
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-17  

  Drift-och servicenämnden 

Tid Plats
 08:00-12:30 Digitalt via Zoom

Övriga 
 

Clas-Göran Classon, Förvaltningschef
Ingalill Nilsson, Ekonom
Susanne Naeslund, Sekreterare
Mikael Eriksson, Miljöinspektör
Amel Hadzic, Bygglovsinspektör
Åsa Gunnarsson, Bygglovschef
Johanna Axelström, Bygglovsinspektör
Niklas Hasselwander, Teknisk chef
Suzana Madzo, VA-ingenjör
Catrin Hallberg, Trafikhandläggare
Hans Berglund, Enhetschef gata/park
Fredrik Brenkle, Trafik- och gatuingenjör
Gustav af Wåhlberg, Skogsförvaltare
Erik Rumler, Skogsförvaltare
Christian Björk, Tf Måltidschef
Nina Ekelöf, Koststrateg

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Hans Palmqvist (S)
Lillemor Pettersson (S)
Leif Hermansson (S)
Åse Classon (S)
Sven-Arne Johansson (V)
Andreas Zakrisson (C)
Jan Karlsson (M)
Rikard Bergström (M)
Andreas Glad (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Joakim Rosén (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Conny Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S), vice ordförande
Gösta Hedlund (C), 2:e vice ordförande
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Henrik Axelsson (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin Mc Quillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Vakant . (SD)
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1 – Sammanträdets inledning Föredragande Conny Larsson 08:00

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Anmälan om jäv
4. Tjänstgörande ersättare
5. Val av justerare
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2 - Förbud att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanordning,  
(21/DOS/19)

Föredragande Mikael Eriksson 08:05

Ärendebeskrivning

Enligt de bestämmelser som finns måste avloppsanläggningar uppfylla vissa miljökrav. Hallsbergs 
kommun har därför inventerat enskilda avlopp inom kommunen. Det har tidigare konstaterats att 
avloppsvatten från fastigheten inte genomgår tillräcklig rening.

Riksdagen har beslutat om nationella miljömål. För att nå delmålen som hör till miljömålet ” Ingen 
övergödning” behövs bland annat förbättrade enskilda avlopp. Förutom godkänd slamavskiljning 
krävs att avloppsvattnet renas i en infiltrationsanläggning, i en markbädd eller i annan anläggning, 
exempelvis minireningsverk.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden förbjuder  i egenskap av 
ägare till fastigheten  vid vite av 75 000 kronor att släppa ut allt slags 
avloppsvatten från fastigheten som inte genomgått en av Drift- och servicenämnden 
godkänd rening. Förbudet gäller från det datum som inträffar 8 veckor efter att beslutet 
vunnit laga kraft.
 Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 §, 14 §, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken (SFS 
1998:808).
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse  vitesbeslut avlopp  m bilaga
 karta
 karta_översikt
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3 - Byggsanktionsavgift  
(21/DOS/18)

Föredragande Amel Hadzic och Åsa 
Gunnarsson 08:15

Ärendebeskrivning
Den 12 november 2020, inkom information om att markarbetena hade påbörjats för 
nybyggnad av enbostadshus på  Samma dag gjorde två 
byggnadsinspektörer tillsynsbesök på aktuella fastigheten, och de kunde konstatera att 
byggnationen hade påbörjats innan starbesked hade beslutats.
Enligt 11 kap 5 § plan- och bygglag (2010:900), PBL ska tillsynsmyndigheten pröva 
förutsättningarna och behovet om att besluta om en påföljd.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
 Med stöd av 11 kap 51 § PBL ta ut en byggsanktionsavgift om 47 501 kr av 
fastighetsägare/byggherre  som begått 
överträdelse mot 10 kap 3 § PBL.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse byggsanktionsavgift  m bilagor
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4 - Förhandsbesked för enbostadshus på del 
av fastigheten (21/DOS/18)

Föredragande Amel Hadzic och Åsa 
Gunnarsson 08:25

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten  som ligger 
nordöst om  i anslutning till  i Hallsbergs kommun. Fastigheten är ca 
236 hektar stor och är taxerad som bebyggd lantbruksenhet. Berörda grannar och sakägare 
har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Drift- och serviceförvaltningen gör bedömningen 
att ett positivt förhandsbesked kan meddelas på fastigheten.
Förslag till beslut
Drift-och servicenämnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) att 
bevilja förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten  i enlighet med 
bifogat beslutsunderlag och följande villkor:

1. Tillstånd från miljöenheten för enskilt avlopp ska finnas innan bygglov beviljas
2. Bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till 

kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet.
3. Vid bygglovsprövning ska fastighetsägaren säkerställa att frågan om generella 

biotopskyddet inom området är utredd.
4. Vid bygglovsprövning ska fastighetsägaren säkerställa att inget samråd avseende 

risk för väsentlig ändring av naturmiljö behövs.
5. Vid bygglovsprövning ska huset placeras så att hänsyn tas till skyfallskarteringen 

(Bilaga 6, Skyfallskartering med lågpunkter), så att redovisade lågpunkterna 
undviks.

6. Trafikverkets tillstånd till ny anslutningsväg ska finnas innan bygglov beviljas.

Beslutsunderlag 
 Tjänseskrivelse  m bilagor
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5 - Avsluta ärende om ovårdad byggnad på 
fastigheten  (21/DOS/18)

Föredragande Johanna Axelström och 
Åsa Gunnarsson 08:35

Ärendebeskrivning
Ärendet handlar om ett ovårdat byggnadsverk på fastigheten  

 Drift- och servicenämnden beslutade den 17 juni 2020 att förelägga  
 att riva byggnaden, då denna byggnad bedömdes utgöra fara för hälsa, liv 

och säkerhet.
Fastighetsägaren har nu rivit byggnaden och det finns inte längre någon anledning för 
nämnden att ingripa. Ärendet kan därför avslutas.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 § Plan- och bygglag (2010:900) att 
avsluta ärendet om ovårdad byggnad på fastigheten  i enlighet med bifogat
 beslutsunderlag.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Avsluta ärende 
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6 - Sanktionsavgift  (21/DOS/18) Föredragande Johanna Axelström och 
Åsa Gunnarsson 08:45

Ärendebeskrivning
Tillbyggnaden på byggnadens södra sida är en lovpliktig tillbyggnad enligt 9 kap 2 § plan- 
och bygglag (2010:900). Den omfattas av kravet för att få startbesked innan 
byggnadsarbetet påbörjas enligt 10 kap 23 § plan- och bygglag (2010:900) och därmed 
innebär den också en överträdelse som utgör grund för att drift- och servicenämnden ska 
ta ut byggsanktionsavgift enligt 11 kap 51 § plan- och bygglag (2010:900). Fastighetsägaren 
har fått möjlighet att göra rättelse, men har inte vidtagit någon åtgärd för att göra det.
Drift- och serviceförvaltningens bedömning är att en byggsanktionsavgift ska tas ut för den 
aktuella tillbyggnaden.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:
Med stöd av 11 kap 51 § PBL ta ut en byggsanktionsavgift om 47 300 kr av fastighetsägare 

 och fastighetsägare 
som begått överträdelse mot 10 kap 3 § PBL.

Båda fastighetsägarna ska betala hälften var av avgiften.

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 
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7 - Tillsynsplan för Bygglovsenheten 2021
(21/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 08:55

Ärendebeskrivning
Tillsynsplanen syfte är att tydliggöra Drift- och servicenämndens tillsynsansvar, vilka 
områden som Drift- och servicenämnden har ansvar över och hur tillsynsarbetet är tänkt att 
utövas i praktiken. Det ska också framgå vilka åtgärder som planeras och prioriteras under 
det kommande året. Tillsynsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras varje 
år.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar anta tillsynsplanen enligt plan- och bygglagen 2021.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Tillsynsplan PBL
 Tillsynsplan 2021 (pbl)
 Presentation tillsynsplan pbl
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8 - Behovsutredning för Bygglovsenheten 
2021 (21/DOS/18)

Föredragande Åsa Gunnarsson 09:05

Ärendebeskrivning
Behovsutredningen för Bygglovsenheten sträcker sig ett år framåt i tiden och omfattar hela 
nämndens ansvarsområde vad gäller lov, förhandsbesked, tillsyn. Utredningen uppdateras 
årligen och har tidigare legat i tillsynsplanen för bygglovsverksamheten. Utredningen ska 
klargöra vilka resurser som behövs för att utföra myndighetsuppdraget.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar anta behovsutredning för Bygglovsenheten 2021.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Behovsutredning 2021
 Behovsutredning för bygglovsenheten i Hallsberg
 Presentation behovsutredning för bygglovsenheten

Page 9 of 812



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-17  

9 - Hjälmarens vattenvårdsförbund, 
kommunens representant (21/DOS/50)

Föredragande Niklas Hasselwander 
09:15

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Hjälmarens vattenvårdsförbund är förbundets verkställande och förvaltande 
organ och består av 9 ledamöter och 9 ersättare samt två adjungerade från Länsstyrelsen i 
Örebro och Länsstyrelsen i Sörmland. Styrelsens sammansättning bör successivt växla och i 
möjligaste mån representera de intressekategorier som ingår i förbundet. Det är viktigt för 
medlemmarna att skicka en representant till årsmötet som inte är med i styrelsen, med 
tanke på rösträtten.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar välja Niklas Hasselwander till Hallsbergs kommuns 
ombud 2021 och 2022 i Hjälmarens vattenvårdsförbund.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ombud Hjälmarens VVF 2021
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10 - Omprövning av beslut om trädåtgärder 
2020,  (20/DOS/76)

Föredragande Niklas Hasselwander 
09:20

Ärendebeskrivning
Via kommunens Trädblankett inkom 2020-09-15 önskemål om nedtagning av en ek på 

. Tekniska avdelningen har kontrollerat trädet och 
beslutsunderlag  presenterades för drift-  och servicenämnden som fattade beslut, 2020-
11-18,  om att aktuellt träd inte ska tas ner. Fastighetsägare, på  inkommer 2020-
12-13, med överklagan på beslut. Med stöd av svar från länsstyrelsen i Örebro vidhåller 
Tekniska avdelningen att denna ek bör bevaras då den inte utgör någon större fara i nuläget 
och inte klassas som riskträd av kommunens trädkunnige personal.
Förslag till beslut
Med stöd av svar från länsstyrelsen i Örebro och bedömning av kommunens trädkunnige 
personal föreslår tekniska avdelningen att drift- och servicenämnden avslår överklagan på 
tidigare beslut. Denna ek bör bevaras då den inte utgör någon större fara i nuläget och inte 
klassas som riskträd.
Beslutsunderlag 

 tjänsteskrivelse.trädåtgärder2020.
 §108 DOS Trädåtgärder 2020
 Överklagan Hallsbergs kommun

 Länsstyrelsen 20210120.docx
 Fria eller fälla_2015_mini
 Regler-om-träd-i-offentliga-miljöer-Underlag-till-Fria-eller-fälla
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11 - Omprövning av beslut om trädåtgärder 
2020,  (20/DOS/76)

Föredragande Niklas Hasselwander 
09:30

Ärendebeskrivning
Via kommunens Trädblankett inkom 2020-05-29 önskemål om nedtagning av tre ekar på 

. Tekniska avdelningen har behandlat ansökan och 
beslutsunderlag har presenterats för drift- och servicenämnden. Beslut fattades 2020-11-
18 med avslag på ansökan om nedtagning av ekträd med motiveringen att träden inte 
bedöms vara i dålig kondition och inte heller  utgör någon akut fara.
 2020-12-14 inkommer en överklagan av beslut från fastighetsägare på  

 Med stöd av svar från länsstyrelsen i Örebro vidhåller tekniska avdelningen att dessa ekar 
bör bevaras då de inte utgör någon större fara i nuläget och inte klassas som riskträd av 
komunens trädkunnige personal.
Förslag till beslut
Med stöd av svar från länsstyrelsen i Örebro och bedömning av kommunens trädkunnige 
personal föreslår tekniska avdelningen att drift- och servicenämnden avslår överklagan på 
tidigare beslut. Dessa ekar bör bevaras då de inte utgör någon större fara i nuläget och inte 
klassas som riskträd av kommunens trädkunnige personal trots att grenverket hänger in 
över den sökandes fastighet.
Beslutsunderlag 

 tjänsteskrivelse.trädåtgärder2020.
 §108 DOS Trädåtgärder 2020
 Överklagan på beslutet

 Länsstyrelsen 20210120.docx
 Fria eller fälla_2015_mini
 Regler-om-träd-i-offentliga-miljöer-Underlag-till-Fria-eller-fälla
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12 - ABVA, Allmänna bestämmelser för 
allmänna avlopps- och vattenanläggningar i 
Hallsbergs kommun (21/DOS/62)

Föredragande Suzana Madzo och 
Niklas Hasselwander 10:00

Ärendebeskrivning
Allmänna bestämmelser för användande av Hallsberg kommuns allmänna avlopps- och 
vattenanläggningar 2020 antogs av kommunfullmäktige i Hallsberg 2010-11-15.
 Drift- och serviceförvaltningen föreslår att allmänna bestämmelser uppdateras enligt 
textförslag från Svenskt vatten publikation 94 och samtidigt anpassas efter rutiner hos VA-
huvudmannen utan betydande förändringar i innehållet. De allmänna bestämmelserna är 
föremål för ett kontinuerligt behov av uppdateringar.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner ABVA enligt förslag samt överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ABVA Allmänna bestämmelser 2021
 ABVA 2021_utkast_klar 15 januari _tillägg ordlista till BU
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13 - Parkering utefter Köpmangatan i 
Pålsboda (20/DOS/101)

Föredragande Catrin Hallberg och 
Niklas Hasselwander 10:10

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har med hjälp av invånare, uppmärksammats på problematik kring 
fordon som färdas samt parkeras på gångbanan på Köpmangatan i Pålsboda. Hallsbergs 
kommun bör föregå med gott exempel och eftersträva en trygg och tydlig trafikmiljö. Detta 
görs genom vägars utformning, vägmärken och kontroll av efterlevnad av dessa. Med 
anledning av antalet felparkerade fordon kan man utgå från att vägens utformning inte är 
optimal.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna förändring av gångbana till parkyta samt 
beslutar godkänna förslaget om plattläggning i parken för att utöka torghandelsplats.
Beslutsunderlag 

 tjänsteskrivelse
 Barnkonsekvensanalys tillsynsplan MB Hallsberg
 pålsboda köpmangatan 2020-12-15

Page 14 of 812



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-17  

14 - Beslut om att inte leverera vatten till 
privata brunnar (21/DOS/35)

Föredragande Hans Berglund och 
Niklas Hasselwander 10:20

Ärendebeskrivning
Tekniska avdelningen tillhandahåller tjänsten att köra ut vatten till enskilda brunnar inom 
Hallsbergs kommun. Kommuninnevånare som har en enskild dricksvattenanläggning 
utanför VA-verksamhetsområde har ett eget ansvar att tillse sin vattenförsörjning. 
Hallsbergs kommun ska inte subventionera denna typ av tjänst då det inte tillhör 
kärnverksamheten och konkurrerar med den privata marknaden som kan tillhandahålla 
samma typ av tjänst.
Tekniska avdelningen kommer, oavsett vad nämnden beslutar, fortsatt ändå att kunna 
leverera vatten vid kriser, där det till exempel är fara för liv.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att upphöra med tjänsten att leverera vatten till 
enskilda brunnar.
Beslutsunderlag 

 tjänsteskrivelse.utkörning av vatten
 Utkörning av vatten till enskilda brunnar 2013-07
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15 - Restaurangåtgärder, med anledning av 
Covid19 (21/DOS/4)

Föredragande Clas-Göran Classon 
10:30

Ärendebeskrivning
Förslag finns om att eventuellt tidigarelägga möjligheten för restauranger att beviljas 
tillstånd för uteservering nu under pandemin. Dessutom finns förslag om att reducera 
avgifterna för restaurangerna under 2021 års verksamhet. Möjligheten att helt slopa 
avgiften för första halvåret 2021 behöver undersökas.
En redovisning av hur mycket intäkter nämnden skulle tappa genom sådana beslut behöver 
tas fram.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att inte ta ut någon avgift för de restauranger som 
ansöker om upplåtelse av allmän plats för uteservering 2021 och att tillåta uteserveringar 
redan från 1 mars 2021.
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16 - Beslut om gallring av fysiska handlingar 
som förvaras i digitalt arkiv (21/DOS/57)

Föredragande Susanne Naeslund 10:40

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men 
kommunens förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras. 
Sedan digital ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts 
digitalt i ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i 
pappersakter. Eftersom de handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar, 
betyder det i praktiken att allt fler digitala handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det 
fysiska diariet.
Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv. 
Förvaltningen ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt 
längre utan föreslår att handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska 
anses vara närarkiv.
Beslutet behöver tas i samtliga nämnder för att hela kommunen ska kunna gå över till att 
förvara handlingar digitalt. Flera av nämnderna har vissa verksamhetssystem där de redan 
idag förvarar handlingar endast som digitala dokument så det här beslutet blir ett led i att 
fortsätta den påbörjade digitaliseringen i kommunen.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att:

1. Inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid 
inaktualitet,

2. Handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut 
för att även förvaras som fysiska handlingar,

3. Handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda 
eller enligt lag även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt,

4. Beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01,
5. Dokumenthanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt 

hänvisa till det tagna beslutet,
6. Inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt 

filformat (Riksarkivet RA-FS 2009:2).

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv
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17 - DOS Verksamhetsberättelse 2020 
(19/DOS/63)

Föredragande Ingalill Nilsson 10:45

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med förvaltningen sammanställt en 
verksamhetsberättelse för 2020.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna den sammanställda verksamhetsberättelsen 
för 2020
Beslutsunderlag 

 DOS Verksamhetsberättelse 2020
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18 - DOS Internkontrollplan uppföljning 2020 
(19/DOS/63)

Föredragande Ingalill Nilsson 10:55

Ärendebeskrivning
Uppföljning av internkontroll för 2020 har genomförts. Enligt reglementet syftar den 
interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt bedrivs utifrån fastställda mål 
och fattade beslut. Den syftar även till att kvalitetssäkra den ekonomiska redovisningen och 
redovisningen av verksamhetsmått och nyckeltal, det vill säga skydda mot fel och 
oegentligheter.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollen för 2020.
Beslutsunderlag 

 DOS Internkontroll uppföljning 2020
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19 - Ansökan om statlig medfinansiering 
trafiksäkerhetsobjekt (21/DOS/31)

Föredragande Fredrik Brenkle och 
Niklas Hasselwander 11:05

Ärendebeskrivning
I länsplanen 2018-2029 avsätts totalt 114 miljoner kronor under planperioden till 
medfinansiering av kommunala åtgärder för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik och cykel. 
Länets kommuner kan söka medfinansiering av åtgärder på kommunal infrastruktur i 
enlighet med förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar. Prioritering av vilka kommunala åtgärder som ska få 
medfinansiering sker i en årlig process i dialog med kommuner och Trafikverket. 
Åtgärderna bör ligga i linje med länstransportplanens övergripande mål samt övriga 
relevanta regionala och nationella mål och planer.
Ansökningar om statlig medfinansiering skickas till Region Örebro län senast 12 februari. 
Region Örebro län sammanställer och skickar därefter ansökningarna vidare till Trafikverket 
senast 1 mars.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Drift- och servicenämndens beredningsutskott beslutade ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta och skicka in ansökningar med de förslagna objekten och den 
föreslagna prioritetsordningen enligt bilaga.
Ärendet tas nu upp till nämnden som ett informationsärende.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna informationen
Beslutsunderlag 

 Ansökan om statlig medfinansiering för utförande år 2022_Tjänsteskrivels.._
 TRAFIKSÄKERHET, MILJÖ OCH KOLLEKTIVTRAFIKOBJEKT I Hallsbergs kommun, Örebro län 

januari 2021
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-17  

20 - Åtgärdsvalstudie väg 529 (21/DOS/37) Föredragande Fredrik Brenkle och 
Niklas Hasselwander 11:10

Ärendebeskrivning
Denna åtgärdsvalsstudie hanterar väg 529 från Trafikplats 105 Vallby vidare genom 
Östansjö och Hallsbergs tätort fram till Byrsta där väg 529 ansluter väg 52.
Sträckan har pekats ut av Region Örebro län i länstransportplanen 2018-2029 som en 
prioriterad brist avseende framkomlighet och trafiksäkerhet. Kapacitetsproblem på 
sträckan har tidigare lyfts av både Region Örebro län och Hallsbergs kommun. Det gäller 
främst genom centrala Hallsberg där väg 529 är kommunal och heter Samzeliigatan. Längs 
den kommunala sträckan finns Samzeliibron som passerar över några av Trafikverkets 
viktigare järnvägsstråk: Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. Bron är den 
enda passagen i centrala Hallsberg för allmän fordonstrafik över järnvägen. Kommunen 
anser att mycket underhållsåtgärder behöver utföras för att hålla vägen och bron i gott 
skick. Genom att Samzeliibron bedömts ha brister i robusthet kan detta medföra en risk för 
påverkan på både väg och järnväg.
 Vidare har väg 529 upplevts vara smal och ha bristande trafiksäkerhet, framförallt mellan 
Hallsberg och Byrsta. Sträckan har även delvis bristande funktion för gång- och cykeltrafik.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen
Beslutsunderlag 

 ÅVS väg 529
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Sammanträdesdatum  2021-02-17  

21 - Åtgärdsplan granbarkborre, samt skoglig 
redovisning (21/DOS/20)

Föredragande Gustav af Wåhlberg och 
Erik Rumler 11:20

Ärendebeskrivning
Gustav af Wåhlberg har varit Hallsbergs kommuns skogsförvaltare i Skogssällskapet. Gustav 
ska nu arbeta med ett annat område och ny skogsförvaltare för Hallsberg blir istället Erik 
Rumler.
Gustav och Erik redogör för hur de jobbar med åtgärdsplanen gällande granbarkborre och 
går även igenom den skogliga redovisningen för 2020.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen
Beslutsunderlag 

 8367 Hallsbergs kommun Skoglig redovisning 2020 -
 HB 2020
 VL 2020
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22 - Definition på närproducerat och 
matsvinn mätning 2020 redovisning, 
(21/DOS/38)

Föredragande Christian Björk och Nina 
Ekelöf 11:40

Ärendebeskrivning
Det finns ingen allmän definition på vad närodlade och närproducerade livsmedel innebär.
Sydnärkekommunernas kost- och måltidschefer efterfrågar en gemensam definition och 
prioriteringsordning för kommande upphandlingsstrategi för livsmedel. Underlaget ska 
stödja arbetet med upphandling för att få en samsyn, effektivitet och för en god ekonomisk 
hushållning.
I Hallsbergs kommun genomför måltidsavdelningen regelbundet svinnmätningar i våra 
skolkök. En gång på hösten och en gång på våren. Båda mätningarna utförs under 
tvåveckorsperioder.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner informationen
Beslutsunderlag 

 Matsvinn närproducerat
 Tjänsteskrivelse definition Sydnärkekommunerna
 Sammanställning svinn 2017-2020
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Sammanträdesdatum  2021-02-17  

23 – Meddelanden till nämnden 210217 Föredragande  

Ärendet i korthet 
Redovisning av ett urval av inkomna alternativt upprättade handlingar och statistik.
Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen
Anmälningar 

 /DOS/2123648 21/DOS/18-1    volymmått Hallsberg 2020
 /DOS/2123649 21/DOS/18-2    Statistik telefontider bygglov december 2020
 /DOS/2123671 21/DOS/25-7    Svar på förslag - belysning vid lekpark i Pålsboda
 /DOS/2123674 21/DOS/25-8    Svar på förslag - belysning lekplats vid "stora kullen" 

i Pålsboda
 /DOS/2124075 21/DOS/18-3    Svarbekräftelse Plan- Bygg- och tillsynsenkäten 2020
 /DOS/2124148 21/DOS/4-2    Svar ang fyrverkeriregler Hallsbergs kommun
 /DOS/2124184 21/DOS/19-1    Beslut från Länsstyrelsen, upphävande av kommunal 

strandskyddsdispens - 
 /DOS/2124219 21/DOS/4-3    Svar på frågor om Fyrverkeriregler
 /DOS/2124275 21/DOS/18-4    Statistik telefontider bygglov januari 2021
 /DOS/2124459 21/DOS/18-11    volymmått Hallsberg januari
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24 - Redovisning av delegationsbeslut 
(21/DOS/17)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar för nämndens 
verksamhet. Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i 
verksamheterna på delegation från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till Drift- 
och servicenämnden vid närmast följande sammanträde.
Delegationsbeslut under perioden 2020-11-24 – 2021-01-25 redovisas genom att listor 
delges nämnden.
Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden godkänner redovisningen
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25 - Övriga ärenden (21/DOS/37) Föredragande  
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Sammanträdesdatum  2021-02-17  

26 – Mötets avslutande Föredragande Conny Larsson 12:20
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1

DNR 21/DOS/18 

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2021  

Ärendebeskrivning 
Det är Byggnadsnämnden i varje kommun som ensamt ansvarar för samhällets tillsyn och över 
att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut 
som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. I Hallsbergs kommun är det Drift- och 
servicenämnden som utgör Byggnadsnämnden och som är ansvarig för tillsyn enligt PBL.

