med

köpa presentkort

Pä länsnivä har

vi

eller stödja

intygas riktigheten

Hallsberg

vi alla

vet. Vi har

under denne

pä annat

mer pä

i

utskick och digitala

in

möten.

ovanstäende uppgifter:

21/6 2021

MWÜL

%Hßrßän

tid varit

handlare

i

Hallsberg

sätt.

anpassat 055 efter digitala möten och därför köpt

att klara detta. Vi har satsat

Härmed

pandemi som

olika aktiviteter. Vi har valt att försöka stödja olika

VW” EKZ——

Namn/namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda
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parti)

diverse utrustning för

% KOMMUN
‘

HALLSBERGS

Blankett för redovisning av
Blanketten lämnas

till

kom munalt

kansliet senast

partistöd

den 30juni2021

Kommun
Hallsberg

Partiets

namn

HALLSBERGS

Socialdemokraterna

#<09ku"r3"

Kommunstyrelseförvaltningen

ANKOM
Redovisningsperiod

2020-01—01 — 2020-12-31

AV

2027 -06-

partiet utsedd granskare

23

Diarienr/Löpnr

Namn: Siw Lunander
Adress: Sockenvägen 16, 69430 Hallsberg

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

Redovisning:

Inter utbildning av

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

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

Härmed

intygas riktigheten

i

ovanstäende uppgifter

Hallsberg den 23/06 2021

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

Namn/namnförtydligande (utsedd gransk are

för

ovan nämnda
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parti)

HALLSBERGS

KOMMUN
Blankettför redovisning av kommunalt partistöd

Kommun{region
Hallsbergs

kommun
I:ALLSBERGS
ommun 5

Partiets

namn

Liberalerna Hallsbergs

KOMMUN

-»

;

t

-

.

Xﬁlä‘äigrvahmngen

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

28

Redovisningsgeriod

2020

Diarienr/Löpnr

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

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

Redovisning:
Liberalerna Hallsbergs

kommun,

partiföreningen, har mottagit partistöd av Hallsbergs

kommun. Den

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

är;

kampanjer, styrelsens verksamhet samt övrig föreningsverksamhet

mot medlemmaroch medborgare.

väljardialog

med

invänarna

i

Erhällna

hela Hallsbergs

medel användstill absolut största delför

kommun, form av kampanjer, framtagande av
i

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

samtför

medborgarna

att

inhämta medborgares syn pä

innebärtillfälle att

olika frägor.

med
om den liberale politiken och

De samtal som förs

sprida den framtagna informationen

en bra möjlighet att fänga upp strömningar och tankar som finns bland

kommunens medborgare.

mycketviktigt och väsentligt för att fä en skapa en medborgerlig demokratiskförankring.
Under2020, som innebaren diametralt annorlundaverksamhetän nägonsin tidigare pä grund av

sista är

Covid-l9, harfä

om ens nägra

utätriktade insatsermed

möten och kampanjerute pä

plats blend

medborgare kunnat genomföras,allti enlighet med FHMS rekommendationer. Istället har digitala
möten och möten telefonledes genomförts. Exempelvis har valförberedande arbetsmöten med
styrelse och

medlemmar hällits.

För Liberalerna Hallsbergs
Hallsberg

kommun,

den 14/6 2021
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Det

%»st HALLSBERGS

KOMMUN

%“;

Granskningsraggort:
Enligt lag sl<a

en mottagare av partistöd ärligen I'ämna en

ändamäl som anges

partistödet har använts för det
för att stärl<a partiets stäilning

i

i

sl<riftlig

2 kap. 9 & första stycket

den lokala demokratin. En

mottagaren ska därutöver granska

om

redovisning

särsl<ild

granskare

redovisningen ger en rättvisande

bild

som

visar att

kommunallagen,

som

dvs.

utsetts av

av hur partistödet har

använts.
Jag har granskat reclovisningen
tillgäng

till

som lämnats

av Liberalerna Hallsberg.

]

min gransl<ning harjag haft

räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. Jag anser att

granskningen ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.
Jag,

som

är av partiet utsedd särsl<ild gransl<are‚ anser att

lämnat den 14/6 2021 ger en rättvisande

Härmed

intygas riktigheten

i

bild

den redovisning som Liberalerna Hallsberg

av hur partistödet använts.

ovanstäende uppgifter:

Kumla den 16juni 2021

Christian Liljenhed‚

Revisor (utsedd gransl<are för ovan

nämnda

parti)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-25

Kommunfullmäktige

§ 89- Obesvarade motioner
Ärendebeskrivning
Det finns inga obesvarade motioner.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Obesvarade motioner
§ 89
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-25

Kommunfullmäktige

§ 90 - Förslag från kommuninvånare
(21/KS/3)

Ärendebeskrivning
Under perioden 17 september - 18 oktober har inga förslag från kommuninvånare inkommit.

Beslut
Punkten utgår då inga förslag har inkommit.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag från kommuninvånare
§ 90
21/KS/3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-25

Kommunfullmäktige

§ 91- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden under perioden 17 september - 18 oktober.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Anmälningar








Protokollsutdrag angående delårsrapport 2021 Nerikes brandkår
Delårsrapport per 2021-07-31 Nerikes brandkår
Delårsrapport jan- aug 2021 med helårsprognos för Sydnärkes lönenämnd
Protokollsutdrag Samordningsförbundet Sydnärke, delårsrapport 2021
Delårsrapport 2021 Samordningsförbundet Sydnärke
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2021 för Nerikes brandkår

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-25

Kommunfullmäktige

§ 92- Ledamöternas frågestund
Ärendebeskrivning
Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till
nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver
några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen och
ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta att
fråga som lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt får
förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

Beslut
Punkten utgår du inga frågor inkommit.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas frågestund
§ 92
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-10-25

Kommunfullmäktige

§ 93- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutning
§ 93
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