Tillsynsplanen syfte är att tydliggöra Drift- och servicenämndens tillsynsansvar, vilka områden 
som Drift- och servicenämnden har ansvar över och hur tillsynsarbetet är tänkt att utövas i 
praktiken. Det ska också framgå vilka åtgärder som planeras och prioriteras under det 
kommande året. Tillsynsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras varje år.

Förslag till beslut 
  Drift- och servicenämnden antar tillsynsplanen enligt plan- och bygglagen 2021.

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2021

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon Åsa Gunnarsson
Förvaltningschef Bygglovschef
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Kontakt 
E-post: kommun@hallsberg.se 
Telefon: 0582-68 50 00 

 
 

Beslutad av: DOSXXXXX 
Datum: 2021-01-25 
Ärendenummer: 20/DOS/18 
 

Tillsynsplan 2021 
Enligt PBL (Plan- och bygglagen) 
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1 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 
Detta är en kommunal tillsynsplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.  

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som ensamt ansvarar för samhällets 
tillsyn över att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de 
bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är 
ingen annan myndighet än byggnadsnämnden som har det ansvaret. 

I Hallsbergs kommun är det Drift- och servicenämnden som utgör byggnadsnämnd 
och som är ansvarig för tillsyn enligt PBL och det är Drift- och 
serviceförvaltningens bygglovenhet som handlägger ärenden om tillsyn enligt PBL 
på delegation av Drift- och servicenämnden. 

 

1.1 Tillsynsplanens syfte 
Tillsynsplanens syfte är att tydliggöra drift- och servicenämnden tillsynsansvar, 
vilka områden som drift- och servicenämnden har ansvar över och hur 
tillsynsarbetet är tänkt att utövas i praktiken. Det ska också framgå vilka åtgärder 
som planeras och prioriteras under det kommande året. Tillsynsplanen ska vara 
ett levande dokument som uppdateras varje år. 

2 Drift- och servicenämnden tillsynsansvar  

2.1 Allmänt  
Drift- och servicenämnden har tillsyn över att plan- och bygglagen och att de 
förordningar, föreskrifter, domar och andra beslut som meddelas med stöd av 
lagen följs. Så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse ska Drift- och servicenämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd. Drift- och servicenämnden får ofta 
kännedom om överträdelser via medborgare som hör av sig till kommunen med 
information eller klagomål. Nämnden har inte någon laglig möjlighet att avstå från 
en prövning om ingripande. Det gäller oavsett hur frågan kommit upp. Drift- och 
servicenämndens skyldighet att ta upp en tillsynsfråga till prövning omfattar inte 
bara åtgärder som kräver bygglov utan alla åtgärder inom plan- och bygglag-
stiftningens tillämpningsområde. Tillsynen omfattar exempelvis även att bygglovs-
fria och bygglovsbefriade åtgärder uppfyller lagens krav.  

Ett aktivt tillsynsarbete ger en tydlig signal att det finns en betydande risk att 
avsteg från beslut och bestämmelser upptäcks. 

Då tillsyn är en myndighetsutövning är det viktigt att drift- och servicenämnden 
sköter denna uppgift och inte åsidosätter tillsynen. Vid försummelse kan det 
ytterst bli fråga om straffansvar för tjänstefel och skadeståndsansvar på grund av 
vårdslös myndighetsutövning. 

Drift- och servicenämnden är tillsynsmyndighet och ansvarar för frågor om lov, 
besked och tillsyn. Drift- och servicenämnden ska verka för en god byggnadskultur 
och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Genom tillsyn ska 
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Drift- och servicenämnden bidra till att felaktigheter och brister åtgärdas och till 
att lagstiftningen följs.  

Tillsyn bedrivs så att vår byggda miljö ska vara säker, hälsosam och tillgänglig. 

Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt 
beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens 
intentioner och på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller 
mindre bedömningsutrymme som finns i olika regler. Avsteg och undantag ska 
endast kunna ske om reglerna tillåter det. En sådan tillämpning är rättssäker, 
rättvis och enhetlig och drift- och servicenämnden kan genom ett effektivt 
tillsynsarbete bidra till detta. I plan- och bygglagstiftningen är tillsynen utformad 
så att Drift- och servicenämnden vid beslutande om ingripande inte ska kunna ha 
utrymme för övertalning, förhandling eller situationsanpassning. Drift- och 
servicenämnden ska utföra tillsynen på ett granskande och ingripande sätt och 
inte blanda in hänsyn som saknar lagstöd i bedömningen.  

Länsstyrelsen och Boverket ska ge kommunerna tillsynsvägledning, råd och stöd.  

Det finns inte någon bestämmelse som ger rätt för byggnadsnämnden att ta ut 
avgift för sitt tillsynsarbete. De byggsanktionsavgifter som nämnden tar ut tillfaller 
dock kommunen. Vid eventuellt vitesföreläggande tillfaller det staten.  

I 9 § förvaltningslagen framgår vidare att ärenden där någon enskild är part ska 
handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
säkerheten eftersätts.  

Målet med Drift- och servicenämnden tillsyn är att: 
- se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav och är säker, hälsosam och 
tillgänglig. 

- se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att 
värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer  

- säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs 
och att samhällets lagar och regler följs 

 

2.2 Drift- och servicenämnden tillsynsområden 
Det är lätt att få intrycket att Drift- och servicenämndens tillsyn endast handlar 
om att jaga så kallade svartbyggare. Tillsynsansvaret omfattar dock betydligt mer 
och är till nytta för många under lång tid. Nämndens tillsynsansvar omfattar 
exempelvis även de tekniska egenskapskraven och gäller både i byggskedet och i 
bruksskedet. 

Nedan följer en beskrivning av respektive område som Drift- och servicenämnden 
har tillsynsansvar över. 

2.2.1 Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet  
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har 
tillträde ska alltid avhjälpas om hindret med hänsyn till de praktiska och 
ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lokaler dit allmänheten har 
tillträde är exempelvis receptioner, bibliotek, restauranger och affärslokaler. 
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Bostäder räknas inte in som sådana lokaler som omfattas av kraven. Enkelt 
avhjälpta hinder ska även åtgärdas för allmänna platser exempelvis väg, park eller 
torg som i en detaljplan är utpekade för gemensamt behov.  Ett enkelt avhjälpt 
hinder som ska åtgärdas är ofta fysiskt, som nivåskillnader, tunga dörrar, brister i 
belysning eller skyltning. Hindren ska avhjälpas oavsett när de uppkommit, och 
om det inte åtgärdas har Drift- och servicenämnden rätt att besluta om ett 
åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut får förenas med vite. Frågan om ett hinder 
är enkelt att avhjälpa kan omprövas om förutsättningarna förändras.   
Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 
12 § andra stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, 
HIN 3-offentliga/publika lokaler, som trädde i kraft den 1 juli 2013.  
När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än 
byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga.  Kravet finns i 8 kap 12 § första stycket PBL. 
Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2011:5 ALM 2.  
 
Syfte  

För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att funktions-
hinderperspektivet genomsyrar de kommunala verksamheterna. Det är även 
viktigt att kommunen arbetar för att förbättra tillgängligheten. I och med ansvaret 
för den fysiska planeringen har kommunen en avgörande roll i målet om ett 
tillgängligt Sverige. Drift- och servicenämnden har ansvaret för att publika lokaler 
ska var tillgängliga för alla. Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa.  
 

2.2.2 Obligatorisk ventilationskontroll, OVK  
Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder byggnaden, som är ansvarig 
för att funktionen hos ventilationssystem i byggnaden kontrolleras innan systemet 
tas i bruk och därefter kontrolleras med jämna intervall. Kontrollen utförs av en 
sakkunnig besiktningsman. Vid en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska det 
kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak 
överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Har en 
omfattande ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna 
som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa ett tillfredställande 
inomhusklimat i byggnader. Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan 
vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte 
medför ett försämrat inomhusklimat. Om besiktningen inte utförs inom 
föreskriven tid har Drift- och servicenämnden möjlighet att förelägga ägaren att 
vidta åtgärder och skulle det finnas brister som inte åtgärdas har nämnden 
möjlighet att förelägga fastighetsägaren att åtgärda påtalade brister. Ett sådant 
beslut får förenas med vite.  
Syfte  

Att ha god tillsyn av OVK då ventilationen är väsentlig för en god innemiljö. 
Bristande ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma samt nedsatt 
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prestationsförmåga för de som är i lokalerna. Miljöer där barn och ungdomar 
vistas (förskolor och skolor) bör prioriteras.  

 

2.2.3 Hissar och andra motordrivna anordningar 
Det är fastighetsägaren eller den som är ansvarig för en hiss eller annan 
motordriven anordning som är skyldig att se till att anordningen kontrolleras 
innan anordningen tas i bruk och därefter med jämna intervall. Kontrollen ska 
utföras av sakkunnig besiktningsman. Motordriven anordning kan vara 
rulltrappor, småliftar och motordrivna portar. 

Om anordningen inte uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa eller att 
kontrollen inte utförs inom föreskriven tid får den inte användas. För hiss ska 
fastighetsägaren även se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i 
varje hiss. På skylten ska det framgå sista datum för när hissen måste besiktigas 
nästa gång. Alla hissar ska besiktigas en gång om året. Drift- och servicenämnden 
har via bygglovsenheten tillsyn över att kraven uppfylls. Används en anordning 
innan bristerna är åtgärdade och ett godkänt protokoll upprättas har nämnden 
möjlighet att besluta om byggsanktionsavgift. Har en anordning fått användnings-
förbud ska den åtgärdas så att tillgängligheten klaras till och i en byggnad. 
Åtgärdas inte anordningen har Drift- och servicenämnden möjlighet att förelägga 
anordningens ägare att åtgärda bristerna. Ett sådant beslut får förenas med vite. 

Syfte  

Att hissar och motordrivna anordningar är säkra att använda.  

 

2.2.4 Olovligt byggande - olovlig åtgärd  
Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov. Den 
juridiska termen är olovligt byggande. Egentligen står benämningen för alla 
åtgärder som är lov- eller anmälanpliktiga och som utförs utan att start- eller 
slutbesked har meddelats.  

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts 
har drift- och servicenämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift. Det spelar 
ingen roll om felet begåtts av misstag, eller om byggherren inte känt till reglerna. 
Bedöms åtgärden kunna få lov i efterhand kan ett lovföreläggande beslutas där 
ägaren ges möjlighet att inom viss tid ansöka om lov för åtgärden. Om lovföre-
läggandet inte följs kan Drift- och servicenämnden besluta att på ägarens 
bekostnad upprätta de ritningar som behövs för att kunna pröva frågan om lov. 
Kan lov, start- eller slutbesked inte lämnas för åtgärden i efterhand har drift- och 
servicenämnden möjlighet att besluta om rättelseföreläggande där det beslutas 
att åtgärden ska rivas, tas bort eller återställas. Beslut om rättelseföreläggande får 
förenas med vite.  

Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och 
efter det är det för sent att besluta om exempelvis rivning av det olovligt byggda. 
Tioårsregel gäller dock inte när man ändrat en bostadslägenhet till väsentligt 
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annat ändamål, till exempel kontor eller hantverk. Det är kommunen som har 
bevisbördan vid ingripanden. Kommunen kan inte ta ut byggsanktionsavgiften om 
Drift- och servicenämnden/Bygglovsenheten inte låtit den som byggt olovligt, fått 
möjlighet att yttrande sig inom fem år efter överträdelsen.  

Syfte  

Det är viktigt för det allmännas förtroende att Drift- och servicenämnden lever 
upp till sitt ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en 
demokratisk rättvisefråga att den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar 
och bestämmelser och inte på grannarnas goda vilja. Bygglovsenheten 
kontrollerar att åtgärderna uppfyller de krav som lagen ställer.  

 

2.2.5 Bristande underhåll (förfallna byggnader och ovårdade tomter) 

Förfallna byggnader 
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de 
tekniska egenskaperna bevaras. Det innebär att byggnadstekniskt underhåll skall 
ske så att byggnaden bibehåller de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga 
om tillexempel bärförmåga, säkerhet vid användning och vid brand, skydd med 
hänsyn till hälsa och lämplighet för det avsedda ändamålet. Om byggnaden är 
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får den inte förvanskas. Sköter byggnadens ägare inte detta har Drift- 
och servicenämnden möjlighet att besluta om åtgärdsföreläggande. Ett sådant 
beslut får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs har nämnden möjlighet 
att besluta att åtgärden ska utföras på fastighetsägarens bekostnad.  

Om byggnaden är förfallen eller skadad i väsentlig omfattning och inte sätts i 
stånd inom skälig tid får Drift- och servicenämnden besluta att byggnaden ska 
rivas. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs 
har nämnden möjlighet att besluta att åtgärden ska utföras på fastighetsägarens 
bekostnad. Har byggnationen brister som kan äventyra säkerheten för den som 
uppehåller sig i eller i närheten av byggnaden får Drift- och servicenämnden 
förbjuda användningen av hela eller delar av byggnaden. Ett sådant beslut får 
förenas med vite. 

Ovårdade tomter 
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas 
och skötas så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för 
omgivning och trafik inte uppkommer. Tomter skall underhållas och skötas 
oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att fastighetsägaren måste 
sköta sin tomt så att den hålls vårdad och att det inte samlas avfall, skräp, 
byggmaterial med mera som kan utgöra en betydande olägenhet för 
omgivningen. Även häckar och annan växtlighet ska skötas så att trafiksäkerheten 
inte äventyras. Om fastighetsägaren inte håller tomten i vårdat skick har drift- och 
servicenämnden möjlighet att besluta om åtgärdsföreläggande. Ett sådant beslut 
får förenas med vite. Om föreläggandet inte följs har nämnden möjlighet att 
besluta att åtgärden ska utföras på fastighetsägarens bekostnad. 

Reglerna återfinns i 8 kap 4–5 §§ och 14-16 §§ PBL samt 3 kap PBF.   
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Syfte  
Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna 
platser och andra byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt 
så att risk för olycksfall och att betydande olägenheter uppkommer.  

 

2.2.6 Utomhuslekplatser 
Alla barn har rätt till en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket Förenta 
nationernas konvention om barnens rättigheter understryker. Samhällets olika 
organ ska känna ansvar för olycksfallsförebyggande arbete samt möjliggöra aktivt 
deltagande i samhället för alla barn. Lekplatser och fasta anordningar på 
lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas (8 kap 15§ PBL). 

Fastighetsägarens ansvar 
Fastighetsägare som till exempel kommunen, bostadsbolag eller bostadsrätts-
föreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls (PBL). Ansvaret 
för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår. När en ny lekplats har 
uppförts bör en installationsbesiktning utföras av en person med erforderlig 
kompetens.  

Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör utföras av "en kompetent person" 
och dokumenteras så att den vid behov kan verifieras. Planer för besiktning, 
kontroll, drift och underhåll för varje lekplats bör upprättas och följas. 

Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen enligt standarden bör rutinmässiga 
visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som 
utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller 
vara nödvändiga. Dessa kontroller kan göras av fastighetsägaren själv. 

Om fastighetsägaren inte tillser detta har Drift- och servicenämnden möjlighet att 
besluta om åtgärdsföreläggande eller rättelseföreläggande. Ett sådant beslut får 
förenas med vite. 

Syfte 
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket lag 
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter 
understryker. Samhällets olika organ ska känna ansvar för olycksfallsförebyggande 
arbete samt möjliggöra aktivt deltagande i samhället för alla barn.  

 

2.2.7 Platsbesök vid byggnation 
Platsbesök utförs av byggnadsinspektörerna där de kontrollerar att meddelat 
bygglov följs och att byggprocessen sker säkert så att det inte byggs in fukt, med 
mera. Ibland kan inspektörerna bli tvungna att stoppa byggen då det är risk eller 
fara för liv/hälsa/egendom. 

Syfte 
Att bidra till att de hus som byggs och brukas blir säkra, funktionella och friska. 
Det leder i sin tur till färre olyckor och sjukdomsfall på grund av exempelvis husras 
och sjuka hus. 
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2.3 Tillsynsarbete i praktiken 
Drift- och servicenämndens tillsyn hanteras i enskilda ärenden som vanligtvis 
upprättas genom att nämnden mottar information eller klagomål från en 
namngiven eller från en anonym medborgare. Det kan även vara så att 
förvaltningen eller nämnden själva anser att det framkommit skäl att bedriva 
tillsyn i ett enskilt fall. Har man som namngiven medborgare lämnat in en 
anmälan har man alltid rätt till att få sitt ärende avgjort med ett beslut och få 
information om hur man överklagar beslutet.  

Drift- och servicenämnden tillsyn utövas direkt mot den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd. Det är framförallt byggherrar, fastighetsägare 
och ägare av byggnadsverk som tillsyn utövas mot, men även kontrollansvariga, 
sakkunniga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, väghållare och 
huvudmän för allmänna platser omfattas av byggnadsnämndens tillsyn.  

Drift- och servicenämnden samt dess tjänstemän har rätt att få tillträde till 
fastigheter och byggnadsverk samt utföra de åtgärder som behövs för arbetet på 
platsen. Tillsynsmyndigheter har också rätt att av byggherren få de upplysningar 
och handlingar som behövs för sitt tillsynsarbete. 

Om det i ett ärende framkommer skäl för Drift- och servicenämnden att ingripa 
innebär nämndens tillsyn främst att nämnden vid förelägganden eller förbud 
försöker få motparten att själv vidta nödvändiga åtgärder, så som riva, städa 
tomten etcetera. I undantagsfall ingriper kommunen själva och genomför 
åtgärder på motpartens bekostnad eller vänder sig till kronofogden.  

Prioritering 

Det är Drift- och serviceförvaltningens bygglovenhet som handlägger ärenden om 
tillsyn enligt PBL på delegation av Drift- och servicenämnden. När 
Bygglovsenheten får in ett nytt ärende tilldelas ärendet en 
byggnadsinspektör/handläggare, som då måste utgå från följande 
frågeställningar, se nedan, för att kunna göra en prioritering av ärendet.

 

Vid tillsynsärenden behöver handläggare ta reda på om det är: Fara för 
liv/hälsa/egendom, Bristande underhåll/skötsel som har gått så långt att det är 
fråga om förfall, Uppenbara eller stora avvikelser, Omgivningen upplever 
betygande olägenheter.  

Finns risk för människors liv och hälsa ska ärendet prioriteras och handläggas 
omedelbart. 
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3 Tillgängliga resurser för tillsyn under 2021 
På Bygglovsenheten finns inte någon utpekad tjänsteperson för 
tillsynshandläggning utan alla handläggare handlägger tillsynsärenden. 
Personal  

 Enligt genomförd behovsutredning uppgår det totala behovet av personal 
i Hallsberg till 5,2 årsarbetskrafter.  

 Det bedöms att resursbehovet för byggtillsyn inte är helt tillgodosett i 
dagsläget, därför behöver prioriteringar göras.  

4 Utvärdering 

4.1 Utvärdering av 2020 års tillsynsplan  
Bedömning är att tillsynsplanen för år 2020 inte har kunnat genomföras fullt ut. 
Enheten har fått prioritera bygglovärenden i början av året på grund av 
personalvakanser. Under året har alla inspektörer internutbildats och arbete med 
mallar och rutiner, har påbörjats.  

Inom tillsyn så finns områden som bygglovsenheten inte har arbetat med och det 
gäller enkelt avhjälpta hinder och utomhuslekplatser där vi ska ta in 
besiktningsprotokoll på alla lekplatser och följa upp säkerheten runt dessa.  

Under 2020 inkom följande tillsynsärenden 

Inkommande tillsynsärenden  Antal/år 
HIN (enkelt avhjälpa hinder) 0  
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 38 
Hissar  2 
Olovligt byggande 16 
Ovårdad växtlighet/byggnad 4 
Ovårdad tomt (nedskräpning) 19 
Lekplatser 0  
summa 79  

 

Underlag för planering 2021 

- Ta fram information till fastighetsägarna om HIN (enkelt avhjälpta hinder) 
och de krav som finns. Denna punkt har vi haft med varje år i tillsyns-
planen som mål men den har prioriterats bort. Vi har heller inte fått in 
något ärende inom detta tillsynsområde. 

- Ta reda på vilka lekplatser som finns i kommunen bland fastighetsägare 
och begära in besiktningsprotokoll på alla lekplatser och följa upp 
säkerheten runt dessa.   

- Att komma ikapp med registrering inom OVK. Vi har ett mindre antal 
ärenden som släpar från 2020 men en större mängd ärenden vi behöver 
gå igenom som registrerats från tidigare år.  
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- Olovliga byggen, det finns cirka 13 ärenden som inkom under 2020 som 
har tilldelats handläggare och som påbörjats men där arbete kvarstår.  

- Ovårdade tomter med mycket nedskräpning ligger vi efter med eftersom 
de är väldigt tidskrävande och då de inte kunnat prioriteras. Det finns 
cirka 15 ärenden som har tilldelats handläggare och påbörjats men där 
arbete kvarstår. I denna siffra ingår inte bara större ärenden utan även 
häckar som skymmer sikt. 

- Att få en överblick över de hissar, portar och andra motordrivna 
anordningar som finns, och att objekt med allvarliga brister inte används. 

 

4.2 Tillsynsarbete under 2021 
För 2021 saknar Drift- och servicenämnden de resurser som krävs för att utföra all 
den tillsyn som de har ansvar för och som det finns behov av. I tabellen nedan 
redovisas den tillsynen som planeras utifrån tillgängliga resurser. Enheten 
kommer att, utöver dessa ansvarsområden, i år även byta verksamhetssystem. 
Det medför att det kommer att gå en hel del tid och resurser. 
 
Prioriterade mål och aktiviteter 
 Aktiviteter 2021 Prioritet Prognos för genomförande 

Mål: Att aktivt arbeta utifrån tillsynsplanen för att få ärendemängden till en nivå som 
innebär att vi omedelbart kan hantera inkommande ärenden 

 Införa granskningsblad 
så alla handläggare gör 
lika och vet hur ärenden 
ska prioriteras. 
 

Detta kvalitets-
arbete är av högsta 
prioritet.  

Kommer att genomföras 2021. 

 Säkerställa att alla 
upprättade tillsyns-
ärenden har tilldelats en 
handläggare. 

Varje tillsynsärende 
ska tilldelas en 
handläggare. 

Kommer att genomföras 2021. 

 Våga ta beslut, och få 
ärenden prövade. 
 

Nödvändigt för att 
enheten ska komma 
vidare i ärenden. 

 

Mål: HIN, att lokaler och platser dit allmänheten har tillträde är tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning 

 Att handlägga de 
ärenden som kommer 
in. 

Införa ett 
granskningsblad så 
får enheten verktyg 
för att kunna 
prioritera alla 
ärenden. 

Ingen uppsökande tillsyn kommer att 
kunna prioriteras under 2021. 
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 Ta fram information till 
fastighetsägare om 
enkelt avhjälpta hinder 
och de krav som finns 
om tillgänglighet (från 
2020). 

 Vi saknar resurser för att prioritera 
detta. 

Mål: OVK, att komma ikapp med registreringen inom OVK, där vi ligger efter 

 Vi ska hinna med de 
ärenden som inkommer 
under 2021. 

 Vi saknar resurser för att få ett 
komplett OVK-register, eftersom 
registreringen har släpat från tidigare 
år. Detta kommer inte att prioriterats. 
Endast inkomna ärenden kommer att 
hanteras. 

Mål: Hissar och andra motordrivna anordningar, att få en överblick över de hissar, 
portar och andra motordrivna anordningar som finns, och att objekten med allvarlig 
brist inte används. 

 Handlägga hissärenden 
löpande och prioritera. 

Sätta av viss tid för 
detta. 
 

Endast inkomna ärenden kommer att 
hanteras. 

Mål: Olovligt byggnader-olovliga åtgärder, att bedriva en tillsyn som uppnår kraven i 11 
kap 5§ PBL som säger att vi ska pröva ingripande så fort vi får information om att lagen 
inte följs. 

 Handlägga de ärenden 
som inkommer och de 
som kvarstår från 2020. 

Prioritera objekt 
med allvarliga 
brister. 

Endast inkomna ärenden kommer att 
hanteras ingen egeninitierad tillsyn är 
möjlig. 

 Förbättra informationen 
på hemsidan om de 
regler som gäller för 
byggande. 

 Se över information som finns ett par 
gånger om året och om ändringar i 
lagar/regler sker. 

Mål: Bristande underhåll, minska andelen ovårdade hus, tomter, allmänna platser och 
andra byggnadsverk än byggnader. 

 Handlägga de ärenden 
som inkommer och de 
som kvarstår från 2020. 

Ärendena 
prioriteras när de 
inkommer. 

Endast inkomna ärenden kommer att 
hanteras ingen egeninitierad tillsyn är 
möjlig. 

 Ge information på 
hemsidan om regler för 
bland annat 
trafiksäkerhet, 
växtlighet, gällande 
tomter. 

 Se över den information som finns ett 
par gånger om året och om ändringar i 
lagar/regler sker. 

Mål: Utomhuslekplatser, att objekten med brister åtgärdas så ingen kommer till skada 
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 Begära in protokoll från 
de årliga 
säkerhetsbesiktningar 
som ska utföras i 
kommunen. 

 Endast inkomna ärenden kommer att 
hanteras ingen egeninitierad tillsyn är 
möjlig. 

 

4.3 Slutsats 
För 2021 saknar Drift- och servicenämnden de resurser som krävs för att utföra all 
den tillsyn som de har ansvar över. Utökas inte resurser måste nämnden 
prioritera hårt i tillsynen.  

4.4 Uppföljning 
Tillsynsplanen kommer under 2021 att följas upp av enheten i juni samt 
november. 
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Behovsutredning för Bygglovsenheten 2021  

Ärendebeskrivning 
Här sammanfattas ärendet/tjänsteskrivelsen i korthet. Vad gäller ärendet/vad har hänt, har 
kommunicering skett, huvudsakliga synpunkter/yttranden, sammanfattande bedömning och 
motivering till beslut.

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar anta behovsutredning för Bygglovsenheten 2021. 

Ärendebeskrivning
Behovsutredningen för Bygglovsenheten sträcker sig ett år framåt i tiden och omfattar hela 
nämndens ansvarsområde vad gäller lov, förhandsbesked, tillsyn. Utredningen uppdateras 
årligen och har tidigare legat i tillsynsplanen för bygglovsverksamheten. Utredningen ska 
klargöra vilka resurser som behövs för att utföra myndighetsuppdraget. 

Beslutsunderlag 
Behovsutredning för Bygglovsenheten 2021 

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon Åsa Gunnarsson
Förvaltningschef Bygglovschef 
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Kontakt 
E-post: kommun@hallsberg.se 
Telefon: 0582-68 50 00 

 
 

Beslutad av: DOSXXXXX 
Datum: 2021-01-26 
Ärendenummer: 21/DOS/18 
 

Behovsutredning för 
Bygglovsenheten 2021 
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Behovsutredning 

Behovsutredningen för Bygglovsenheten sträcker sig ett år framåt i tiden och 
omfattar hela Drift- och servicenämndens ansvarsområde vad gäller lov, förhands-
besked och tillsyn. Utredningen uppdateras årligen och har tidigare legat i tillsyns-
planen för bygglovsverksamheten. Utredningen ska klargöra vilka resurser som 
behövs för att utföra myndighetsuppdraget.  

1 Tillgänglig tid för verksamhet 

1.1 Generell bedömning av tillgängliga personalresurser 
Hur stor är tillgången på personal och hur stor del av deras arbetstid kan läggas på 
handläggning? 

För att beräkna behov och tillgång på personal används en generell mall från 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Enligt SKR:s bedömning arbetar en heltidsanställd person cirka 1 500 – 1 600 
timmar per år och av denna tid används cirka 1 000 timmar till kärnverksamhet. 
Kärnverksamhet är tid som läggs ner på handläggning av ärenden, rådgivning och 
information till medborgare med mera. Då återstår det cirka 600 timmar till annat 
som till exempel kvalitetsarbete, utbildning, samverkan med mera. Vid deltids-
tjänstgöring minskar främst tiden för kärnverksamheten då övrig tid ofta tas i 
anspråk. 

 

1.2 Bygglovenhetens bemanning och tillgängliga 
personalresurser 

I tabellen nedan visas antal anställda på Bygglovsenheten under 2021. Enheten 
består av sju byggnadsinspektörer, en enhetschef och en administratör. Totalt nio 
tjänstepersoner. Flera arbetar deltid och av den anledningen har vi överanställt en 
byggnadsinspektör för att täcka upp dessa vakanser. 

Drift- och servicenämnden i Hallsbergs kommun har ett samarbetsavtal med 
Kumla kommun, vilket gör att Bygglovsenheten i Kumla ska handlägga Hallsbergs 
kommuns ansökningar om lov, förhandsbesked samt utöva tillsyn. Kumla kommun 
har därför anställt 2,5 byggnadsinspektörer som betalas av Hallsbergs kommun. 
Denna behovsutredning gäller bara Hallsbergs kommun.  
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Tillgängliga personalresurser i Hallsberg 

Tjänst Hallsberg 2021 Procent Timmar Kärnverksamhet 

Byggnadsinspektör  100 % 1600 1000 
Byggnadsinspektör  100 % 1600 1000 
Byggnadsinspektör  50 % 800 500 
Bygglovschef  40 % 640 400 
Administration  30 % 480 300 
Summa tjänster 320 % 5120 3200 

 

I tabellen ovan står det att chef endast arbetar 40 % men tiden är fördelad 60/40 
mellan kommunerna utifrån antalet invånare. Uträkningen i tabellerna blir lite 
missvisande då chef inte handlägger 40 % av sin tid. Administratören är placerad i 
Hallsberg och lägger 30 % av sin heltidstjänst på bygglovsfrågor. 

Då Bygglovsenheten har haft rörelse på personalsidan under flera år så går det åt 
mycket tid för rekrytering samt att sätta in en ny medarbetare i sin nya roll som 
byggnadsinspektör. Rekryteras en nyexaminerad byggnadsingenjör tar det cirka 
ett år innan den självständigt kan handlägga ärenden. 

De tillgängliga resurser enheten har är avsedda för lov, förhandsbesked och 
tillsyn. En av byggnadsinspektörerna är även systemförvaltare för enhetens 
verksamhetssystem. Tiden för systemförvaltning uppgår normalt till cirka 10 % av 
en heltidstjänst men kommer under 2021 att öka markant då vi byter 
verksamhetssystem. 

 

1.3 Behov av personalresurser för uppdraget i Hallsberg 
Nedan redovisas en sammanställning för 2018- 2020 samt en prognos för 2021. 
Under dessa år kan man se att enheten har arbetat mer än 1 000 timmar i 
kärnverksamheten och att enheten har varit underbemannad under flera år. Detta 
har resulterat i att enheten har fått prioritera och då har byggloven gått först. Är 
det mycket bygglovsärenden så blir tillsynsarbetet lidande, det påverkar även 
tiden för verksamhetsutveckling och att säkerhetsställa rutiner, kvalitetsarbete 
och mallar.  
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Nedan redovisas antal inkomna ärenden och uppskattad tid det tar att handlägga.  

     2018   2019   2020   Prognos 2021 
Inkommande ärenden 
med mera Antal/år Tim/år Antal/år Tim/år Antal/år Tim/år Antal/år Tim/år 

Nybyggnad en- och 
tvåbostadshus 26 754 33 957 34 986 30 870 

Nybyggnad 
flerbostadshus 3 132 2 88 2 114 2 114 

Nybyggnad 
företagslokaler 5 170 1 34 3 102 5 170 

Tillbyggnationer 26 520 18 360 16 320 20 400 
Komplementbyggnader 23 368 46 736 15 240 20 320 
Förhandsbesked 4 54 4 54 5 68 5 95 
Övriga bygglov (skylt, 
transformator, ändring 
mm) 

105 1470 125 1169 111 1519 105 1435 

Rivningslov 6 21 10 35 3 11 5 18 
Strandskydd 2 27 1 13,5 6 81 6 81 
Anmälningspliktiga 
ärenden 42 147 53 186 50 175 50 175 

Telefontid 339 173 391 173 580 186 580 186 
Detaljplaner 
(yttranden) 2 12 1 6 2 12 8 48 

Systemförvaltning 
Byggreda   100   100   100   200 

Förfrågningar, 
rådgivning, information 42 84 46 92 61 122 60 120 

Summa 625 4032 731 4003 888 4035 896 4232 
          
Inkommande 
tillsynsärenden  Antal/år Tim/år Antal/år Tim/år Antal/år Tim/år Antal/år Tim/år 

HIN 0 0 0 0 0 0 0 0 
OVK 44 33 51 38,25 49 36,75 40 30 
Hissar  6 4,5 7 5,25 3 2,25 5 3,75 
Olovligt byggande 3 60 11 220 23 460 20 400 
Ovårdad växtlighet 0 0 7 70 11 110 10 100 
Ovårdad tomt 
(nedskräpning) 13 260 8 160 13 260 20 400 

Lekplatser 0 0 0 0 0 0 0 0 
summa 66 358 84 494 99 869 95 934 

         
Summa tim./år 
inkomna ärenden + 
tillsynsärenden   4390   4497   4904   5165 
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1.4 Samlad bedömning av resursbehov och konsekvenser 
Om man utgår från SKR:s grundmodell kan en fulltalig bygglovenhet arbeta 3 200 
timmar med kärnverksamhet 2021. Prognosen för 2021 visar att behov av 
resurser bedöms vara 5 165 timmar för uppdraget. Det ger en differens mellan 
tillgängliga resurser och uppdragets resursbehov på 1 965 timmar vilket motsvarar 
cirka två heltidstjänster. Differensen visar att Bygglovsenheten behöver förstärkas 
med ytterligare tjänster eller att vissa arbetsuppgifter behöver prioriteras ner.  

Sammanfattning  

Utredningen visar att enheten inte har tillräckligt med personalresurser räknat i 
årsarbetskraft.  

När enheten har många inkommande bygglovsärenden får vi prioritera ner andra 
ärenden, detta brukar resultera i att: 

- Tillsynsärenden prioriteras ned. 

- Servicenivån blir sämre. 

- Längre handläggningstider, vilket resulterar i klagomål på enhetens 
handläggning. 

- Kvalitetsarbete får stå tillbaka.  
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 2021-01-22 Dnr:  21/DOS/50 

 

 
 

Beslut om Hallsbergs kommuns ombud 2021 och 2022 i Hjälmarens 
vattenvårdsförbund   

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Hjälmarens vattenvårdsförbund är förbundets verkställande och förvaltande organ och 
består av 9 ledamöter och 9 ersättare samt två adjungerade från Länsstyrelsen i Örebro och 
Länsstyrelsen i Sörmland. Styrelsens sammansättning bör successivt växla och i möjligaste mån 
representera de intressekategorier som ingår i förbundet. 
Det är viktigt för medlemmarna att skicka en representant till årsmötet som inte är med i styrelsen, 
med tanke på rösträtten. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar välja Niklas Hasselwander till Hallsbergs kommuns ombud 2021 
och 2022 i Hjälmarens vattenvårdsförbund. 

Ärendet 
Hjälmarens vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar och övriga 
intressenter som påverkar eller påverkas av yt- eller grundvatten inom Eskilstunaåns 
avrinningsområde. Syftet är att verka för god vattenvård inom området, tillvarata medlemmarnas 
intressen och inom ramen av förbundets resurser hjälpa medlemmarna i den vattenvårdande 
verksamheten. 
Hjälmarens vattenvårdsförbund bildades 1967 och är sedan 2011 också ett vattenråd. Förbundet har 
en heltidsanställd vattensamordnare. Verksamheten utgörs numera både av en samordnad 
recipientkontroll (SRK) och funktionen som vattenråd. Idag har förbundet 26 medlemmar bestående 
av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är 
frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar. 
Årligen genomförs en recipientkontroll i avrinningsområdet. Vattenprovtagningar och analys av 
vatten från 33 stationer i vattendrag och 11 stationer i sjöar. 

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon  Niklas Hasselwander 

Förvaltningschef  Teknisk chef 

 

Bilagor 

<Ange eventuella bilagor> 
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Datum: 2021-01-13 Dnr: 21/DOS/XXX

Version 1.0. 21/8-20

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

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

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

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

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

möjligheten att kommunen får sköta driften av en allmän VA-anläggning i andra kommuner 
och att driften skall redovisas skilt från annan verksamhet.

4. Begrepp som VA-abonnent, VA-installation, förbindelsepunkt och anstånd flyttas till 
textdelen för information till fastighetsägare.

5. Det som gäller nödvatten finns under användning av den allmänna dricksvattenanläggningen 
(1.3).

6. Vid vattenmätarfel eller dold vattenläcka vid överförbrukning om hur VA-huvudmannen 
beräknar reducering finns under informationen till fastighetsägare (2.4.7).

7. Flyttanmälan från fastighetsägaren skall lämnas till Sydnärkes kommunalförbund.
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☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i 
bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon Niklas Hasselwander
Förvaltningschef Teknisk Chef

Bilagor
ABVA 2021
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Stadga/Lokal föreskrift
Stadga är ett äldre begrepp, ett modernare ord är lokal föreskrift.

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2020-11-26
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Teknisk chef
Ärendenummer: 20/DOS/XX

Allmänna bestämmelser för 
allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar
och information till fastighetsägaren om Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och 
avloppstjänster. Bestämmelse antogs av kommunfullmäktige i Hallsberg 2021-xx-xx § XXX och gäller 
från och med 2021-XX-XX
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VA-ordlista

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

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

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

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

Brukningsavgift

dränvatten

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

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

fastighetsägare den som äger en fastighet inom en allmän VA-anläggnings 
verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med 
tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på 
grund av testamentariskt förordande,

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

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

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

LAV (2006:412) Lag om allmänna vattentjänster (ersatte VAL 70 1970:244) 
som reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen för den 
allmänna avlopps- och vattenanläggningen och 
fastighetsägare inom området för vatten och avlopp med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön,

LTA-pump
Pump till lätt tryckavlopp som avleds från en fastighet i en 
tryckledning vidare till anslutningspunkten,
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nödvatten dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom 
ledningsnätet vid händelser som hotar och ger 
skadeverkningar som ska skyddas i samhället,

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

tredimensionell 
fastighet

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

tryckledning en ledning som är ansluten till en pump

VA-abonnent användare av vatten- avlopps- och dagvattenstjänster,

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

VA-huvudman den som äger den allmänna VA-anläggningen,

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

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

vattenförsörjning tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal 
hushållsanvändning,

vattenmätare en mätare som installeras av huvudmannen för att mäta 
vattenförbrukning,

vattentjänster vattenförsörjning och avlopp (VA), avleda dagvatten,

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

återströmning när dricksvattnets flöde i ledningen vänder åt motsatt håll. 

Page 614 of 812



Datum

2020-11-26
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

Ärendenummer

20/DOS/XX
Sida

4(21)

Innehållsförteckning
1 Allmänna bestämmelser................................................................ 4

1.1 Två inledande bestämmelser............................................................................... 4
1.1.1 Första inledande bestämmelse......................................................................... 4
1.1.2 Andra inledande bestämmelse......................................................................... 4
1.2 Inkoppling till den allmänna VA-anläggningen..................................................... 4
1.3 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen..................................... 4
1.4 Användning av den allmänna avloppsanläggningen............................................ 5
1.5 Installation av lågtryckavloppsystem(LTA) till den allmänna 

avloppsanläggningen............................................................................................ 7

2 Information till fastighetsägare om Hallsbergs kommuns 
allmänna vatten- och avloppstjänster.......................................... 8

2.1 Inledning............................................................................................................... 8
2.1.1 VA-huvudmannen för de allmänna VA-anläggningar....................................... 8
2.1.2 Verksamhetsområde........................................................................................ 9
2.1.3 Fastighetsägare................................................................................................. 9
2.1.4 Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?.................................................... 9
2.1.5 Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?................................................. 9
2.1.6 Servisledning..................................................................................................... 9
2.1.7 Juridisk ansvarsfördelning.............................................................................. 10
2.1.8 Kostnadsfördelningen..................................................................................... 10
2.2 Förbindelsepunkts läge...................................................................................... 10
2.3 Inkoppling till den anmäla VA-anläggningen...................................................... 11
2.3.1 Anmälan om anslutning  ................................................................................ 11
2.3.2 Besiktning vid inkoppling av serviser.............................................................. 11
2.3.3 Anmälan om gemensam förbindelsepunkt.................................................... 11
2.3.4 Anstånd........................................................................................................... 11
2.3.5 Flytt av befintlig servisledning........................................................................ 12
2.3.6 Avgiftsskyldighet............................................................................................. 12
2.3.7 VA avgifter...................................................................................................... 12
2.4 Användning av allmänna dricksvattenanläggning.............................................. 12
2.4.1 21 Dricksvatten kvalité, tryck och mängd....................................................... 12
2.4.2 Byggvatten...................................................................................................... 12
2.4.3 Begränsning av vattenleverans....................................................................... 13
2.4.4 Vattenmätare................................................................................................. 13
2.4.5 Vattenmätares placering................................................................................ 13
2.4.6 Inför vattenmätarbyte.................................................................................... 14
2.4.7 Vattenmätarfel och rättslig prövning av frågan.............................................. 14
2.4.8 När fastighetsägare önskar flytta vattenmätaren.......................................... 15
2.4.9 Andra vatteninstallationer.............................................................................. 15
2.4.10 Återströmningsskydd...................................................................................... 15
2.4.11 Placering och utformning av återströmningsskydd........................................ 15
2.4.12 Återströmningsskydd till fem vätskekategorier.............................................. 16
2.4.13 Dricksvatten för andra ändamål..................................................................... 16
2.4.14 Anslutning till sprinkler................................................................................... 16

Page 615 of 812



Datum

2020-11-26
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

Ärendenummer

20/DOS/XX
Sida

5(21)

2.5 Användning av allmänna avloppsanläggningen................................................. 17
2.5.1 Avloppsvatten................................................................................................. 17
2.5.2 Avloppsvatten beskaffenhet........................................................................... 17
2.5.3 Köksavfallskvarn............................................................................................. 17
2.5.4 Spillvatten och borrkax från bergvärmeborrning........................................... 17
2.5.5 Fastighet som används till annat än bostad................................................... 17
2.5.6 Industrier måste samråda med VA-huvudmannen........................................ 18
2.5.7 LTA-pump....................................................................................................... 18
2.6 Användning av den allmänna dagvattenanläggningen...................................... 18
2.6.1 Dag- och dränvatten....................................................................................... 18
2.6.2 Inkoppling av dränvatten till den allmänna dagvattenanläggningen............. 19
2.7 Övrigt.................................................................................................................. 19
2.7.1 Anmälan om ägarbyte.................................................................................... 20
2.7.2 Anmälan om ändringar................................................................................... 20
2.7.3 Vattenavstängning.......................................................................................... 20
2.7.4 Risk för källaröversvämning............................................................................ 20

Page 616 of 812



Datum

2020-11-26
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

Ärendenummer

20/DOS/XX
Sida

6(21)

1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Två inledande bestämmelser
1.1.1 Första inledande bestämmelse
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Hallsbergs 
kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs. En kommun har möjlighet 
att sköta driften av allmän VA-anläggning i en annan kommun (SFS2017:749). 

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den 
som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt 
eller på grund av testamentariskt förordnande. 

Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om att bruka 
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § Lagen om allmänna vattentjänster och 
vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare. 

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även 
förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken. 

Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna 
bestämmelser. 

1.1.2 Andra inledande bestämmelse
Va-huvudmannen för den allmänna VA-anläggningar är Hallsbergs kommun

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

1.3 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
VA-huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars fastighetsägare har rätt att 
använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande 
bestämmelser för användandet. 

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för 
normal hushålls- användning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck 
eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten som levereras 
genom allmän VA-anläggning får nyttjas för värmeutvinning eller kylning endast 
om huvudman efter ansökan medger detta. 

Enskilda vattenanläggning får inte kopplas samman med installationer för 
dricksvatten från allmän dricksvattenanläggning om återströmningsskydd inte 
används, enligt SS-EN 1717. Av denna standard framgår att när det sker en 
blandning av vatten från en allmän vattenförsörjnings anläggning ska den allmänna 
anläggningen skyddas med ett fritt luftgap.
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VA-huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne 
finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för 
reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens 
egna eller därmed förbundna anläggningar. Vid begränsad vattentillgång är 
fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens 
anvisningar. 

Vid planlagt leveransavbrott lämnar VA-huvudmannen på lämpligt sätt 
meddelande om detta. Vid extraordinära händelser och höjd beredskap ansvarar 
huvudmannen för distribuering av nödvatten. 

Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls 
vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. 
Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska 
användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning 
av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. 

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att 
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, 
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. 

Vatten från allmänna anläggningen får inte tappas (t.ex. byggvatten) vid eller efter 
förbindelsepunkt utan VA-huvudmannens särskilda medgivande. 

1.4 Användning av den allmänna avloppsanläggningen
1 
Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att 
använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande 
bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses 
bättre på annat sätt.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej 
oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens. 

2
Vatten som utnyttjats för energiändamål får avledas till den allmänna 
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger 
det. 

3
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, 
olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller 
sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som 
kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i 
förbindelsepunkten. Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och 

Page 618 of 812



Datum

2020-11-26
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

Ärendenummer

20/DOS/XX
Sida

8(21)

andra styckena ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn. 

4

Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt 
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade 
dricksvattnet. 

 5
Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att 
använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att 
förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll 
eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna 
anläggningar. 

6

Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda 
dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten 
som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning).

Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna 
anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den VA-huvudmannen 
bestämmer. 

Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får 
fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för 
ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om 
huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att 
förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat 
fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer 
tidsperiod inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller 
anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda 
skäl föreligger. 

Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan VA-
huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till 
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske 
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter 
fastighetsägaren dennes kostnader för erforderlig omläggning. 

7
Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna 
avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan 
sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten 
eller halten av ingående ämnen. VA-huvudmannen bestämmer därvid villkoren för 
utsläpp av såväl spill- som dagvatten. 

Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än 
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan 
påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska 
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bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga 
för kontroll av avloppsvattnet. 

Huvudmannen har rätt att begära att fastighetsägaren för journal över 
verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av 
vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring 
och provtagningar ska göras. 

1.5 Installation av lågtryckavloppsystem(LTA) till den 
allmänna avloppsanläggningen

Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem inom verksamhetsområdet 
införskaffar VA-huvudmannen LTA-enheten (pump, pumptank, styrskåp samt 
backventil och larm). VA-huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter i ett 
LTA-system och vilket slags av pumpenhet som ska användas. Pumpenhet är VA-
huvudmannens egendom som ansvarar för drift, service och underhåll. 

Enhetens plats ska bestämmas av VA-huvudmannen, som äger rätt tillkostnadsfri 
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, 
kontrollera, justera, underhålla samt till och frånkoppla enheten som förlags på 
fastighetens sida på grund av den allmänna VA-anläggningens utformning och inte 
på grund av fastighetens speciella utformning.

Fastighetsägaren är skyldig att vårda enheten och skydda den mot frost och fel 
samt annan skadlig påverkan. Fastighetsägaren bekostar anläggning av 
pumpenhet samt väganslutning som möjliggör åtkomlighet för underhåll och 

Fastighetsägaren ansvarar för pumpenhetens elförsörjning samt erforderliga 
anordningar för att sammankoppla pumpenheten med fastighetens 
VA-installation. 

Fastighetsägaren ansvarar för elkablar, larmenhet, frostskydd, ledningsförläggning 
samt löpande tillsyn och att hålla pumpenheten åtkomlig för huvudmannens 
driftpersonal samt har skyldighet att omgående rapportera driftstörningar.

Om fastighet utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp 
behöver en pumpenhet, ansvarar fastighetsägare för införskaffande, installation 
och drift i sin helhet för pumpenheten. Sådan pumpenhet är en del av 
fastighetens VA-installation.
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2 Information till fastighetsägare om 
Hallsbergs kommuns allmänna vatten- 
och avloppstjänster

2.1 Inledning 
Förklaringar och kommentarer till bestämmelser som finns i lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) och Allmänna bestämmelser för användning av 
Hallsbergs kommuns allmänna avlopps- och vattenanläggningar. Samtliga 
fastighetsägare som är anslutna till Hallsbergs kommuns allmänna 
VA-anläggningar är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA. 

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna information för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen och fastighetsägare inom verksamhetsområden 
för vatten och avlopp är det nödvändigt att ha tillgång till ABVA, sidor mellan 
6 och 9 i samma dokument.

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen för den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen och fastighetsägare inom 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

2.1.1 VA-huvudmannen för de allmänna VA-anläggningar
VA- huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Hallsbergs kommun och 
förvaltas av en nämnd som kommunens fullmäktige bestämmer. 

2.1.2 Verksamhetsområde
VA-huvudmannen sköter sin verksamhet inom bestämda geografiska områden 
genom att en eller fler vattentjänster har ordnats genom en allmän 
VA-anläggning. Verksamhetsområdes VA-anläggningar finns i alla sju tätorter. 
Uppgifter om områden som ligger inom verksamhet för allmän VA-anläggningar 
finns på teknisk avdelning. 

2.1.3 Fastighetsägare 
Med fastighetsägare eller VA-abonnent menas, i vattentjänstlagen och i ovan 
allmänna bestämmelser och i den här informationen, ägare av fastighet inom VA-
anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen räknas bland annat 
arrendator och tomträttshavare som fastighetsägare. Om hyresgäst ska bli ett VA- 
abonnent krävs att avtal om detta träffas.

Rätten till att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten (inte till 
fastighetsägaren) och gäller så länge fastigheten består. En fastighetsägare kan 
inte säga upp ett ”VA-abonnemang ”och på så vis undgå att betala avgift. 
VA-huvudmannen kan träffa avtal med annan än fastighetsägaren, ”VA-
abonnent”, om rätten att använda VA-anläggningen. Det som enligt 
vattentjänstlagen gäller en fastighetsägare gäller då i stället för användare och 
innebär att VA-huvudmannen enbart kan kräva betalning av den användare som 
man träffat avtal med. 
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2.1.4 Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?
I Den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, 
reservoarer och pumpstationer, tillhörande ledningsnät samt andra anordningar 
som erfordras för att tillgodose anläggningens ändamål. Den allmänna 
VA-anläggningen sträcker sig fram till de förbindelsepunkter som VA-
huvudmannen bestämt för varje fastighet. I ledningsnätet ingår således servis-
ledningar fram till förbindelsepunkter (allmänna delar av servisledningar). 

2.1.5 Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?
Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som för fastigheten dragits 
från förbindelsepunkterna. Här ingår också anordningar som t.ex. tappventiler och 
tvättställ som ansluts till en sådan ledning. En VA-installation ingår inte i den 
allmänna anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller 
avtal. 

2.1.6 Servisledning
Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet 
med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Servisledningen delas av 
förbindelsepunkten i en del som tillhör den allmänna anläggningen och en del 
som tillhör fastigheten. 

2.1.7 Juridisk ansvarsfördelning
Den juridiska ansvarsgränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens 
VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den punkt 
där fastighetens ledningar är inkopplade eller ska kopplas in till den allmänna 
anläggningen.

2.1.8 Kostnadsfördelningen
VA-huvudmannen förvaltningen svarar för alla arbeten och kostnader för den 
allmänna anläggningen. Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för 
VA-installationen med undantag av VA-anordning som behövs införskaffas av VA-
huvudmannen t.ex. anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av 
avloppsvatten, medan installation, underhåll och elförsörjning ska bekostas av 
berörda fastighetsägare om inte VA-huvudmannen bestämt annat. 

2.2 Förbindelsepunkts läge
Förbindelsepunkter utgör gränsen mellan den allmänna anläggningen och 
fastighetens VA-installation. För varje typ av ledning upprättas en 
förbindelsepunkt i plan- och höjdlägen, vanligtvis nära varandra och vanligen 
0,5 m utanför fastighetensgränsen, men huvudmannen kan också meddela annat 
läge. För det mesta bestäms läget i samråd mellan VA- huvudmannen och 
fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella 
önskemål till VA-huvudmannen, får fastighetsägaren acceptera det läge som 
huvudmannen fastställt.
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När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte 
inkopplats, anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge 
samt för avloppservisen/dagvattenservisen även höjdläge. 

Ibland avleds dagvatten från fastighet till den allmänna avloppsläggningen utan 
att fastigheten har en särskild servisledning. I dessa fall upprättas ingen 
förbindelsepunkt för dagvatten. VA-huvudmannen måste vidta särskilda åtgärder 
för sådan avledning av dagvatten och underrätta fastighetsägaren om detta. 

2.3 Inkoppling till den anmäla VA-anläggningen

2.3.1 Anmälan om anslutning

Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska 
anmälan om detta ske till Va-huvudmannen. Anmälan görs på blanketten 
Servisanmälan, begäran om anslutning till vatten- och avloppsanläggning, som 
finns att hämta på kommunens hemsida www.hallsberg.se eller som kan beställas 
via kundtjänst på telefon, 0582-68 50 00. En skalenlig ritning med önskat läge för 
servis-anslutning ska bifogas. Efter godkännande drar VA-huvudmannen fram 
ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp och bestämmer i samråd 
med fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.
 
Om fastighetens installation bedöms vara bristfällig har VA-huvudmannen enligt 
vattentjänstlagen ingen skyldighet att koppla in fastigheten till den allmänna 
anläggningen. VA-huvudmannen har rätt att få tillträde till fastigheten för att 
kunna undersöka en VA-installation innan den kopplas in. 
VA-huvudmannen har också rätt att få tillträde vid andra tillfällen för att kunna 
fullfölja sina skyldigheter. 

Det är inte nödvändigt att VA-huvudmannen själv gör inkopplingen. Inkopplingen 
kan, efter VA-huvudmannen medgivande, göras av fastighetsägarens entreprenör 
under förutsättning att denne har ett system för kvalitetssäkring för denna typ av 
arbete. Inkopplingen till den allmänna anläggningen sker när engångsavgiften 
(anläggningsavgift) är erlagd.

2.3.2 Besiktning vid inkoppling av serviser
Fastighetsägaren ska meddela huvudmannen när inkoppling av fastighetens 
VA-installation till den allmänna VA-anläggningen planeras ske. Servisventiler får 
endast manövreras av huvudmannens personal. VA-huvudmannen ska avsyna 
inkopplingen innan återfyllning av schakt får göras. 

2.3.3 Anmälan om gemensam förbindelsepunkt
Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer samt tredimensionella 
fastigheter till den allmänna anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt kan 
beviljas om VA-huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl för en sådan 
lösning. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är 
ofta att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning. Avtal om detta träffas i 
sådana fall med VA- huvudmannen.
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2.3.4 Anstånd
VA-huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att 
utföra arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för 
att denne ska kunna följa sin utbyggnadsplan.

2.3.5 Flytt av befintlig servisledning
Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, ska 
ansökan lämnas till VA-huvudmannen. När ansökan är godkänd är det 
fastighetsägarens ansvar att bekosta den nya servisledningens allmänna del samt 
att koppla bort den befintliga allmänna delen av servisledningen. I båda fallen 
görs ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick. 

2.3.6 Avgiftsskyldighet
Fastighetsägaren är skyldig att betala avgift när VA-huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt och informerat om detta. Betalningsskyldighet uppstår också om 
fastigheten blivit inkopplad utan att förbindelsepunkt meddelats. Därutöver krävs 
att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA, att fastigheten har behov 
av en vattentjänst och att behovet och inte kan ordnas bättre på annat sätt. 

2.3.7 VA avgifter
Fastighetsägarens avgiftsskyldighet att betala avgift till VA-huvudmannen regleras 
i taxan för allmänna vattentjänster, den s.k. VA-taxan. Där finns uppgifter om 
anläggningsavgifter, dvs. vad nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt 
avgifter för vanliga tjänster som t.ex. servisavstängning. 

VA-huvudmannen kan också träffa avtal med fastighetsägare och andra 
avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i VA-taxan. VA-taxan finns på 
kommunens hemsida, www.hallsberg.se. Du kan också beställa den via kundtjänst 
på telefon 0852-68 50 00.

2.4 Användning av allmänna dricksvattenanläggning

2.4.1 21 Dricksvatten kvalité, tryck och mängd 
VA-huvudmannen levererar enbart vatten för hushållsändamål till de fastigheter 
som är anslutna inom verksamhetsområdet. Vattnet är av dricksvattenkvalitet 
enligt livsmedelsverkets föreskrifter SLV FS 2001:30. VA-huvudmannen garanterar 
inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per 
tidsenhet alltid kan levereras. 

2.4.2 Byggvatten
Byggvatten levereras genom en vattenmätare med återströmningsskydd. 
Byggvattenmätare (mätarskåp) tillhandahålls och ägs av VA-huvudmannen. 
Tillfällig tappning av vatten får endast tas från vattentankstationer. Tillfällig 
avtappning från brandposter får endast ske om VA-huvudmannen har skriftligen 
tillåtit det. 
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2.4.3 Begränsning av vattenleverans
VA-huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveransen för att 
förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande. Vid planerat 
vattenavbrott får fastighetsägarna information på lämpligt sätt, t.ex. genom 
skriftligt meddelande. Vid en omfattande akut avstängning informerar 
VA-huvudmannen t.ex. genom lokalradion eller Hallsbergs kommuns hemsida. 

När vattentillgången är begränsad med t.ex. bevattningsrestriktioner är 
fastighetsägaren skyldig att minska vattenförbrukningen och följa 
VA-huvudmannen anvisningar. Vid nödvattenförsörjning ska VA-huvudmannen 
leverera dricksvatten i dricksvattentankar till allmänhetens hämtställen, fylla på 
och kontrollera dricksvattenkvalitet medan fastighetsägarens ansvar är att ha 
rena kärl hemma.

Uttag av vatten från en brandpost får endast ske om Hallsbergs kommun 
skriftligen tillåtit det. Uttaget från brandposter får bara göras med speciella 
brandpoströr (ståndrör). Dessa hyrs ut av VA-huvudmannen.

2.4.4 Vattenmätare
Vattenförbrukningen hos fastighetsägare ska fastställas genom mätning, om inte 
huvudmannen bestämmer annat. VA-huvudmannen införskaffar och installerar 
vattenmätaren och är dess ägare. Fastighetsägaren är skyldig att meddela 
vattenmätarens mätarställning, upplåta plats för mätaren samt lämna 
huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta 
upp vattenmätaren. 

Vatten till brandpost, sprinkler och dylikt inom fastigheten ska passera 
vattenmätare om inte huvudmannen skriftligen medgivit annat. Fastighetsägare 
ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och skadegörelse samt mot 
återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om så inte sker 
och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att 
åtgärda eller byta mätaren. 

2.4.5 Vattenmätares placering
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att 
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, 
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa 
åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och 
obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan 
placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om huvudmannen så 
kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att 
mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.

Fastighetsägaren bekostar och sätter upp konsol till vattenmätaren som inte får 
byggas in eller placeras bakom tung utrusning eller inredning och dessutom även 
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lätt åtkomlig för avläsning, byte och reparation. Ett utrymme på 60 cm framför 
och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt. Vattenmätaren ska vara placerad i 
uppvärmt utrymme och därigenom skyddad mot frost men även skyddas mot 
olämplig uppvärmning. I Svenskt Vattens publikation P100, förklaras mer hur 
utrymmet runt vattenmätaren ska se ut (bilden ur P100). Kontakta VA-
huvudmannen om du har frågor om just din vattenmätare eller din placering av 
vattenmätaren. 

2.4.6  Inför vattenmätarbyte 
I god tid före planerat besök får fastighetsägaren avisering med information 
angående byte av vattenmätaren i fastigheten. Inför bytet av vattenmätare 
fastighetsägaren är skyldig att kontrollera nuvarande installation och säkerställa 
att avstängningsventilerna vid vattenmätaren går att stänga och håller tät. 
Förgävesbesök för avtalad aviserad tid debiteras.

2.4.7 Vattenmätarfel och rättslig prövning av frågan
Om det misstänks att vattenmätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren 
begär det. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren, om han begärt 
undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall bekostar huvudmannen 
undersökningen.

Vid undersökning av vattenmätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter 
enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare. Kan mätfelets storlek 
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inte bestämmas eller har vattenmätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen.

Vid dold vattenläcka på fastigheten ska vattenöverförbrukningen och 
brukningsavgiften reduceras enligt Svenskt Vattens exempel nedan: 
(0 % för Ö ≤ N, 40 % för N < Ö ≤ 4 N, 75 % för Ö > 4 N)

Vid fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
rättslig prövning av frågan hos Mark och miljödomstolen.

2.4.8 När fastighetsägare önskar flytta vattenmätaren
Vid behov av att ta ner vattenmätare under ombyggnationstiden ska 
fastighetsägaren kontakta VA-huvudman. Om fastigheten ska rivas ska 
vattenmätaren avläsas och tas ned av VA-huvudman.

2.4.9        Andra vatteninstallationer
Om fastigheten får dricksvatten från annan anläggning än den allmänna ska 
Boverkets byggregler följas. Att växla från en försörjningsanläggning till en annan, 
t.ex. från den allmänna anläggningen till egen brunn, får enbart ske om den 
allmänna anläggningen är skyddad med ett fritt luftgap (s.k. bruten förbindelse) 
eller efter demontering och förnyad montering av rör och rördelar.

2.4.10 Återströmningsskydd
För att trygga säkerheten och skydda dricksvattnet mot föroreningar ska varje 
fastighet förses med återströmningsskydd enligt svensk standard SS-EN 1717 och 
Boverkets byggregler. Installationen sköts av fastighetsägaren och ska förhindra 
återsugning (hävertåterströmning) och backströmning (övertryckströmning) av 
förorenat vatten eller andra vätskor samt se till att varken gaser eller vätskor kan 
läcka/tränga in.

2.4.11 Placering och utformning av återströmningsskydd
Återströmningsskydd ska placeras efter vattenmätare för att förhindra att 
dricksvattnet kan förorenas genom återströmning om det skulle uppstå ett 
undertryck i den allmänna vattenanläggningen. En bakventil i mätarkonsolen 
borde finnas som kontrolleras och bytas i samband vid mätarbyte från VA-
huvudmannen.

Återströmningsskydd som är monterat efter vattenmätaren i fastigheten är inte 
kraftigt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool. VA-huvudmannen 
kan begränsa rätten att fylla pooler med dricksvatten. Man får inte lägga en slang 
på botten och fylla på poolen med vatten. Ett luftgap ska finnas mellan tappställe 
och vattenmassor.

2.4.12 Återströmningsskydd till fem vätskekategorier
Enligt SS-EN 1717 vätskor indelas i fem kategorier.

1. Vatten avsett för konsumtion och som kommer direkt från ett ledningssystem 
för dricksvatten
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2. Vätskor som inte medför några hälsorisker: te, kaffe

3. Vätskor som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller fler skadliga 
ämnen: sprinklersystem, radiatorvatten,

4. Vätskor som medför hälsorisk genom närvaro att ett eller fler giftiga eller 
radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen: frostskyddsmedel, ytaktiva 
ämne, kylmedier, radioaktiva ämnen.

5. Vätskor som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer: 
avloppsvatten, dricksvatten till djur.

2.4.13 Dricksvatten för andra ändamål
Vatten kan användas för andra ändamål än i hushåll, t.ex. i industrier och ibland 
också som energikälla. Industrier och andra verksamheter som behöver stor 
vattenförbrukning, har särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora flöden ska 
ingå särskilt avtal om detta med VA-huvudmannen. 

2.4.14 Anslutning till sprinkler
Det förekommer allt oftare att fastighetsägare önskar en sprinklerinstallation till 
den allmänna dricksvattenanläggningen. Den allmänna Va-anläggningens främsta 
uppgift är att betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med 
vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. 

Detta innebär att en fastighetsägare inte med stöd av lag om vattentjänstlagen 
kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation. Om 
vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte 
bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet har huvudmannen 
möjlighet att efter överenskommelse medge anslutning av sprinkler. Sådan 
anslutning regleras genom avtal i vilket framgår förutsättningarför anslutningen, 
fastighetsägarens skyldighet och dem avgifter denna skall betala. Om 
anslutningen innebär merkostnader för VA-huvudmannen, t.ex. genom att 
ledningar ska dimensioneras upp, står fastighetsägaren för dessa kostnader. 
Direkt anslutning till allmän VA- dricksvattenanläggning tillåts inte. Konventionell 
sprinkler ansluten med återströmningsskydd av typen luftgap och egen bassäng 
som vattenkälla tillåts. 

2.5 Användning av allmänna avloppsanläggningen

2.5.1 Avloppsvatten
VA-huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter 
om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. Skyldigheten kan gälla 
enbart spillvatten, enbart dagvatten eller både spillvatten och dagvatten. Med 
spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, 
arbetsplats, serviceanläggning m.m. Med dagvatten menas tillfälligt och 
avrinnande vatten på yta, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten, 
dränvatten eller framträngande grundvatten. 
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2.5.2 Avloppsvatten beskaffenhet
VA-huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten som avviker från det 
spillvatten som kommer från hushållen. För att få släppa ut sådant spillvatten i det 
allmänna ledningsnätet krävs vanligen att avtal upprättas. Värmeuttag ur 
avloppsvatten får ske så länge temperaturen i det utsläppta avloppsvattnet inte är 
lägre än temperaturen i det dricksvatten som levereras av huvudmannen. 

Fastighetsägaren är skyldig att anmäla verksamhet som kan inverka på 
avloppsvattnets sammansättning. VA-huvudmannen har gränsvärdeslistor som 
anger högsta tillåtna halter av oönskade ämnen som kan påverka slam, sjöar eller 
vattendrag. 

2.5.3 Köksavfallskvarn
VA-huvudmannen godkänner inte köksavfallskvarn, men kan i vissa fall tillåta 
genom att VA-huvudmannen ger dispens efter ansökan om det. VA-huvudmannen 
är inte skyldig att ta han om matavfall som är hushållsavfall. 

2.5.4 Spillvatten och borrkax från bergvärmeborrning 
Samråd mellan industrier och VA-huvudmannen som använder eller tänker 
använda den allmänna avloppsanläggningen och som avser att ansöka om 
prövning av avloppsutsläpp enligt miljölagstiftningen ska vända sig till 
VA-huvudmannen.

2.5.5 Fastighet som används till annat än bostad 
Fastighetsägare som äger annat än bostadsfastighet har, enligt allmän 
bestämmelse i sjunde stycken ovan, skyldighet att lämna uppgift om art och 
omfattning av den verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. 
Kostnaden för provtagningar och analyser som är nödvändiga för att kontrollera 
avloppsvattnet ska bekostas av fastighetsägaren eller dennes företag, rörelse eller 
verksamhet. Kostnaden för kontrollen kan också ingå i särskild 
industriavloppstaxa. 

VA-huvudmannen kan föreskriva att fastighetsägaren själv ska föra journal över 
verksamheten och kontrollera avloppsvattnets innehåll. 

2.5.6 Industrier måste samråda med VA-huvudmannen
Samråd mellan industrier och VA-huvudmannen som använder eller tänker 
använda den allmänna avloppsanläggningen och som avser att ansöka om 
prövning av avloppsutsläpp enligt miljölagstiftningen ska vända sig till 
VA-huvudmannen.

2.5.7  LTA-pump

LTA- uppsamlingstank är dimensionerad efter normal vattenförbrukning och 
pumpens arbetesintervaller. Om pumpenheten av någon anledning inte skulle 
fungera, träder det automatiska larmsystemet i funktion och larm indikeras. LTA-
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pump är avsedd att pumpa vid inställda intervall normalt mängd avloppsvattnets 
flöde och om det flera duschar eller badar samtidigt kan pumptank överfyllas. 

Om pumpen av någon anledning inte skulle fungera träder det automatiska 
larmsystemet i funktion och larm indikeras. Innan VA-huvudmannen kontaktas, 
fastighetsägaren ska kontrollera att ström finns fram till pumpen, eftersom hög 
vattennivå kan uppstå vid strömavbrott och pumpen startar automatiskt vid 
behöv efter strömavbrottets slut.

Om stopp uppstår på grund av felaktig användning av pumpenheten t.ex. att spola 
bindor eller större mängd fett i avloppet bekostar fastighetsägaren rengöring, 
spolning och eventuella reparationskostnader.   

2.6 Användning av den allmänna dagvattenanläggningen

2.6.1 Dag- och dränvatten
VA-huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet 
om sådant vatten kan avledas bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning till 
LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) vara en fördel. LOD 
kan t.ex. innebära att dag- och/eller dränvatten avleds till ett s.k. 
perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av 
omgivande gräsytor. 

Med dag- och dränvatten menas allt det avloppsvatten (grundvatten, 
snösmältvatten, regnvatten inom fastigheten) som inte avleds till 
spillvattenförande ledning. Ta kontakt med VA-huvudmannen och diskutera 
behovet.

Om särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats får inte dag- och 
dränvatten i fortsättningen avledas från fastigheten till spillvattenförande ledning. 
Samma sak gäller om VA-huvudmannen vidtar åtgärder för avledning utan 
förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta. VA-huvudmannen 
beslutar vid vilken tidpunkt som tillförseln ska upphöra. Undantag från förbudet 
eller anstånd kan medges om det finns särskilda skäl. Om fastighetsägaren ändrar 
installationen så att dag- och dränvattnet avleds till allmän dagvattenledning eller 
till LOD-anläggning kan VA-huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till ändringen. 
En förutsättning är att kostnaderna för ändringen avsevärt överstiger 
genomsnittskostnaden inom området.

2.6.2 Inkoppling av dränvatten till den allmänna 
dagvattenanläggningen
Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. I dessa 
bestämmelser står bland annat att dränvatten från byggnad inte får avledas till 
avloppsledning, i vilken uppdämning kan förekomma. Uppdämning innebär att en 
ledning går full och att den fria vattenytan kan stiga i anslutande ledningar. Ställs 
från VA- huvudmannen kravet att dränvatten ska avledas till dagvattenledning, 
innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i första hand källare, 
inte kan avledas med självfall. Dagvattenledningar är nämligen normalt 
dimensionerade så att uppdämning i ledningarna förekommer vid häftigare regn.  

Page 630 of 812



Datum

2020-11-26
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

Ärendenummer

20/DOS/XX
Sida

20(21)

Den praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader inte kan förses med 
källare eller att dränvattnet måste pumpas eller avledas till LOD-anläggning 
(Lokalt omhändertagande av Dagvatten).

Ibland kan dagvatten ledas bort från en fastighet till den allmänna anläggningen 
utan att förbindelsepunkt upprättas. Om VA-huvudmannen bedömer att 
fastigheten behöver anordningar för att leda bort dagvatten, betalar 
fastighetsägaren avgift först när dessa anordningar är på plats och 
fastighetsägaren informerats.

2.7 Övrigt
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän Va-anläggning användas så att inga 
olägenheter uppstår vare sig för VA-huvudmannen eller någon annan. Det ska 
vara möjligt för VA-huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt samt att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag, annan 
författning eller avtal. Fastighetsägaren ansvarar för att VA-installationen, även 
sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att den fyller kraven enligt 
Boverkets byggregler.

Fastighetsägaren ansvarar för att VA-installationen ordnas och utförs så att den 
uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler. 

Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o.d. ska 
kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta att de alltid fyller sin funktion. 
Länsstyrelsen har en lista med entreprenörer som är godkända för tömning av 
bensin-, olje- och fettavskiljare. 

VA-huvudmannen har rätt att undersöka VA-installationen och dess användning. 
Om allvarliga brister påträffas ska fastighetsägaren rätta till felen. Om felen inte 
rättas till har VA-huvudmannen ingen skyldighet att låta fastigheten vara kopplad 
till den allmänna anläggningen.

Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som 
vanligen råder i den allmänna Va-anläggningen, ska ett avtal träffas mellan 
VA-huvudmannen och fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda 
Va-anläggningen. 

2.7.1  Anmälan om ägarbyte 
Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta Sydnärkes kommunalförbund när 
fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress, avläst 
vattenmätarställning och tillträdesdag, samt andra förändringar som kan ha 
betydelse för avgiftsberäkningen. Sydnärkes kommunalförbund kontaktas för 
blankett ”Flyttanmälan” som undertecknas av både den nya och gamla 
fastighetsägaren.
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2.7.2 Anmälan om ändringar
Fastighetsägare skall på begäran lämna erforderliga uppgifter för 
avgiftsberäkning. Dessutom skall fastighetsägare utan anmodan anmäla sådan 
ändring av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt VA-taxan kan 
inverka på avgiftsberäkningen. 

2.7.3 Vattenavstängning
Om fastighetsägaren inte betalar sin VA-avgift eller väsentligt försummar sina 
skyldigheter enligt vattentjänstlagen, har VA-huvudmannen rätt att stänga av 
vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om fastighetsägaren inte 
fullgör sina skyldigheter trots skriftlig uppmaning och om avstängningen inte 
medför olägenhet för människors hälsa.

Fastighetsägaren är skyldig att betala VA-huvudmannen både för avstängning och 
återinkoppling.

2.7.4 Risk för källaröversvämning
I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, 
finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den 
allmänna ledningen överbelastas och få till följd att vatten baklänges tränger in i 
avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsakar skador. En annan 
vanlig skadeorsak är stopp i servisledningen.

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

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

• Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska 
bakvattenventiler fungerar

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

• Kontakta rörinstallatör om du misstänker att avloppets avstängningsanordningar 
inte fungerar

• Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden

• Valla in nerfarter till garage och andra utrymmen

• Kontrollera att intern avloppspump fungerar

• Anslut fastigheten till alarmeringscentral med larmtjänst.
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Ändring av gångbana samt parkmark 

Ärendebeskrivning 
Ändra utformningen på kommunens del av gångbanan på Köpmangatan mittemot mataffären i 
Pålsboda samt utöka torgytan i parken intill. En förändring av gångbanan bör ske för att förtydliga för 
de som kör och parkerar att den endast är till för gående. Vid en förändring påverkas torghandeln 
och nya platser tillskapas i parken intill samt förslag för registrerade fordon till Centrumplan för 
torghandel

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar godkänna förändring av gångbana till parkyta samt beslutar 
godkänna förslaget om plattläggning i parken för att utöka torghandelsplats.

Ärendet 
Hallsbergs kommun med hjälp av medborgare, har uppmärksammat problematik kring fordon som 
färdas samt parkeras på gångbanan på Köpmangatan i Pålsboda. 

Hallsbergs kommun bör föregå med gott exempel och eftersträva en trygg och tydlig trafikmiljö. 
Detta görs genom vägarsutformning, vägmärken och kontroll av efterlevnad av dessa.

Med anledning av antalet felparkerade fordon kan man utgå från att vägens utformning inte är 
optimal. 

Vid översyn av kostnader gällande förändring av platsen är den minst kostsamma förändringen att ta 
bort kommunens del av gångbanan och låta trafikverket ha kvar sin del. Förslagsvis genom att skapa 
en bredare blomsterrabatt samt flytta dit en parkbänk. Med detta förlag försvinner den tilltänkta 
torghandelsplatsen. Förslag till beslut är även att tillskapa större yta i parken intill gångbanan för att 
kunna bedriva torghandeln där.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltningen

Clas-Göran Classon Catrin Hallberg

Förvaltningschef Trafikhandläggare 
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Bilagor
1. Powerpointpresentation 
2. Barnkonsekvensanalys 
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Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Bankgiro
577-3338

BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 
Blankettanvisning
Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Drift- och serviceförvaltningen, 

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Ta beslut om att utöka kommunens rabatt så gångbanan på köpmangatan i Pålsboda inte 
upplevs som körfält samt parkering. Ta beslut om att utöka plattläggningen för att flytta 
torghandeln längre in i parken.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Utöka rabatten på Köpmangatan samt utöka plattsättningen i parken  

Vilka barn berörs?

Alla barn som rör sig i trafikrummet i Pålsboda runt torget i centrum 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Barn ska tryggt kunna röra sig på kommunens gång- och cykelbanor samt synas när de passerar ett övergångställ. 
För att minska antalet felparkerade fordon som kan vara hinder för barnens trygghet i trafikrummet så måste fordon 
som färdas och parkeras på gångbanan på köpmangatan i pålsboda få en tydligare trafikmiljö. De som färdas i 
motordrivnafordon upplever idag inte att det är en gångbana, för att förtydliga gångbanan måste det till en 
förändring av platsen. Förslaget att minska gångbanansbredd så fordon inte kan parkeras där är det budgetbästa 
alternativet samt en direkt förändring av ytan. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt
Se ovan

Barnkonsekvensanalys genomförd av Datum

Catrin Hallberg 2021-01-25
I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 
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Utkörning av vatten till enskilda brunnar inom Hallsbergs kommun
   

Ärendebeskrivning 
Tekniska avdelningen tillhandahåller tjänsten att köra ut vatten till enskilda brunnar inom Hallsbergs 
kommun. Kommuninnevånare som har en enskild dricksvattenanläggning utanför VA-
verksamhetsområde har ett eget ansvar att tillse sin vattenförsörjning. Hallsbergs kommun ska inte 
subventionera denna typ av tjänst då det inte tillhör kärnverksamheten och konkurrerar med den 
privata marknaden som kan tillhandahålla samma typ av tjänst. 

Förslag till beslut 
Tekniska avdelningen föreslår Drift- och servicenämnden att fatta beslut om att upphöra med 
tjänsten att leverera vatten till enskilda brunnar. 

Ärendet 
Tekniska avdelningen levererar ibland vatten till enskilda brunnar inom Hallsbergs kommun. Oftast 
sker detta på sommaren då enskilda brunnar kan sina på grund av låga grundvattennivåer eller 
otillräcklig tillrinning. Detta sker nästan alltid utanför VA-verksamhetsområde där kommunalt vatten 
och avlopp saknas. I nu gällande VA-taxa finns inte denna tjänst upptagen. 
Vid en leverans av vatten till enskild brunn sker det med kommunens egna fordon och personal vilket 
innebär att annat arbete som normalt pågår får tillfälligt avbrytas. Det kan vara extra problematiskt 
att avvara fordon och personal under sommaren då reducerad personaltillgång ofta råder. En normal 
sommar handlar det om i runda tal tio till femton leveranser. Det är heller inte ovanligt att det är 
återkommande adresser som behöver nyttja denna tjänst. 
Första gången en leverans av vatten sker till en adress under innevarande kalenderår, tas en fast 
avgift ut om 890 kronor inklusive moms. Sker fler leveranser till samma adress under samma 
kalenderår, tas från och med leverans två den faktiska kostnaden ut. Vid första tillfället ges således 
en subvention som då genererar ett underskott. I och med att Hallsbergs kommun tillhandahåller 
denna tjänst, sker även en konkurrens mot privata företag som kan tillhandahålla samma service.  

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar 

 

Drift- och serviceförvaltningen  

 

 

Clas-Göran Classon  Niklas Hasselwander 

Förvaltningschef  Teknisk chef 

 

Bilagor 

Utkörning av vatten till enskilda brunnar 2013-07 
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Marianne Christiansen, 0582-685155
marianne.christiansen@hallsberg.se

 
Sida

1(1)

Datum

2013-07-
 

 

 

 
 

 

 
PM

Utkörning av vatten till enskilda brunnar

PM

För kommuninnevånare vars enskilda vattenbrunnar har sinat finns möjlighet att 

ringa till kommunen för utkörning av dricksvatten. Tidigare har vi tagit ut en 

engångssumma av 500 kr första gången samt självkostnadspris andra utkörning osv.

Ofta har kostnaden för utkörningen varit upp till 3-4 ggr så stor.

Från och med 29 juli 2011 tas följande utgifter ut.

Avrundning sker till närmaste 10-tal kronor, dvs. i dagsläget 790 kr. Kostnader och 

intäkter  förs på id:36330 Utkörning av vatten. Priset justeras när a-priser på 

maskinerna eller va-taxa  ändras. Beräkningsmall finns under nedanstående 

filkatalog.

Om ytterligare vattenleveranser under innevarande kalenderår sker till samma 

fastighet tas verklig kostnad ut andra utkörningen.

Marianne Christiansen

Teknisk chef

K:\ToP\Tekniska\VA\Utkörning av vatten till enskilda brunnar\Utkörning Birgitta Blomberg.odt

Hallsbergs kommun
E-post

teknik.planforvaltningen@hallsberg.se
Organisationsnr

212000-1926
 

 

Postadress

694 80 Hallsberg
Besöksadress

Västra Storgatan 14
Telefon

0582-68 50 00 vx
Fax

0582-68 50 02
Bankgiro

577-3338
PlusGiro

7 68 98-6

2013 år prisnivå a-pris/m3

Traktorförare 1 h 360

Traktor 1 h 200

Vattenkärra 1h 80

Vatten ca 7 m³ 72,1

Summa exl moms 712,1

Moms 178,025

Summa inkl moms 890,125

Avrunda till närmast 10 tal kronor
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Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv
   

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men kommunens 
förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras. Sedan digital 
ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts digitalt i 
ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i pappersakter. Eftersom de 
handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar betyder det i praktiken att allt fler digitala 
handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det fysiska diariet. 
 
Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv. Förvaltningen 
ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt längre utan föreslår att 
handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska anses vara närarkiv. 
 
Beslutet behöver tas i samtliga nämnder för att hela kommunen ska kunna gå över till att förvara 
handlingar digitalt. Flera av nämnderna har vissa verksamhetssystem där de redan idag förvarar 
handlingar endast som digitala dokument så det här beslutet blir ett led i att fortsätta den påbörjade 
digitaliseringen i kommunen. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar att: 
1. Inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid inaktualitet, 
2. Handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för att även 
förvaras som fysiska handlingar, 
3. Handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda eller enligt lag 
även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt, 
4. Beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01, 
5. Dokumenthanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt hänvisa till det 
tagna beslutet, 
6. Inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat (Riksarkivet 
RA-FS 2009:2). 

Ärendet 
I kommunens ärendehanteringssystem Platina sker kommunens diarieföring och postlistning av 

handlingar som inkommer eller upprättas. Det förekommer andra verksamhetssystem på 

kommunens förvaltningar där olika handlingar förvaras. Handlingar som inkommer till eller upprättas 

hos kommunen är originalhandlingar i det format de upprättats. Det vill säga det krävs ett 

gallringsbeslut för att göra sig av med handlingen. Om det inkommer eller upprättas en fysisk 

handling krävs därför detta gallringsbeslut för att denna handling ska kunna kastas trots att 

handlingen blivit inskannad och förvaras som en digital kopia. 

De handlingar som postlistas, dvs. inte tillhör något ärende eller är av stor vikt för kommunen, 

förvaras redan nu endast i digital form i Platina. I och med att kommunen upphandlat ett e-arkiv och 

handlingar kommer att arkiveras i digital form finns det inte längre någon anledning att fortsätta 

spara handlingar i både digital och fysisk form. 
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Det finns två delar i det här ärendet. Först och främst handlar det om att handlingar som inkommer 

och upprättas digitalt inte längre ska behöva skrivas ut för att bevaras i fysisk form också. Detta 

kommer att spara tid, plats och resurser. Den andra delen är att handlingar som inkommer eller 

upprättas fysiskt ska kunna gallras när de har skannats in och registrerats i ett av riksarkivet godkänt 

filformat i något av kommunens verksamhetssystem. För att handlingar som skannas in ska kunna 

gallras krävs att den inskannade kopian överensstämmer med originalhandlingen. Det behöver därför 

säkerställas att så är fallet innan en pappershandling kan gallras. Tjänstepersonen som skannar in och 

registrerar handlingen i ärendehanteringssystemet eller något av kommunens verksamhetssystem är 

därför ansvarig för att kolla detta innan originalhandlingen slängs eller på annat sätt förstörs. 

Handlingen får inte gallras innan det verksamhetssystem där den registrerats har sparat en backup 

på servern. 

Att gallra en allmän handling innebär att den allmänna handlingen förstörs. Enligt arkivlagen får 

allmänna handlingar förstöras under förutsättning att man beaktar att rätten att ta del av allmänna 

handlingar, forskningens behov, behovet av information för förvaltning och vid rättsskipning samt 

arkivets del i vårt kulturarv. Gällande elektroniska handlingar anses det ske en gallring om 

konvertering eller överföring av data leder till att sökmöjligheter eller data förloras. Detta gäller även 

om man förlorar möjligheten att fastställa handlingars autenticitet eller att göra viss 

sammanställning av data. 

Det kommer att krävas några undantag från gallringen av pappershandlingar. Gällande vissa 

handlingar finns det juridiska krav på att de ska finnas i undertecknat original och de handlingarna 

kommer, tills annan lösning på detta finns, att behöva sparas fysiskt. Det rör sig främst om protokoll, 

avtal och köpehandlingar men det kan även vara andra handlingar. Dessa handlingar kommer inte 

kunna gallras då pappershandlingen inte blir inaktuell utan fortsatt behövs. Det kan även förekomma 

andra handlingar som behöver sparas som fysisk handling för bevisbörda eller för att handlingstypen 

inte lämpar sig att förvaras enbart digitalt. Det är viktigt att alla förvaltningar och avdelningar ser 

över sina handlingar och tar reda på vilka handlingar som kommer behöva sparas fysisk för 

bevisbörda eller på grund av lagbestämmelser. 

För att beslutet ska gälla hela kommunen behöver beslutet tas i samtliga nämnder. Alla nämnder 

behöver även ändra sina informations- eller dokumenthanteringsplaner för att de ska 

överensstämma med detta beslut. Anledningen till att beslutet föreslås gälla för ärenden som 

registrerats/påbörjats sedan årsskiftet är för att få en lämplig och tydlig brytpunkt för förvaring och 

bevaring av fysiska handlingar. Handlingar som tas fram till ärenden som är startade tidigare än 

2021-01-01 kommer att behöva skrivas ut och förvaras både fysiskt och digitalt för att de 

pappersakterna ska vara kompletta. 

 

 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga 

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn. 
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Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon  Susanne Naeslund 

Förvaltningschef  Nämndsekreterare 
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1 Händelser av väsentlig betydelse 

Gemensamt 

Året 2020 har präglats av den pandemi som drabbat världen och som även 
påverkat Hallsbergs kommun och Drift- och Serviceförvaltningen. Den pågående 
pandemin har inneburit att förvaltningen uppdaterat sina pandemiplaner inom 
alla verksamhetsområden. Konsekvenser vid en minskning av personalstyrkan 
med 15 respektive 50 % och även 80 % har analyserats och organisationen har 
förberett sig på ett läge där enbart de viktigaste arbetsuppgifterna kan prioriteras. 
Under året har förvaltningens verksamhet påverkats främst inom måltids- och 
städverksamheten då Alléskolans elever i olika omgångar har undervisats 
hemifrån. Men även fastighetsavdelningen och städavdelningen har fått införa nya 
rutiner i och med att personalen rör sig mellan olika verksamheter och byggnader. 

Inflyttningen i Kvarteret Skördetröskan och Kommunaltekniska huset har 
påbörjats efter en omfattande ombyggnad av den tidigare cylinderverkstaden. Det 
är verksamheterna i det befintliga Gatukontoret, Sydnärkes kommunalförbund och 
Hallbo som flyttat till fastigheten, som i framtiden också planeras att inrymma en 
återvinningsstation för allmänheten. Ombyggnationerna håller nu på att avslutas 
och arbeten pågår när det gäller den yttre miljön. Kontorsdelen är klar men 
kompletteringar och vissa justeringar återstår när det gäller verkstad, förråd och 
uppställningsplatser. Skalskydd och låssystem är på plats, staket har flyttats och en 
ny grind håller på att monteras på plats. Hallbo har fått en egen avgränsad del i den 
yttre miljön som inte är tillgänglig för övriga verksamheter. Slutresultatet kommer 
att bli fina och ändamålsenliga lokaler för den kommunaltekniska verksamheten. 

I samband med att skyddsronder genomförts under hösten har miljöföreningar 
från den tidigare cylindertillverkningen upptäckts i snickeri, verkstad och delar av 
vagnhallen. Det handlar dels om skärolja som använts i tillverkning och dels om 
epoxiföroreningar som är bundna i betonggolvets ytlager. Omfattande analyser har 
genomförts och ett handlingsprogram har tagits fram. Det har gjort att den 
pågående inflyttningen bromsats upp en del, i avvaktan på de saneringsåtgärder 
som nu inletts. 

Under sommaren byggdes en tre kilometer lång ny del till huvudvattenledningen 
från Kumla till Hallsberg. Ledningen har tagits i drift och den gamla ledningen i det 
tidigare läget på Ralagärdet kan nu ställas av, och är nu inte längre något hinder för 
verksamheter och nya byggnationer väster om järnvägen. 

I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har en ansökan, om så kallat 
Lona-bidrag för anläggande av våtmarker, till Länsstyrelsen tidigare beviljats. 
Tanken är att en våtmark dels kan utgöra en buffert vid kraftiga regn, och även 
utgöra ett tillskott när det gäller både natur- och stadsmiljö med vattenspeglar i 
anslutning till tätorten. Förutsättningar för olika dammar har utretts, och ett läge i 
östra Hallsberg, norr om Samsalaområdet, projekteras nu för att en byggnation ska 
kunna genomföras under 2021. 

Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsyn har handlats upp. Ett 
överklagande har dock försenat införandet, då beslut i Förvaltningsrätten måste 
inväntas. Det nya systemet kommer att användas gemensamt med Kumla kommun. 
Det kommer att vara mer anpassat för arbete i fält så att det administrativa arbetet 
kan effektiviseras. Även bostadsanpassnings-och alkohol- och 
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tobakstillsynsverksamheten kommer att nyttja det nya systemet. 

Drift- och serviceförvaltningen har genomfört ortsbesök i Vretstorp, Östansjö, 
Svennevad och Hjortkvarn för femte året i rad. I år har också Skogaholm och 
Björnhammaren besökts. Två besök har dock fått ställas in, de i Sköllersta och 
Pålsboda, på grund av pågående pandemi. Vid ortsbesöken träffar politiker och 
tjänstemän lokala företrädare. Gruppen gör gemensamma rundvandringar i orten. 
Där framförs synpunkter kring olika behov av åtgärder som hör till Drift- och 
servicenämndens ansvarsområde. Under senare år har flera åtgärder genomförts 
och alltfler positiva återkopplingar ges från de lokala representanter som deltar i 
besöken. 

Kommunens alkoholhandläggare har organisatoriskt förts över till Drift- och 
serviceförvaltningens förvaltningsstab från och med 2020. Detta för att bland 
annat samordna myndighetsutövningen med bygglov-, miljö- och livsmedelstillsyn. 

Avdelningscheferna inom fastighet och måltid har varit tjänstlediga, och 
tillförordnade chefer har täckt upp så att verksamheterna kunnat fortlöpa enligt 
budget och verksamhetsplaner. Rekrytering av bland annat en trafikhandläggare 
har genomförts och en ny städchef har internrekryterats. 

Förvaltningens rutiner för upphandling och tillämpning av ramavtal har på 
förekommen anledning setts över och stramats upp, så att efterlevnaden av 
intentionerna och de regler som finns i LOU, Lagen om offentlig upphandling, 
säkerställs. I det sammanhanget har även Drift- och serviceförvaltningens 
delegationsordning och internkontrollplan justerats. 

Fastighetsavdelningen 

Verksamheten har under året varit påverkad av pandemin. Arbetssätt, 
prioriteringar och rutiner har därför fått omarbetas en del. 

Pandemin har medfört att avdelningen sett över rutiner och riktlinjer samt 
upprättat en pandemiplan. Pandemin har dock inte medfört någon högre 
sjukfrånvaro för avdelningen. Avdelningen har haft regelbunden dialog med övriga 
förvaltningar angående arbetsbesök i respektive hyresgästs verksamhet. 

Under året har fastighetschefen och avdelningens fastighetsadministratör varit 
föräldralediga. Befintlig personal och två internt rekryterade har täckt upp. 
Avdelningen har varit delvis underbemannad vilket har medfört en högre 
arbetsbelastning för avdelningens personal. Till viss del har det också inneburit att 
vissa arbeten skjutits på, då det inte varit möjligt att prioritera dem. 

Fastighetsavdelningen har avslutat en del större projekt från 2019, såsom 
renoveringen av kommunhuset, ny expedition på socialförvaltningen samt målning 
av sista delen av Bergööhuset. 

Avdelningen har även arbetat med planering och upphandling av projekt och 
entreprenader. Det har gjorts avrop via förnyad konkurrensutsättning av 
projektering och projektledning. Projekt som handlats upp är takbyte på 
Fredriksbergs skola, byte av fönster och panel på Folkasboskolan, ombyggnation 
av Sydnärkehallens omklädningsrum och duschar, tillgänglighetsanpassning av 
Alléhallen , ventilationsbyte Folkasboskolan hus A och byte av styr- och 
reglerutrustning på Allébadet samt byggnation av ny kulvert med egen anslutning 
till Transtensskolan där även en ny värmeväxlare installerats i undercentralen. 
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Etapp 2 i renoveringen av förskolan Norrgården har färdigställts med egen 
personal under sommaren, ett arbete som uppskattats mycket av verksamheten. 

15 maj påbörjades inflyttningen i kvarteret Lien, totalt 48 nya lägenheter. I 
dagsläget pågår byggnation av det sista huset med ytterligare 24 lägenheter. Det 
beräknas vara klart för inflyttning hösten 2021. 

Avdelningen har genomfört radonmätningar i många fastigheter och en del 
åtgärder är påbörjade, där det uppmätts höga radonvärden, dock kvarstår en del 
arbete. Akustikmätningar har genomförts på förskolorna. 

Måltidsavdelningen  

Måltidsavdelningen har under 2020 präglats av att det pågår en pandemi (Covid-
19). Uppdatering och justering av rutiner och riktlinjer är genomförda. 

Pandemiplanen för måltidsavdelningen för 80 % frånvaro är uppdaterad. Dagliga 
telefonmöten har hållits med avdelningens ledningsgrupp för diskussioner, 
redovisning av frånvaro och beslut. Här har även förändringar i verksamheter, 
rutiner, riktlinjer och omfördelningar av personal med mera lyfts. 

De ekonomiska effekterna av Covid-19 är att intäkterna blev betydlig lägre än 
budgeterat för 2020. Intäkter ifrån externa lunchgäster och Sydnärkes 
utbildningsförbund, SUF, uteblev till en viss del och påverkade 
måltidsavdelningens resultat. Kostnaden för vikarier vid frånvaro har legat relativt 
lågt då Alléskolan varit stängd och omfördelning av personal har kunnat 
genomföras. Det har blivit en del extra kostnader i form extra mattransporter och 
övriga utgifter så som engångsmaterial och matlådor. 

Det är främst Alléköket och den mat som produceras där till gymnasiet som 
påverkats av pandemin. Under andra halvan av vårterminen samt höstterminen 
har man valt att i princip stänga skolan och tillämpa hemundervisning. Eleverna 
har ändå haft möjlighet att äta lunch genom att hämta matlåda, så måltid har haft 
uppdraget att producera mat, men under andra förutsättningar och förhållanden. 
Det ska sägas att en viss del av eleverna också ätit i matsalen, till exempel de elever 
som har praktiska utbildningar och eleverna inom särskolan. Matsvinnsmätning 
har enbart kunnat genomföras vid ett tillfälle under året på grund av pandemin. 

Ett förvaltningsmöte har hållits med Bildningsförvaltningen, BIF, den 17 mars, där 
kostnadsökningar inför 2021 aviserades och där mål, syfte och resultat belystes. 
Möte med SUF har också hållits och ett nytt avtal har arbetats fram. 
Förvaltningsmötet med SAF har blivit inställt, på grund av arbete med Covid-19. 
SAF har ändå fått ta del av de aviserade ökade kostnaderna för 2021. Även 
kommundirektören har delgivits underlag om de aviserade kostnadsökningarna 
för 2021, för respektive köpande förvaltning. 

En sak som diskuterats är kostnaden för anpassad kost till BIF. Eftersom det kostar 
extra att producera så kallad anpassad kost, då det går åt mer arbetskraft och det 
blir ett extra arbete så har måltid debiterat denna kostnad. Dock anser BIF att 
denna kostnad redan bör vara täckt och ingå i den bemanning som redan finns. 
Den här extra kostnaden är dock inte medräknad i räknesnurran utan går på sidan 
om på ett eget avtal. Där är man inte är överens, och det medför att måltid saknar 
intäkter för de extra kostnader, som produktion av anpassad kost innebär. En 
diskussion tillsammans med skolsköterskorna är inledd för att se över rutinen 
kring anpassad kost. 
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Lönesamtal har hållits med alla medarbetare inom måltidsavdelningen och 
individuella utvecklingsplaner har tagits fram. 

Mattransportupphandling har slutförts och avdelningen fick behålla tidigare 
leverantör. 

Skyddsronder är genomförda i samtliga kök inom avdelningen. En åtgärdsplan är 
framtagen, och arbetet med att åtgärda uppkomna brister pågår. 

Utbyte har skett av gammal köksutrustning/maskiner enligt vad som var planerat. 

Avdelningens ledningsgrupp och personal har genomgått en utbildning i 
livsmedelshygien. Utöver den har personalen deltagit på förvaltningsdagens 
föreläsning om service och bemötande. Lean som arbetsverktyg har införts i 
samtliga kök. 

Det nya tillagningsköket i Knuten har färdigställts, vilket medför att Alléköket 
kommer bli mindre belastat, Köket vid Äppellunden blir ett mottagningskök. Det 
blir en större personalstyrka till enheten Kullängen (där Knutens personal ingår). 
Generellt gör måltid därmed en effektivisering. 

Städavdelningen 

Under året som gått har det varit mycket fokus på Covid-19. Det har gjort att 
avdelningen fått återgå till att städa med ett milt alkaliskt rengöringsmedel i 
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dialog med skolor och 
förskolor har det lämnats ut material, så att elever/personal kunnat hjälpa till att 
torka av så kallade tagytor, det vill säga ytor som berörs av många händer. 
Avdelningen har varit tvungen att köpa in handsprit/desinfektion utanför avtal 
vilket inneburit en högre kostnad. Även annat städ-och förbrukningsmaterial har 
restnoterats och inköpta alternativa ersättningsvaror har blivit dyrare. 

Många inplanerade projekt har tyvärr fått ställas in, bland annat arbetet med 
service och bemötande. Även arbetsplatsträffar och teammöten har fått ställas in. 

Under våren anställde Bildningsförvaltningen personal till tre mottagningskök där 
städavdelningen tidigare haft personal. I dagsläget har avdelningen två kök kvar 
med personal, men dialog förs för att Bildningsförvaltningen anställer egen 
personal även där. 

Städavdelningen har utfört sin största byggstädning någonsin då avdelningen i 
våras städade de två nybyggda husen vid Lien. Det var ett stort projekt som 
utfördes av flera ur personalen under några veckor. 

Efter semestern flyttade städavdelningen sitt centralförråd från Centrumhuset och 
Kommunhuset till Kommunaltekniska huset i kvarteret Skördetröskan. Det blev ett 
lyft då avdelningen nu har en stor tvättstuga och ett torrförråd till sitt förfogande. 
Även Teamledarna lämnade kommunhuset för en flytt till ett nytt och fräscht 
kontor med egna arbetsplatser. 

För att på ett effektivare sätt kunna räkna ut städtider och planera arbetet har 
städavdelningen köpt in Pythagoras städprogram. Detta har gjorts i samarbete 
med kommunerna i Askersund och Laxå. Under hösten har en utbildning i 
städprogrammet genomförts och det kommer att startas upp under våren 2021. 

Fem medarbetare har under hösten 2020 genomfört en så kallad SRY utbildning. 
Det innebär att 85 % av avdelningens tillsvidareanställda personal är utbildade 
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och certifierade enligt SRY - Servicebranschens yrkesnämnd eller PRYL - Projekt 
Yrkesbevis lokalvårdare. 15 medarbetare har under hösten genomgått en 
golvvårdsutbildning som utförts i egen regi. Teamledarna har gått en kurs i 
ledarskap och städchefen och städstrategen har gått en ekonomiutbildning. 
Arbetet med att utveckla teamledarrollen har fortsatt under 2020. Avdelningen har 
genom Regionhälsan under fem tillfällen hösten 2020 arbetat med att utveckla sin 
ledningsgrupp. 

Städavdelningen har under hösten provat andra alternativ av kemikaliefri städning 
där det till exempel gått att få fram vatten som har en desinficerade förmåga, vilket 
gör att det kan plockas bort ytterligare kemikalier i den dagliga städningen. 
Arbetet med att fortsatt utveckla städning utan kemikalier fortsätter under 2021. 
Avdelningen strävar efter att hålla nere plastanvändningen men den har under 
året tillfälligt fått plockats tillbaka på vissa objekt på grund av smittrisk. 

Miljöenheten har under hösten 2020 genomfört inspektioner på kommunens 
skolor där syftet varit att kontrollera verksamhetens efterlevnad av miljöbalkens 
regler, med fokus på egenkontroll, städning och ventilation. Det är viktigt att 
Folkmyndighetens allmänna råd följs när det gäller städrutiner. 

Den 7 december var det städarens dag, och det uppmärksammades genom 
Hallsbergs kommuns hemsida och Facebooksida. Där skrevs om det viktiga 
städarbetet som utförs varje dag och städpersonalen uppmärksammades även 
med en liten gåva som blev uppskattad. 

Tekniska avdelningen 

I början av januari placerades fyra ”Fråge- och idéböcker" ut inför flytten till nya 
lokaler. Där gavs all personal möjlighet att skriva ner frågor och funderingar. 
Tyvärr skrevs det sparsamt i dessa och böckerna samlas in under juni. Delar av 
tekniska avdelningen flyttade under sommaren in i de nya lokalerna i 
Kommunaltekniska huset. Gata- parkenheten påbörjade inflyttning under hösten. 

Under första halvan av februari påbörjades arbete med en VA- och avfallsplan där 
Tekniska avdelningen är representerad i olika arbetsgrupper. 

Trafiksäkerhetsobjekt för 2021 skickades in för beslut i drift- och servicenämnden 
under februari. I slutet på mars driftsattes en ny hiss i norra trapphuset vid 
Hallsbergs resecentrums pylonbro. Byggnationen har slutredovisats som ett 
trafiksäkerhetsobjekt för 2019 till Trafikverket. Under hösten anlades två 
bussangöringsplatser i Vretstorp. En ny ansökan om Trafiksäkerhetsobjekt för 
2022 har tagits fram. 

Beläggningsunderhållet på kommunens gator och vägar har genomförts enligt 
plan, och inventeringen av gator- och vägar fortsätter i systemet RoSy. 

Tekniska avdelningen har under året utökats med en ny tjänst inom 
ingenjörsstaben där en trafikhandläggare anställts. 

Under april har ramavtalsupphandling för grävmaskintjänster annonserats, men 
dragits tillbaka då förfrågningsunderlaget inte var komplett. 

Exploatering av nya bostadsområdet Hässlebergsskogen påbörjades under årets 
första månader med entreprenör LIPAB, som upphandlats enligt LOU, Lagen om 
offentlig upphandling. Området blev klart under kvartal tre. Exploateringen av 
Samsala etapp 2 B påbörjades under januari i egen regi, men med inhyrda 
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entreprenadmaskiner. Arbetet avslutades under andra kvartalet. Under december 
påbörjas projektering av resterande etapper i Samsala. 

Fordonsförvaltaren har haft demonstration för olika verksamheter med inlånade 
elbilar. Kommunen har bytt ut 20 fordon under 2020. Utbytet av bilar har skett 
främst inom hemvården. 14 stycken av bilarna är hybrid-fordon, övriga sex är 
körbara på så kallade HVO-bränslen. Allt för att bidra till kommunens minskade 
miljöpåverkan. Avdelningen har också beställt sitt första eldrivna fordon, till VA-
enheten. 

Gata-park 

Arbetsmiljöverket besökte gata-parkenheten under februari och gjorde 
uppföljning på tidigare besök. De kontrollerade bland annat kemikalielistor. Allt 
godkändes med beröm. 

Flera skogsåtgärder har genomförts under året med focus på almsjuka och 
bekämpning av granbarkborre. 

Under tredje kvartalet upphandlades arbetet med snö- och halkbekämpning för de 
gator och vägar samt kommunala fastigheter som inte förvaltningen ombesörjer i 
egen regi. 

Gata-parkenheten har under våren startat upp med att testa miljöbränslet Ecopar 
som ersättning för diesel i del av den tunga fordonsflottan, detta med gott resultat. 

Under året har gata-parkenheten börjat anordna utsmyckning med blommor i 
parker och cirkulationsplatser med mera med olika teman, och fått mycket positiv 
uppskattning för det från allmänheten och i media. 

VA 

Under året har 13 dricksvattenläckor samt en trasig brandpost reparerats. 12 
stopp i avloppsledningsnätet har rapporterats och åtgärdats. 

Problem uppkom under mitten av januari med bakterier i Vretstorps dricksvatten. 
Kokning av dricksvattnet påkallades tills bakterierna var borta och godkända 
prover tagits. Bakterierna var enbart funna vid tryckstegringsstationen. 

Under april har rötslam tagits omhand av företaget Biototal så att näringsämnen 
har kunnat återföras till kretsloppet. En upphandling av denna tjänst har 
genomförts och avslutats under december. Biototal kommer nu också ombesörja 
denna tjänst under kommande avtalsperiod. 

En husbil av större slag fattade eld i inre vattenskyddsområde i närheten av 
Vretstorps vattenverk och råvattentäkter. Räddningstjänsten hanterade branden 
korrekt men husbilen gick inte att rädda. 

Arbetet med VA-utbyggnad vid Tisaren löper på enligt planering och under året 
har överföringsledningar kommit på plats till Tisarbaden där även distributionsnät 
kommer att byggas och färdigställas under 2021. 

Kontrakt skrevs med Lindesbergs Grus & Maskin AB för byggnation av ny 
dricksvattenledning på Rala-gärdena för att säkra dricksvattenleveransen i 
framtiden. Den nya ledningen togs i drift under slutet av året. 

En VA-sanering på Kärrsvägen i Pålsboda har startats upp. 

Under året har gräskarpar planterats ut i den gamla branddammen i Vretstorp för 
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ekologisk bekämpning av olika vattenväxter. 

Under hösten reviderades VA-taxan för 2021 och en höjning med 3 % beslutades. 
Det är den första höjningen sedan 2011. 

Under december påbörjades revideringen av ABVA, Allmänna bestämmelser för 
VA-verksamheten. 

Bygglov och miljötillsyn 

Ett nytt verksamhetssystem för bygglov- och miljötillsynen har handlats upp. Det 
gamla systemet, Bygg- och miljöreda, håller på att fasas ut och kommer inte att 
supportas efter årsskiftet. De nya systemet kommer för miljötillsynen att vara mer 
anpassat för arbete i fält så att det administrativa arbetet kan effektiviseras. 

Under året har 176 bygglovsärenden inkommit. Totalsiffran för 2019 var 239 
stycken. 149 tillsynsärenden inom Miljöbalkens ansvarsområde och 82 
tillsynsärenden inom livsmedel har genomförts. Motsvarande totalsiffror för 2019 
var 60 respektive 109 ärenden. 

Alkohol och tobakstillsyn. 

Alkohol- och tobakstillsynen har under de senaste fem åren varit underställd SAF, 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, men från och med 2020 finns funktionen 
på Drift- och serviceförvaltningen. Det är dock fortfarande Social- och 
arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för den här 
myndighetsutövningen. 

För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med alkohollagen har 
sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg 
gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar över alla fem kommunerna. 
Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn över försäljning av folköl och tobak 
samt utför kontroll av detaljhandel med receptfria läkemedel. Avseende läkemedel 
har Läkemedelsverket det övergripande tillsynsansvaret och 
sanktionsmöjligheterna. Till största delen består arbetet av handläggning av 
ansökningar om serveringstillstånd av skilda slag samt kontakter med 
tillståndshavare. 

Hallsbergs kommun ansvarar enligt avtal för verksamheten gentemot de andra 
kommunerna, och har ansvar för att tillsätta resurser för att bedriva verksamheten 
enligt respektive lagstiftning. 

Kommunerna tar ut avgifter från försäljningsställena för sin tillsyn av 
detaljhandeln avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel. Avgifter tas också 
ut för den restaurangtillsyn som kommunerna bedriver. Avgifterna tas ut enligt 
självkostnadsprincipen och täcker ett normalt år de kostnader Hallsbergs kommun 
har för verksamheten. 

Vissa år visar avgifterna ett överskott och andra år visar det ett underskott. 
Överskott sparas på ett balanskonto för att kunna användas de år verksamheten 
visar underskott. Under de år kommunerna i Sydnärke haft gemensam 
alkoholhandläggare har kommunerna inte behövt skjuta till pengar till 
verksamheten då ansökningsavgifter och tillsynsavgifter har täckt verksamhetens 
kostnader över tid. 

Under inledningen av 2020 har handläggningen av ärenden enligt nämnda 
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lagstiftningar, skötts av annan personal på DOS samt av handläggare i 
Kristinehamns kommun på grund av sjukdom. Handläggningen har då ändå kunnat 
skötas på ett tillfredställande vis. 

Arbetet under året har skilt sig från tidigare år på grund av Coronapandemin. 
Handläggningen av serveringstillstånd har tagit mindre del av arbetet på grund av 
uteblivna konserter och festivaler med mera. Fokus har istället kunnat läggas på 
handläggning enligt nya tobakslagen. Cirka 50 permanenta tillstånd enligt 
tobakslagen har handlagts under första delen av 2020. 

Under hösten har beslut fattats i sydnärkekommunerna om en utökad delegation 
när det gäller ansökningar om serveringstillstånd som inte leder till avslag. Det 
innebär att handläggningstiderna förkortas i och med att nämndbeslut inte krävs, 
för "enkla ärenden" som inte innebär avslag. Tobaksförsäljning i mindre 
omfattning kommer att få tillsyn vartannat år istället för varje år som det var 
tidigare, vilket minskar kostnaderna för verksamheter med liten försäljning. 
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2 God ekonomisk hushållning 

2.1 Inledning 

Fastighetsavdelningen har under 2020 upplevt ett märkligt år. Avdelningen har 
klarat sig bra sett till pandemieffekter, även om det påverkat avdelningen 
kostnadsmässigt så har verksamheten fungerat bra under året. 

Totalt förvaltar avdelningen 110 000 kvadratmeter fördelat på 20 personer. 

Avdelningen ansvarar även för förvaltningen av alla bostadsfastigheter som 
Hallsbergs bostads AB äger. 

Måltidsverksamhetens mål bygger på de uppdrag- och ansvarsområden 
avdelningen har. 
Måltidsavdelningens grunduppdrag i Hallsbergs kommun är att servera måltider. 
Avdelningen har en budget att förhålla sig till och ska hålla sig inom dessa ramar. 
Måltidsavdelningen är nollbudgeterade utan anslagsfinansiering och har i uppdrag 
att hålla nere kostnaderna så gott det går åt de köpande förvaltningarna. Med 
andra ord tar avdelningen endast betalt för det som beställs. Det måste också 
finnas rimliga förutsättningar för att klara av uppdrag och åtaganden. 

Måltidsverksamheten verkar för en hållbar livsmedelsproduktion, minskad 
miljöpåverkan och en mer jämlik hälsa. En hållbar utveckling på det stora hela. I 
och med det här behövs rätt förutsättningar och resurser, samt en god ekonomi 
och en tydlig dialog. 

Målet är att ge barn, elever och äldre i förskolor, skolor och inom vård och omsorg, 
god och nyttig mat. Barn, ungdomar och äldre behöver äta i en lugn och trevlig 
miljö. 
Varje portion är i sin helhet näringsanpassad efter barnens, ungdomarnas och de 
äldres behov och till varje mål serveras dagligen olika grönsaker eller rotfrukter. 

Måltidsavdelningen arbetar aktivt med att förbättra maten i verksamheterna för 
att bidra till god hälsa och en mer hållbar kommun. 

Städavdelningen arbetar med att nå uppsatta mål men pandemin har försvårat 
arbetet. 

Uppdraget för Städavdelningen är att städa cirka 95 000 kvadratmeter per dag 
fördelat på 71 byggnader. Avdelningen har 43 anställda varav en chef, en 
städstrateg, fyra teamledare, en pooltjänst och 36 städare. Det finns i nuläget inga 
vakanser i verksamheten. 

Avdelningen säljer städtjänster mot köpande förvaltningar där BIF står för 50 %, 
Alléskolan 25 %, SAF och övriga 25 %. 

Städavdelningen har under 2020 utfört mycket extratjänster, bland annat 
byggstädning av det nya bostadshuset Lien och Kommunaltekniska huset i 
kvarteret Skördetröskan. 

Städavdelningen har under året fokuserat på miljövänliga städmetoder där de 
provat flera olika alternativ. 

Tekniska avdelningen – Från trädtopp till underjorden 

Tekniska avdelningen är en avdelning med stor bredd avseende olika 
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yrkesgrupper. Här sker allt från planeringsstadiet av nya gator till skogsskötsel. 
Under 2020 har cykelbanor, gaturenoveringar och exploatering av nya 
bostadsområden genomförts. Tekniska avdelningen strävar efter att hålla 
Hallsbergs kommuns gator och grönytor i ett bra skick så de kan nyttjas av 
kommunens invånare på ett tillfredsställande och säkert sätt oavsett årstid. 

  

  

  

2.2 Uppföljning av mål 

Verksamheternas målarbete har delvis påverkats av den pågående pandemin. 

Inom måltidsavdelningen har många mätningar skjutits upp, bland annat 
svinnmätningen. Det är därför svårt att få fram ett resultat som känns trovärdigt 
för det här året då det endast blev en mätning. Avdelningen har dock ändå försökt 
att göra en jämförelse mot föregående år. 

När det gäller andel ekologiskt har måltidsavdelningen tagit upp det med köpande 
förvaltningar. Om avdelningen ska kunna höja andelen ekologiskt måste det finnas 
resurser för det, samt en överenskommelse om vad som krävs för att nå dit. 

När det gäller minskandet av kemikalier har måltid gjort vad man kan för att till 
exempel inte överdosera rengöringsmedel, använda diskmaskiner på rätt sätt, 
använda miljövänliga val och så vidare. 

Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det viktiga är att förmedla målen så 
tydligt det går till medarbetarna så att det blir väl förankrat. Det måste också 
finnas rätt förutsättningar och resurser vilket det kanske inte riktigt gör i alla 
lägen. Det här är viktigt att förmedla så att alla tillsammans ser över vad behovet 
är för att kunna klara av att uppfylla målen. 

Förutom svinn, ekologiskt och hållbar ekonomi så har måltidsavdelningen även 
som mål att utveckla god service, ett arbete kring det här är påbörjat och tanken är 
att det ska fortsätta. Även här har covid-19 påverkat så att arbetet har bromsats in 
en aning så avdelningen har inte hunnit med det som från början var planerat. 

2.3 Måluppfyllelse 

  

  

2.4 HÅLLBAR KOMMUN 

Ett strategiskt mål som innebär att vi tittar på hur vi kan arbeta med klimat- och 
hållbarhet. Vi ska arbeta för att uppnå våra miljömässiga mål i takt med att 
människors livskvalité ökar. 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Klimat- och miljöpåverkan från 
nämndens verksamheter ska 
årligen minska. 

Användningen av fossila 
fordonsbränslen ska minska 
med 5 % per år. 

Tekniska avdelningen 
Under våren 2020 har 
miljöbränslet Ekopar A införts 
på åtta fordon stationerade på 
Gata/Park. Testet ser ut att 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  

fungera och tillgången på detta 
bränsle är god vilket gör att 
det med all sannolikhet 
kommer att användas på fler 
fordon inom verksamheten. 
Trots att kommunen växer 
kommer målet klaras. I och 
med flytten till nya lokaler i 
Kommunaltekniska huset 
planeras en egen bränsle-
station att anläggas under 
2021. Ett miljövänligt 
alternativ till diesel kan då 
tillhandahållas som även kan 
användas för att driva 
avfallshämtningens fordon. 

Energianvändningen ska 
minska med 2 % per år. 
Energianvändningen ska 
normalårskorrigeras. 

Fastighetsavdelningen  
Att minska energi-
förbrukningen är något som 
avdelningen arbetar med 
fortlöpande. 
Under året har avdelningen 
genomfört en hel del 
besparingsåtgärder, primärt på 
el-sidan. Det kan konstateras 
att dessa åtgärder varit 
gynnsamma då det syns en 
minskning på cirka 8 % av den 
totala elförbrukningen trots att 
fastighetsbeståndet vuxit med 
både Lien (som avdelningen 
förvaltar) och Skördetröskan. 
Dock kan konstateras att 
besparingsmålet inte nåtts vad 
gäller 
fjärrvärmekonsumtionen. 
Detta beror till stor del på det 
tillkommit ytterligare 
fastigheter i beståndet. Det 
beror också på att 
verksamheterna på grund av 
pandemin haft önskemål om 
längre drifttider på ventilation 
och värme vilket gett en direkt 
konsekvens i ökad 
förbrukning. 
Summerat kan avdelningen 
konstatera att kommunen 
konsumerat 2 % mer energi till 
el och uppvärmning än 2019. 
Teknisk avdelning 
Avdelningen strävar ständigt 
efter att sänka 
energiförbrukningen. VA-nätet 
växer sakta i och med nya 
exploateringar vilket gör att 
elenergianvändningen dock 
ökar något. Mer LED belysning 
används i egna lokaler och i 
belysningsnätet utefter gator 
och vägar, vilket på sikt ger en 
minskad energianvändning. 

 

Antalet bräddningar inom VA 
ska inte vara fler än fem 
stycken per år. 

Teknisk avdelning 
Under året har två mindre 
bräddningar förekommit. En i 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  
samband med service av 
utrustning vid Hallsbergs 
avloppsreningsverk samt en 
bräddning via en brunn, vid ett 
avloppsstopp, som medförde 
att avloppsvatten kom ner i 
Storån. 

Kostnad för matsvinnet ska till 
2022 minska till max 2 %. 

Måltidsavdelning 
På grund av Covid-19 kunde 
man inte utföra den planerade 
matsvinnsmätningen under 
våren och det blev endast en 
mätning gjord under året. 

 

I samråd med köpande 
förvaltningar ska andelen 
ekologiska och 
närproducerade livsmedel 
ökas i enlighet med den 
”Nationella livsmedelsstrategin 
fram till 2030”. 

Måltidsavdelning 
Målet har tagits upp under 
förvaltningsmötet med BIF i 
februari 2020, och nu ligger 
andelen ekologiskt på 27,6 %. 

 

 
Förvaltningen ska verka för att 
sjukfrånvaron ska ligga på en 
låg nivå. 

Korttidssjukfrånvaron ska 
ligga på högst 4 %. 

Förvaltningen hade under 
2020 en sjukfrånvaro på 
5,42 %. 
Förvaltningsstaben 5,02 %, 
fastighetsavdelningen 2,17 %, 
måltidsavdelningen 6,95 %, 
städavdelningen 7,55 % och 
tekniska avdelningen 3,61 %. 
Samlat ligger 
kortidssjukfrånvaron till och 
med november på 4,39 %, 
vilket ligger något högre än 
målet på högst 4 %. 
Måltidsavdelning 
Avdelningen har ett ökat 
sjuktal med anledning av 
Covid-19. Arbete med 
enkätsvaren från 
medarbetarenkäten och 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
pågår och en handlingsplan 
finns. 
Städavdelning 
Avdelningen arbetar 
kontinuerligt för att försöka 
hålla nere korttidsfrånvaron, 
men avdelningen har haft en 
ökad korttidsfrånvaro under 
sista halvåret 2020 på grund 
av pandemin. 
För övrig verksamhet har inte 
pandemin medfört någon 
högre frånvaro. 

 

Klimat- och miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska. 

Övergången till mer klimatvänliga drivmedel har påbörjats och ligger i linje med 
det effektiviseringsuppdrag som Drift- och serviceförvaltningen fått i de 
gemensamma planeringsförutsättningarna. 

Energibesparingen på fastighetssidan är på god väg, men når inte upp till målet 
2 %. 

Städavdelningen använder 100 % miljövänliga kemikalier i den dagliga 
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städningen. Avdelningen arbetar kontinuerligt med att utveckla så kallat rent 
vatten och testa andra kemikaliefria alternativ. Detta gör att ytterligare kemikalier 
kan fasas ut i den dagliga städningen. 

Städavdelningen arbetar för ett minskat plastanvändande genom att använda 
miljövänliga påsar. 

Matsvinnet har inte riktigt minskat i den takt måltidsavdelningen strävat efter år 
2020. Samtidigt har det varit svårt att utföra mätningar på grund av covid-19. Men 
det avdelningen konstaterat är att för att kunna minska svinnet ytterligare krävs 
en insats även av köpande förvaltningar, och att det sker ett arbete tillsammans. 
Insikten att det finns pengar att spara och därmed minska kostnaderna bör vara 
ett incitament så gott som något. 

Andelen använda ekologiska livsmedel står fortfarande ganska stilla i 
måltidsavdelningen. Om det ska finnas en chans att öka andelen måste resurserna 
ses över och det måste flaggas för ökande kostnader eftersom den här typen av 
livsmedel kostar mer. Även matsedlarna måste ses över och utbudet diskuteras. 

Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska ligga på en låg nivå. 

Totalt sett ligger sjuktalen inom Drift- och serviceförvaltningen på en acceptabel 
nivå under ett år med pågående pandemi. Den samlade frånvaron ligger till och 
med lägre 2020 än 2019, på grund av en minskad långtidssjukfrånvaro. 
Korttidssjukfrånvaron inom städ- och måltidsavdelningen ligger dock relativt högt. 
Orsaken ligger delvis i den pågående pandemin. 

Måltidsavdelningen arbetar för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. En bra 
arbetsmiljö kan påverka oerhört mycket. Avdelningen avser att förbättra den 
fysiska arbetsmiljön i köken och har kartlagt vad som behöver göras i form att 
ombyggnationer och renoveringar. 

En annan viktig faktor för måltidsavdelningens medarbetares hälsa är möjligheten 
till delaktighet och ett sunt socialt samspel. En grundförutsättning för att må bra är 
att känna sig betydelsefull för verksamheten, det är viktigt att förmedla och något 
som avdelningen arbetar mycket med. 

Covid-19 har påverkat måltidsverksamhetens möjligheter till att hålla nere 
sjukfrånvaron. 

2.5 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

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

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

Totalt har förvaltningen haft 
66 praktik- och ferieplatser 
2020. 
Måltidsavdelning 
Avdelningen har haft 4 
praktikanter under april-maj 
och under sommaren har 
avdelningen erbjudit 24 
ferieplatser. 
Städavdelning 
Avdelningen har tagit emot 6 
praktikanter, och under 
sommaren har 16 
feriearbetare och 11 
sommarvikarier erbjudits 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  

sysselsättning inom 
avdelningen. 
Fastighetsavdelning 
Avdelningen har tagit emot 1 
feriearbetare under 
sommaren. På grund av Covid-
19 har avdelningen inte haft 
möjlighet att ta emot fler, då 
man är beroende av att kunna 
skjutsa feriearbetarna till 
respektive område i bil. 
Teknisk avdelning 
Avdelningen har inte tagit 
emot några feriearbetare 
under 2020 på grund av Covid-
19. Ett fåtal praktikanter har 
dock erbjudits praktik. En 
praktikant har varit på VA-
driftenheten samt en 
praktikant på Gata- och 
parkenheten. Fyra 
säsongsanställda har erbjudits 
arbete på Gata- och 
parkenheten. 
Förvaltningsstaben 
Förvaltningsstaben ha tagit 
emot 4 feriearbetare. 

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

   

Medverka till att fler ungdomar och vuxna kommer i sysselsättning och 

därmed når egen försörjning. 

Pågående pandemi har inneburit att tekniska avdelningen valt att avstå från att ta 
emot feriearbetare under sommaren. Även fastighetsavdelningen har minskat 
antalet feriearbetare mot tidigare år. Men genom att städ- och måltidsavdelningen 
tagit emot fler feriearbetare än tidigare och att förvaltningsstaben i år även haft 
feriearbetare så har målet om att erbjuda totalt sett 66 praktik- och ferieplatser 
uppnåtts. 

Förvaltningens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom 

hela arbetslivet. 

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan ska revideras vartannat år. En 
revidering av den plan som togs fram 2017/2018 pågår. Förvaltningen ska ha en 
plan för varje medarbetares kompetensutveckling. Det sker genom att individuella 
kompetensutvecklingsplaner tas fram i samband med de medarbetarsamtal som 
genomförs under året. Planerna följs upp och revideras årligen. Planerna 
sammanställs sedan som underlag för gemensamma utbildningsinsatser. 

2.6 ALLAS INFLYTANDE 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Möjliggöra att invånarnas 
synpunkter, förslag, frågor, 
ansökningar och 

Anmälaren ska, utöver 
autosvar, få någon form av 
återkoppling inom fem 
arbetsdagar. 

Måltidsavdelning 
Det finns många vägar in till 
avdelningen för anmälan. Man 
kan anmäla via hemsidan eller 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  

felanmälningar tas tillvara på 
ett effektivt och flexibelt sätt. 

ringa och läggs anmälan in i 
systemkontrollen och det 
skickas ett svar. 
Måltidsavdelningen svarar 
inom fem arbetsdagar. 
Städavdelning 
Avdelningen återkopplar inom 
fem arbetsdagar. 
Fastighetsavdelning 
Avdelnings ambition är att 
anmälaren skall få 
återkoppling snarast möjligt, 
senast inom fem arbetsdagar. 
Anmälan kan komma in via 
olika kanaler till exempel via 
felhanteringssystemet 
Infracontrol, eller via mail eller 
telefon. 
Teknisk avdelning 
Inom avdelningen har en hög 
arbetsbelastning inom främst 
administrationen samt 
ingenjörsstaben gjort att 
längre svarstider än fem dagar 
kan ha förekommit. 
Avdelningen har under hösten 
utökat med en 
trafikhandläggare samt anställt 
en ny administratör på heltid. 
Uppföljning och en djupare 
analys av några slumpvis 
utvalda ärenden redovisas för 
nämnden två gånger per år. 

 
Förvaltningen ska tillsammans 
med nämnden genomföra 
minst ett besök årligen i 
kommunens tätorter 

Ortsbesök På grund av Covid-19 sköt 
förvaltningen på ortsbesöken 
till hösten. Personal från 
tekniska avdelningen, 
fastighetsavdelningen och 
förvaltningsstaben har deltagit 
vid ortsbesöken, utöver 
representanter från drift- och 
servicenämnden. Alla 
ortsbesök genomfördes under 
hösten utom de i Sköllersta och 
Pålsboda som fick ställas in 
med anledning av pandemin. 

 

Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, frågor, ansökningar och 

felanmälningar tas tillvara på ett effektivt och flexibelt sätt. 

Det system för felanmälan som främst omfattar Tekniska avdelningens 
ansvarsområde är väl inarbetat och fungerar i stort sett väl. Genom den 
personalförstärkning som nu genomförts kommer svarstiderna inom 
trafikområdet att kunna förkortas. 

Förvaltningen ska tillsammans med nämnden genomföra minst ett besök 

årligen i kommunens tätorter 

Antalet orter har utökats från 6 till 8. Utöver Vretstorp, Östansjö, Sköllersta, 
Pålsboda, Svennevad och Hjortkvarn har Skogaholm och Björnhammaren 
tillkommit. Under 2021 är ambitionen att alla 8 orter ska besökas. 
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2.7 GOD SERVICE 

God service är ett oerhört viktigt strategiskt mål. Ett glatt och professionellt 
bemötande mot våra kunder samt oss själva inom kommunen och verksamheterna 
är något som vi hela tiden ska sträva efter. 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Där så är lämpligt ska e-
tjänster erbjudas kommunens 
invånare och abonnenter. 

   

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

   

 
Det professionella bemötandet 
ska utvecklas. 

Anmälaren ska , utöver 
autosvar erhålla någon form av 
återkoppling inom fem 
arbetsdagar. 

Anmälaren får, utöver 
autosvar, någon form av 
återkoppling i de flesta 
ärenden. 

 

Kritik på teknik, enkät för de 
tekniska områdena kan 
användas. 

 
 

Där så är lämpligt ska e-tjänster erbjudas kommunens invånare och 

abonnenter. 

Vid övergången till nytt verksamhetssystem inom bygglov, miljötillsyn, 
bostadsanpassning och alkohol- och tobakstillsyn kommer möjlighet till digital 
bygglovsansökan att införas. 

Förslag på fem stycken e-tjänster i förvaltningen har identifierats och prioriterats 
för att eventuellt kunna utvecklas framöver. 

Samarbetet mellan avdelningarna i förvaltningen och mellan förvaltningarna 

i kommunen ska utvecklas. 

Verksamheterna inom måltid, städ och fastighet har i sitt uppdrag att hålla 
regelbundna avstämningar med köpande förvaltningar. Genom den flytt som nu 
sker till Kommunaltekniska huset kommer stora delar av Tekniska avdelningen, 
Fastighetsavdelningen och Städavdelningen att samlas på ett arbetsställe. Det 
kommer att skapa förutsättningar för att utveckla samverkan och samarbete 
mellan avdelningarna. 

Det professionella bemötandet ska utvecklas. 

De upprättade administrativa rutinerna när det gäller registrering av klagomål och 
implementeringen av felhanteringssystemet Infracontrol har inneburit att dialogen 
mellan kommunens invånare och förvaltningen förbättrats. 
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3 Väsentliga personalförhållanden 

3.1 Antal anställda 

Vid årets slut var totalt 153 (156) medarbetare anställd inom förvaltningen 
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på 
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 63 % (64 %) kvinnor och 
37 % (36 %) män. 

Av förvaltningens 153 medarbetare så arbetade 129 heltid (84 %), fördelning 
mellan könen är att 77 % av kvinnorna arbetar heltid och 96 % av männen arbetar 
heltid. Det är en liten ökning av andelen som arbetar heltid jämfört med förra året 
då 83 % arbetade deltid. 

3.2 Frisknärvaro och sjukfrånvaro 

Av samtliga medarbetare har 58 % (58 %) varit sjuka färre än 5 dagar under året, 
så kallad frisknärvaro. 

Den pandemi, Covid -19, som drabbat landet under stora delar av 2020 påverkade 
även Hallsberg och medarbetarna här. Inom drift- och serviceförvaltningen har det 
totalt sett inte skett en ökning av sjukfrånvaron. Långtidsjukfrånvaron, det vill säga 
frånvaron över 60 dagar har sjunkit. Det beror till största delen på att flera av de 
långtidssjuka har valt att avsluta sin anställning. 

Sjukfrånvaro 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Total 
sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid 

5,42 6,13 5,75 6.74 7,59 

Långtidssjukfrånvaro >60 
dagar 

19,00 44,54 36.24 39.99 41,40 

Total sjukfrånvaro 
kvinnor 

6,98 8,43 7,53 8,74 11,11 

Total sjukfrånvaro män 2,90 2,47 3.02 3,86 2,52 
Total sjukfrånvaro -29 år 3,09 3,13 4.08 4,16 5,64 
Total sjukfrånvaro 30-49 
år 

3,48 2,78 2.69 4,27 3,59 

Total sjukfrånvaro 50 år - 7,21 9,49 8,36 8,50 8,48 

Arbetsskador och tillbud 

Arbetsskador 3 Tillbud 30 

På grund av sjukdom 0 Hot 2 
På grund av olycksfall 3 Övrigt 28 
På grund av 
färdolycksfall 

0   

På grund av hot och våld 0   

Alla arbetsskador beror på olycksfall, i de allra flesta halkolyckor. När det gäller 
tillbud så är majoriteten olåsta dörrar samt öppna fönster, alltså att någon glömt 
låsa och stänga fönster vid dagens slut. 

3.3 Pensionsavgångar 

Beräknade pensionsavgångar 2021-2030, beräknad pensionsålder 67 år. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt 

1 0 3 4 3 4 5 8 6 9 43 
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3.4 Löneöversyn 

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

3.5 Personalomsättning och kompetensförsörjning 

Det är 24 (7) medarbetare som lämnat sin tjänst inom drift- och 
serviceförvaltningen under 2020. Av dem har 0 (4) slutat på egen begäran och 8 
(2) har gått i pension, 7 har bytt tjänst inom förvaltningen eller inom kommunen, 
för 8 har förordnandet upphört samt 1 har avlidit. 

En arbetsgrupp för kompetensförsörjning har arbetat under året. Det är ett 
pågående och mycket viktigt arbete att trygga kompetensförsörjningen. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2021. 

3.6 Personalförmåner 

Hallsbergs kommun erbjuder några personalförmåner såsom flextidsavtal, växling 
för fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och friskvårdsbidrag. 
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4 Omvärldsanalys 

4.1 Ekonomiska utmaningar - effektivisering 

Fastighetsavdelningens största möjlighet till besparing är att genomföra kloka 
och väl genomarbetade upphandlingar av tjänster och varor. Att dessutom 
fortsätta arbetet med energieffektiviseringar är även det en viktig del för att vara 
kostnadseffektiva inom kommunens fastighetsförvaltning. 

I övrigt så har kommunens fastighetsbestånd vuxit kontinuerligt under de senaste 
tre åren utan att fastighetsavdelningen utökat sin personalstyrka, snarare har den 
minskat. Detta fungerar givetvis bara till en viss gräns, en gräns som nu har nåtts 
inom de administrativa delarna av avdelningen varvid man planerar för en 
eventuell utökning av personal inom den delen. 

En ekonomisk utmaning är de tomställda lokaler som uppstått efter att Childrens 
och Sydnärkes kommunalförbund lämnat dem. I och med detta så står avdelningen 
med tomhyror som tidigare inte funnits. Det är av stor vikt att fatta beslut för hur 
dessa lokaler ska hanteras för att minimera hyresförluster för avdelningen. Dessa 
beslut är utanför avdelningens egna kontroll. 

4.2 Covid-19 - effekter 

Året 2020 har präglats av den pandemi som drabbat världen och som även 
påverkat Hallsbergs kommun och Drift- och Serviceförvaltningen. Den pågående 
pandemin har inneburit att förvaltningen uppdaterat sina pandemiplaner inom 
alla verksamhetsområden. Konsekvenser vid en minskning av personalstyrkan 
med 15 respektive 50 % och även 80 % har analyserats och organisationen har 
förberett sig på ett läge där enbart de viktigaste arbetsuppgifterna kan prioriteras. 
Under året har förvaltningens verksamhet påverkats främst inom måltids- och 
städverksamheten då Alléskolans elever i olika omgångar har undervisats 
hemifrån. Fastighetsavdelningen och städavdelningen har fått införa nya rutiner i 
och med att personalen rör sig mellan olika verksamheter och byggnader. 
Effekterna av pandemin inom den Tekniska avdelningen och Förvaltningsstaben 
har i stort handlat om nya rutiner, pandemiplaner och att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En medarbetare inom staben har 
varit konstaterat sjuk i Covid-19. 

Fastighetsavdelningen har varit relativt förskonade från allvarliga effekter av 
pandemin. Dock har avdelningen blivit lidande av längre leveranstider på material, 
högre priser på visst material samt längre ledtider för upphandlingar. 

Kostnadsmässigt har önskemål från kommunens övriga verksamheter inneburit 
längre drifttider på ventilation vilket bidragit till att avdelningen inte klarar av sitt 
energibesparingsmål och dessutom får ökade kostnader. Detta måste dock ses i ett 
större perspektiv då dessa följder är tämligen milda. 

Personalmässigt har avdelningen haft ett konstaterat fall av Covid-19. I övrigt har 
avdelningens sjukfrånvaro minskat jämfört med föregående år. 

Måltidsavdelningen har under 2020 präglats av att det pågår en pandemi (Covid-
19). Uppdatering och justering av rutiner och riktlinjer har genomförts. 

Pandemiplanen för måltidsavdelningen för 80 % frånvaro har uppdaterats. Dagliga 
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telefonmöten har hållits med avdelningens ledningsgrupp för diskussioner, 
redovisning av frånvaro och beslut. Här har även förändringar i verksamheter, 
rutiner, riktlinjer och omfördelningar av personal med mera lyfts. 

De ekonomiska effekterna av Covid-19 är att intäkterna blivit betydlig lägre än 
budgeterat för 2020. Intäkter ifrån externa lunchgäster och Sydnärkes 
utbildningsförbund, SUF, uteblev till en viss del och påverkade 
måltidsavdelningens resultat. Kostnaden för vikarier vid frånvaro har legat relativt 
lågt då Alléskolan varit stängd och omfördelning av personal därför kunnat 
genomföras. Det har blivit en del extra kostnader i form av ytterligare 
mattransporter och inköp av engångsmaterial och matlådor. 

Det är främst Alléköket och den mat som producerats där till gymnasiet som 
påverkats av pandemin. Under andra halvan av vårterminen samt höstterminen 
har man valt att i princip stänga skolan och tillämpa hemundervisning. Eleverna 
har ändå haft möjlighet att äta lunch genom att hämta matlåda, så måltid har haft 
uppdraget att producera mat, men under andra förutsättningar och förhållanden. 
Några av eleverna har också ätit i matsalen, till exempel de elever som har 
praktiska utbildningar och eleverna inom särskolan. Matsvinnsmätning har enbart 
kunnat genomföras vid ett tillfälle under året på grund av pandemin 

Städavdelningen har på grund av Covid-19 haft högre kostnader för inköp av 
vissa produkter, framförallt handskar. Avdelningen har även ökat 
kemikalieförbrukningen för att städa enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Det har kommit in en del beställningar på både material och 
utökade städningar. 

Avdelningen har märkt en ökad och längre frånvaro vid sjukdom, vilket lett till att 
antalet timvikarier har ökat under året. Under hösten har avdelningen haft tre fall 
av konstaterad Covid-19. 
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5 Verksamhetsmått och nyckeltal 

5.1 Tabeller 

Nyckeltal inom VA och 
myndighetsutövning 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Otjänligt dricksvattenprov, antal 0 3 6 4 9 
Överskridande av antal gränsvärden antal 
riktvärden på avloppsreningsverk 

1 1 2 0 0 

Avloppsstopp och vattenläckor antal 18 28 7 22 25 
Antal förelägganden om köksrenoveringar 5 3 1 1 3 
Antal renoverade kök efter föreläggande 3 3 1 1 2 
Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagen*** 114 91 8 109 82 
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken*** 46 32 51 60 149 
Antal anmälningar om installation av jord- 
och bergvärme 

49 34 10 64 42 

Antal tillstånd om enskilt avlopp 23 15 7 17 16 
Antal inkomna bygglov 156 157 188 239 176 
Antal förhandsbesked 6 2 4 7 5 
Antal startbesked småhus och 
bostadslägenheter 

18 14 39 24 38 

Antal inkomna Attefallstillbyggnader 3 3 3 4 4 
Antal inkomna Attefallshus 5 3 3 8 6 
Antal inkomna bygglov för småhus 31 22 26 33 34 
Antal slutbesked för småhus 17 7 15 11 28 
Vattensvinn % av försåld volym 27,2 30,2 28,2 24,9 27,9 

 

Nyckeltal inom städ och måltid 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Total minskning i % av matsvinn, 
(genomsnitt av tallrik och servering) 

14,67 8,45 16 2,07 13,79 

Ekologisk och närproducerat 29,6 % 28,35 % 29 % 27,4 % 29,2 % 
Antal liter rengöringsmedel som förbrukats 
under året i städverksamheten 

1786 
liter 

1517 
liter 

891 liter 1049 
liter 

1038 
liter 

Andel miljömärkta rengöringsmedel daglig 
städning, typ Svanen 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel miljömärkta rengöringsmedel 
periodisk städning, typ Svanen 

59 % 79 % 79 % 60 % 70 % 
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6 Ekonomi 

6.1 Driftredovisning Drift- och servicenämnd 

DRIFT     
Belopp i tkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Intäkter 169 073 171 245 162 218 9 027 
Kostnader -201 120 -206 740 -197 721 -9 019 
-varav personal -65 118 -66 890 -68 948 2 058 
-varav kapital -24 607 -29 889 -30 854 965 
-varav lokal -34 152 -39 172 -32 856 -6 316 
-varav övrigt -77 243 -70 788 -65 064 -5 724 

Totalt -32 047 -35 495 -35 503 8 

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 8 tkr per 31 december 2020. 
Avvikelserna beskrivs nedan per verksamhet. 

VERKSAMHET     
Belopp i tkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Nämnd- och styrelseverksamhet, 
Ansvar 300000 

-294 -199 -306 107 

Förvaltningschef, Ansvar 300001 -2 170 -2 966 -2 435 -531 
Fordonsverkstad, Ansvar 301000 -103 -439 -18 -421 
Fordonsförvaltare, Ansvar 
301500 

170 145 -4 149 

Teknisk chef, Ansvar 302000 -3 326 -2 301 -2 284 -17 
Gatuingenjör, Ansvar 302300 -8 693 -8 506 -8 436 -70 
Gata/Park Ansvar 330000 -12 181 -11 463 -12 936 1 473 
Fastighet, Ansvar 112100-
112150 

-853 -5 080 -3 605 -1 475 

Bostadsanpassning 112190 -3 210 -2 461 -2 665 204 
Städ, Ansvar 1122* 187 -226 -139 -87 
Måltid, Ansvar 1123* -180 106 -153 259 
Miljö, Ansvar 210000 -2 057 -2 058 -1 938 -120 
Bygglov, Ansvar 220000 663 -47 -584 537 
Alkohol-, tobak- och 
läkemedelstillsyn, Ansvar 250000 

0 0 0 0 

Totalt -32 047 -35 495 -35 503 8 

Nämnd- och styrelseverksamhet: Nämnden visar ett överskott på 107 tkr sista 
december. Lägre kostnader än budgeterat för arvoden, ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst, utbildningar samt förbrukningsinventarier. 

Förvaltningschef: Avvikelse mot budget är minus 531 tkr på grund av ej 
budgeterade åtgärder i kvarteret Skördetröskan. Kostnaderna slutade på 980 tkr 
för konsulter, bygglov, PCB-sanering och mark- och byggnadsjusteringar med 
hänsyn till arbetsplatsens arbetsmiljö och säkerhet. Övriga verksamheter visar ett 
bättre resultat än budgeterat med 449 tkr där avfallshanteringen landade på plus 
297 tkr. 

Fordonsverkstad: Ett underskott vid årets slut på minus 421 tkr beror på lägre 
intäkter då verksamheten påverkas av flytt till andra lokaler i Kommunaltekniska 
huset. Den egna personalen arbetar med att färdigställa de nya lokalerna och 
arbeten kan därför inte utföras på samma sätt som vanligt. Verksamheten förlorar 
därmed intäkter. 

Teknisk chef: Kapital-, lokal- och personalkostnaderna blev tillsammans 57 tkr 
högre än beräknat mot budget men övriga kostnader lägre och verksamheten visar 
ett underskott på 17 tkr vid slutet av året. 
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Gatuingenjör: Den sista december visar gatuingenjören totalt ett underskott på 
70 tkr. Arbetet med broar och stödmurar ligger efter i tidplanen på grund av en 
sjukskrivning under första halvåret 2020 och visar därför ett överskott på 556 tkr 
mot budget. Beläggningsunderhållet har dock gått att utföra i större omfattning 
och där blev utfallet minus 403 tkr. Gatubelysningen visar ett resultat i balans, 
Trafikregleringen visar plus 71 tkr och Parkeringsövervakningen minus 293 tkr. 
Lönekostnaderna är högre än beräknat i budget då det utökats med en tjänst under 
2020. 

Gata/Park: Verksamheten visar den 31 december ett överskott mot budget på 
1 473 tkr. Det beror till stor del på vinterväghållningen som visar en avvikelse på 
plus1 804 tkr mot budget. Snöröjning och halkbekämpning har inte behövts i 
någon större omfattning under december månad. Vädrets makter är svåra att sia 
om och tidigare år som 2018 låg utfallet under månaderna november och 
december på 862 tkr, under samma period 2019 på 282 tkr och 2020 på 124 tkr. 
Kapitalkostnaderna visar en avvikelse på minus 224 tkr på grund av nya 
exploateringar. Arbeten har medfört att vi har högre intäkter än beräknat från VA-
kollektivet samtidigt som maskinkostnaderna också har ökat. Utöver detta har 
verksamheten kostnader för iordningställandet av Kommunaltekniska huset vilket 
inte är medräknat i budget. Personal- och lokalkostnaderna visar båda ett 
överskott. 

Fastighet: Avdelningen visar en avvikelse mot budget på minus 1 475 tkr vid årets 
slut. Både intäkter och kostnader är högre än budgeterat då avdelningen har 
förvaltningen av kommunens fastighetsbolag vilket påverkar utfallen. 
Personalkostnaderna är lägre än budget med 947 tkr då en administrativ personal 
och fastighetschefen varit föräldralediga under större delen av året, och 
avdelningen har då gjort en tillfällig intern lösning med egen personal. 
Kapitalkostnaderna visar ett stort överskott på 952 tkr då flera investeringsprojekt 
dragit ut på tiden. En del är fortfarande pågående vid årets slut eller kommer att 
påbörjas först under 2021. Diverse upphandlingar har tagit längre tid än vad man 
beräknat i planeringen av projekten. Underhåll av nya Kommunaltekniska huset 
har kostat mycket mer än beräknat och visar ett underskott mot budget på 
3 315 tkr vid årets slut. 

Bostadsanpassning: Bostadsanpassningen har för perioden ett överskott på 
204 tkr. Personalkostnaderna är lägre med 40 tkr på grund av en sjukskrivning. 
Konsultkostnaderna 2020 är också lägre än beräknat i budget med 94 tkr, vilket 
ser ut att vara en effekt av Covid-19. Bostadsanpassningsärendena är ungefär lika 
många som tidigare år men kostnaderna är lägre än budget med 70 tkr, på grund 
av att en del ärenden inte är slutförda och att variationer av åtgärder kan skifta 
mellan åren. 

Ett långdraget bostadsanpassningsärende som arbetas med, men som inte kom till 
något avslut under 2020, kan bli en kostnad på cirka 1 till 1,2 mkr under 2021. 
Detta ha förvaltningen inte utrymme för i sin budget. 

Städ: Verksamheten har en vakant tjänst på Alléskolan då hus M är borttaget och 
nu avvaktar avdelningen med en ny rekrytering tills de vet hur mycket städning 
som kommer att önskas framöver. På grund av Covid-19 har Alléskolan varit 
stängd under en del av året, vilket bidragit till minskat behov av städpersonal. 
Lönebidrag och extern försäljning av lokalvård, bland annat en slutstädning av 
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nybyggda hus åt kommunens fastighetsbolag, har inbringat extra intäkter som inte 
var budgeterat. Det har dock också medfört ökade kostnader. Inköp av 
skyddsmaterial på grund av Covid-19 har kostat verksamheten 177 tkr ytterligare 
än beräknat och avvikelsen mot budget per 31 december för hela verksamheten 
var minus 87 tkr. 

Måltid: Ett överskott på 259 tkr per sista december blev det slutliga resultatet för 
måltidsverksamheten. Intäkterna blev lägre än beräknat med 1 934 tkr samtidigt 
som kostnaderna också minskade med 2 193 tkr mot budget. Covid-19 har haft 
stor påverkan på verksamheten under 2020 då Alléskolan delvis varit stängd och 
skolan har gjort andra lösningar tillsammans med verksamheterna, som till 
exempel matlådor till eleverna istället för servering av mat. Det har dock inte blivit 
i samma omfattning som vanligt. Även de externt ätande har minskat under året. 

Miljö: Intäkterna var högre än beräknat i budget med 298 tkr och 
personalkostnaderna visar en avvikelse med minus 58 tkr, eftersom enheten haft 
mer administrativ hjälp än tidigare. Övriga kostnader visar ett minusresultat på 
360 tkr på grund av förändring av samarbetsavtalet med Kumla som blev klart 
först under året. Slutliga resultatet blev minus 120 tkr. 

Bygglov: Verksamheten visar ett överskott på 537 tkr per sista december på grund 
av ett större antal bygglov än beräknat. Större delen av bygglovsansökningarna 
brukar komma i samband med vår och sommar men i år har enheten haft intäkter 
under hela året och utfallet blev 2 183 tkr mot beräknat 1 636 tkr. 
Personalkostnaderna visar en avvikelse på plus 13 tkr mot budget. Övriga 
kostnader ett minusresultat på totalt 23 tkr mot en budget på 1 990 tkr. 

Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn: Utfallet blev ett plusresultat på 19 tkr 
per 31 december, vilket har överförts till fonden för Alkoholhandläggning 
Sydnärke. Intäkterna för alkoholtillstånden blev 410 tkr mot budgeterat 470 tkr, 
vilket blev bättre budgeterat än 2019 då budget beräknades till 750 tkr och utfallet 
blev 487 tkr. Kostnaderna blev 108 tkr lägre än beräknat. Tobakstillståndens 
intäkter slutade på 225 tkr mot budget 300 tkr men låg mycket högre 2019 på 
451 tkr i utfall. Intäkterna för läkemedelstillstånden blev 162 tkr mot budget 
100 tkr. Kostnaderna gav en avvikelse mot budget på plus 93 tkr. Det beror delvis 
på en sjukskrivning. 

  

  

6.2 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd 

INVESTERINGSPROJEKT    
Belopp i tkr Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Övergripande:    
Ortsbesök, projekt 30036 0 -434 434 
Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och 
Miljöreda, projekt 10110 

0 -925 925 

Möbler och inredning till Skördetröskan, projekt 
10109 

-886 -600 -286 

Fastighetsinvesteringar:    
Brandskydd och larm skolor, projekt 10021 -501 -500 -1 
Källsortering miljörum, projekt 10091 -43 -433 390 
Ridhuset Lindhult, projekt 10094 -56 -880 824 
Intern hyresgäst, asfaltering ytor inkl belysning och 
servisledningar, projekt 10092 

0 -800 800 
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Skolgårdar lekutrustning, projekt 10026 0 -200 200 
Måltidsavdelningen maskiner kök, projekt 10008 -1 099 -1 200 101 
Städavdelningen, projekt 10018 -178 -175 -3 
Gata /Park:    
Inköp Maskiner och fordon, projekt 30001 -283 -850 567 
Trafikanordningar, projekt 30002 -238 -200 -38 
Gator och vägar gemensamt, beläggning, projekt 
30002 

-264 -250 -14 

Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004 -50 -50 0 
Gatubelysning, projekt 30005 -369 -400 31 
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet, projekt 
10026 

-207 -200 -7 

Poolbilar utbyte, projekt 30001 0 -400 400 
Poolcyklar, projekt 30001 -49 -50 1 
Bränsletankstation på Skördetröskan, projekt 
30001 

0 -200 200 

Ekoparken, projekt 30035 0 -100 100 
Trafiksäkerhetsprojekt, projekt 30200 -1 013 -1 000 -13 

Totalt -5 236 -9 847 4 611 

Ortsbesök: Inga investeringar är gjorda under 2020. 

Verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda: Arbete pågår med ett nytt 
verksamhetssystem där Kumla kommun är drivande och budget behöver flyttas över 
till 2021 då det kommer bli installerat. 

Inventarier Skördetröskan: Ute- och innemiljö i samband med inflyttning i nya 
lokaler, byggnads- och anläggningsmaterial, bygglov, stängsel, elarbeten, datorer, 
tvättmaskiner m.m.  

Brandskydd och larm skolor: Under året har brandskyddsåtgärder genomförts på 
Tingsgården i Sköllersta med ett nytt utrymningslarm. Ishallen har fått nytt 
brandlarm. Hos AMI i Lego 2 har ett begagnat utrymningslarm installerats. 
Västraskolans gymnastik och källare har också fått nytt brandlarm. Totalt sett har 
arbeten följt planering och budget.  

Källsortering miljörum: Arbetet fortsätter under 2021 då andra investeringar 
prioriterats. 

Ridhuset Lindhult: Arbetet med takbyte har pågått under vintern och förväntas 
vara färdigställt under januari. Arbetet ligger i linje med budget, mer kostnader 
kommer inom kort. Slutkostnad beräknas kring 500 tkr.  

Intern hyresgäst: Detta utrymme ska användas till asfalteringen vid 
Folksaboskolan i Pålsboda enligt tidigare beslut.  

Måltidsavdelningen maskiner kök: Måltidsavdelningen har köpt inventarier för 
1 099 tkr under 2020. De har köpt ugnar, frysar, kylar, grytor, värmeskåp, 
värmevagnar, gejderställningar, torktumlare, diskmaskin och dryckesstationer.  

Städavdelningen: Två tvättmaskiner och en torktumlare till Kommunaltekniska 
huset har inhandlats, samt en tvättmaskin till Folkasbo i Pålsboda.  

Inköp maskiner och fordon: Ett nytt servicefordon till Gata/park för främst arbete 
med trafikanordningar levereras dock först under början av 2021 och budgeten 
förväntas därför flyttas över. En äldre bil är inhandlad och en gräsklippare för 
241 tkr.  

Trafikanordningar: Trafikanordningar har införskaffas, skyltar, bilgrindar, räcken, 
hissarbeten med mera.  
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Gator och vägar gemensamt, beläggning: Trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid 
busshållplats i Vretstorp, Egebyvägen i Sköllersta och Nygatan i Pålsboda.  

Tillgänglighetsanpassning: Busshållplats vid Stationsvägen i Vretstorp.  

Gatubelysning: Belysningsstolpar och armatur vid Södra Promenaden i Pålsboda, 
Belysningsstolpar G-C väg vid Transtenskolan. Armatur Tisarvägen. Slutreglering av 
Klimatklivet från 2018 ingår med en intäkt på 35 tkr.  

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet: Montering av redan inköpt 
lekutrustning i Pålsboda.  

Poolbilar utbyte: Ingen poolbil är utbytt.  

Poolcyklar: Två el-cyklar har införskaffats.  

Bränsletankstation på Skördetröskan: Projektet "pausat" på grund av ekonomin 
för Skördetröskan. Befintlig tank tas med. Sökt bidrag för klimatsmart bränsle har 
dock inte beviljats.  

Ekoparken: Inga investeringar är gjorda under 2020. 

Trafiksäkerhetsprojekt: Arbete med gång- och cykelvägar Lingongatan – Samsala 
och längs med Hyttgatan – Samzeliigatan, Belysning vid gång- och cykelväg 
Transtenskolan. Bidrag kommer efter slutredovisning.  

STRATEGISKA INVESTERINGAR 
Belopp i tkr Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Skördetröskan 4, budget -10525 från 2019, projekt 
10096 

-18 359 -10 525 -7 834 

Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 -4 002 0 -4 002 
Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505 -2 532 0 -2 532 
Reception centrumhuset, projekt10100. Budget -
496 från 2019 

-639 -496 -143 

Transtenskolan, tak, fönster och träpaneletapp 3, 
projekt 10070 

-4 171 -4 300 129 

Fönsterbyte etapp 2 och 3 Folkasboskolan,  
projekt 10112 

-56 -1 300 1 244 

Transtenskolan, kulvert  
och värmeväxlare i undercentral, projekt 10107 

-801 -1 200 399 

Folkasboskolan ventilation, projekt 10104 -330 -3 000 2 670 
Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108 -548 -2 000 1 452 
Sydnärkehallen omklädningsrum etapp2, projekt 
10101 

-759 -1 900 1 141 

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt10105 -384 -2 800 2 416 
Allébadet driftutrustning,  
budget -1 020 från 2019, projekt 10097, 10114 

-110 -1 020 910 

Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster 
och tak, projekt 10099 

-2 470 -2 000 -470 

Långängsskolan ombyggnad, projekt 10066 -1 464 0 -1 464 
Spontanlekplatsen, projekt 30041 0 -680 680 

Totalt -36 625 -31 221 -5 404 

En del av ovanstående projekt kommer dra ut på tiden på grund av upphandlingar. 

Exploatering Samsala etapp 2A Gata: Samsala etapp 2A påbörjades under årets 
början med egen personal och delvis inhyrda entreprenadmaskiner. Området 
projekterades av Sweco. Innan exploateringen påbörjades anlades en ny gång- och 
cykelväg som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Den går från Tisarvägen parallellt 
med Lingongatan och sedan genom obruten skogsmark sista sträckan ner till 
Samsala. Exploateringen har färdigställts enligt fastlagd tidplan under andra 
kvartalet 2020 med nya gator, VA, dagvattenåtgärder, belysningsnät och mindre 
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framtida grönytor. Asfaltering genomfördes under tredje kvartalet 2020. 
Exploateringen försvårades avsevärt på grund av den milda vinter som rådde och 
försenade exploateringen. Avsättning av överblivna schaktmassor var även det ett 
bekymmer till en början som innebar en större mängd transporter innan en lokal 
lösning med bullervall kunde påbörjas i direkt anslutning till exploateringen. Trots 
de svårigheter som exploateringsarbetet inneburit har tidsplanering hållits och 
slutresultat är ett mycket fint bostadsområde som kommer bli en bra plats för många 
familjer under lång tid framöver. 

Exploatering Hässleberg: Nytt bostadsområde som blev klart i början av hösten. 

Reception centrumhuset: Fastighetsavdelningen har under 2019 och 2020 
renoverat receptionen i centrumhuset i två etapper. Etapp 1 avslutades redan 2019 
och bestod av ny reception och ett nytt väntrum. Under våren 2020 avslutades även 
etapp 2 som bestod av nya kontor för verksamheten och det var den sista etappen. 
Avvikelsen på 143 tkr beror på säkerhetsåtgärder runt reception och kontor.  

Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral: Arbetet färdigställs i 
januari. Projektet har gått enligt tidplan. Kostnaderna ligger inom budget.  

Folkasboskolan ventilation: Ventilation, Folkasboskolan hus A och E i Pålsboda. 
Byte av två stycken ventilationsaggregat med tillhörande utrustning samt byte av 
kanaler. Arbetet handlas upp under 2021 och kommer utföras under sommaren. E-
huset har inte tagits med i upphandlingen då det pågår en inventering av de 
byggtekniska delarna där då en hel del klagomål på lukter inkommit. 

Fredriksbergsskolans tak: Renovering av tak på Fredriksbergsskolans 
huvudbyggnad i Vretstorp. 

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2: Renovering av Sydnärkehallens 
omklädningsrum och duschar utfördes under hösten 2020. Del ett i projektet var 
upphandling av entreprenör. 

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen: Ny hiss vid entrén och nya 
omklädningsrum i anslutning till övningsbassängen. Arbetet påbörjades under 
november och beräknas pågå till och med mars 2021. Kostnaderna har dragit iväg 
något då man gått in i en del dåliga gamla rör och andra negativa överraskningar. 
Dock beräknas projektet hålla sig inom tilldelad ram. 

Allébadet driftutrustning: Arbetet är påbörjat under december 2020 och förväntas 
pågå fram till och med mars 2021. Projektet beräknas gå över budget med cirka 
550 tkr beroende av tillkommande men förväntade åtgärder utöver det anbud som 
antagits.  

Hallsbergs kommunhus: Projektkostnaden hamnade på totalt 6 912 tkr och 
avvikelsen blev 412 tkr totalt för hela projektet. 

Renoveringen av kommunhuset sattes igång i juni 2019 och avslutades i juni 2020. 
Strategiska investeringsmedel från 2019 följde med till 2020. 

Följande moment ingick i projektet: Fasadrenovering, takrenovering, nya balkonger, 
fönsterrenovering av samtliga fönster, solskydd och nya fönster till nordöstra 
trapphuset. 

Fastighetsavdelningen hade för avsikt att renovera de befintliga balkongerna med 
det visade sig inte vara möjligt efter att en konstruktör var ute på plats och besiktat. 
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Balkongerna revs och det byggdes upp nya balkonger. Detta medförde dock extra 
kostnader för nya balkonger samt för fasadlagning och komplettering med 
byggställning. 

Kommunhuset har fått nya markiser vilket har bidragit till ett bättre inomhusklimat. 
De gamla markiserna ersattes med nya ZIP-markiser och på bottenplan monterades 
nya korgmarkiser. Fönstren på västra fasaden har inte haft några markiser sen 
tidigare och där valde man att komplettera med nya markiser. 

Samtliga fönster i huset har genomgått en totalrenovering. De tilläggsarbeten som 
har tillkommit avser lagning av rötskadade fönster, byte av repiga glas samt 
spackling och målning av fönsterbrädor. 

Långängskolan ombyggnation: Utgift till Boverket på 1430 tkr och utfört arbete 
på 34 tkr.  

Spontanlekplatsen: Arbetet kommer påbörjas under 2021, planeringsarbete pågår. 
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7 Ekonomi avgiftskollektivet 

7.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet 

DRIFT     
Belopp i tkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Intäkter 34 309 34 794 33 774 1 020 
Kostnader -34 309 -34 849 -33 829 -1 020 
-varav personal -6 372 -7 102 -7 730 628 
-varav kapital -6 940 -7 613 -7 646 33 
-varav lokal -3 658 -3 890 -4 292 402 
-varav övrigt -17 339 -16 244 -14 161 -2 083 

Totalt 0 -55 -55 0 

 

VERKSAMHET     
Belopp i tkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inventering VA-rörnät Ansvar 
302400 vht 86504 

-788 -641 -271 -370 

VA-rörnät Ansvar 
330100, 330200, 330300 vht 
86508, 86512-15 samt 86518 

-9 777 -9 103 -8 315 -788 

VA-avg. hushåll och industri 
Ansvar 350000 vht 86501 och 
86502 

31 245 32 101 31 762 339 

Vattenförs.anskaffn.prod.distr. 
Ansvar 350000 vht 86500, 
86504-08 

-4 328 -4 195 -5 120 925 

ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-
mätAnsvar 350000 vht 86509-
86518 

-13 266 -14 862 -14 419 -443 

Teknisk chef VA Ansvar 350001 -3 086 -3 355 -3 692 337 

Totalt 0 -55 -55 0 

Utfall per 31 december visar ett underskott på 2 179 tkr som är överfört från 
fonden för att resultatutjämna till ett resultat i balans. Kvar i fonden efter 
överföringen finns nu 3 mkr. 

Intäkter för VA-avgifter från hushåll och industri blev bättre än beräknat och visar 
ett överskott på 339 tkr, för hushållen ett underskott på 118 tkr och överskott för 
industrin med 457 tkr. Nya anslutningsavgifter blev fler under året än beräknat 
och slutade på ett överskott på 511 tkr. Övriga taxor- och avgifter och arrenden 
visar också ett överskott på 103 tkr. 

Inventeringar av VA-nätet slutade på ett underskott på 370 tkr. Stor del är filmning 
som har utförts i Björnhammaren, Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta, Vretstorp och 
Östansjö till en kostnad på totalt 288 tkr. Och även mätnings- och karttjänster på 
47 tkr. 

Personalkostnaderna ligger 628 tkr lägre än budget delvis på grund av en vakant 
tjänst som nu är tillsatt. 

Bland annat kostnader för byggnads- och anläggningsarbeten, reparationer, 
underhåll, slamsugning, högtrycksspolning, rensning av diken, tömning av 
dagvattenbrunnar och inköp av avloppsfällor visar ett underskott på totalt 
1 729 tkr. 

För perioden är el- och fjärrvärmekostnaderna lägre än budget med 28 tkr. Övriga 
lokalkostnader har minskat mot beräknat och visar ett överskott på 374 tkr på 
grund av mindre byggnation, VVS- och elarbeten. 
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Kemiska produkter till Reningsverken har kostat 319 tkr mer än beräknat i budget 
som låg på 748 tkr. Även under 2019 blev kostnaderna högre än beräknat och 
budget ändras 2021. 

Slamhanteringen överstiger budget med 521 tkr då en ny hantering införts under 
2020 och även här kommer en högre budget anges för 2021. 

Kapitalkostnaderna slutar på 7 613 tkr i utfall och ett överskott mot budget på 
33 tkr. 

7.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet 

INVESTERINGSPROJEKT     
Belopp i tkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Maskin- och fordonsanskaffning, 
projekt 30001 

 0 -1 120 1 120 

Sanering VA-nät projekt 35002  -4 131 -4 000 -131 
VA-avdelningens investeringar, 
projekt 35100 

 -2 046 -3 075 1 029 

Nödvattenrum projekt 35014, 
budget -600 tkr från 2019 

 0 -600 600 

     

Totalt  -6 177 -8 795 2 618 

Maskin- och fordonsanskaffning: En ny bil är beställd och kommer under början 
av 2021 och budgetram behöver flyttas över till 2021. 

Sanering VA-nät: Arbeten har till största delen utförts under 2020 vid Kärrsvägen i 
Pålsboda och i Vibytorp i Hallsberg samt arbete med Norrbys avloppsanslutning. 

VA-avdelningens investeringar (enligt plan): Besiktning av vattenverk är klart 
till en kostnad av 100 tkr. Påbörjade projekt är tekniskt vatten till Hallsbergs ARV, 
fiber till Sköllersta ARV och bräddningslarm vid avloppspumpstationer.  

Nödvattenrum: Planeras att inrymmas i Kommunaltekniska huset under 2021. 

  

STRATEGISKA INVESTERINGAR 
Belopp i tkr Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort, 
 projekt 30019 

-3 237 -4 900 1 663 

Sjöledning Tisaren, projekt 35015 -11 934 -12 297 363 
Exploatering Tisaren VA-nät Toskabäcken, projekt 
 35016 

-8 183 -8 200 17 

Exploatering Tisaren VA-nät Tunbohässle, projekt 
35017 

-39 -100 61 

Exploatering Tisaren VA-nät Tisarstrand, projekt  
35018, 35020 

-930 0 -930 

Exploatering Kvarsätter, projekt 35021 0 -1 300 1 300 
Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504 -2 183 -1 850 -333 
Exploatering Hässleberg, projekt 35505 -2 045 -1 350 -695 
Avvikelse budgetutrymme  -3 013 3 013 

Totalt -28 551 -33 010 4 459 

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort: En ny tre km lång 
huvudvattenledning från Kumlas vattenverk till Hallsbergs tätort är nu färdig och i 
drift. Den tidigare eternitledningen låg i vägen för etableringar på Rala-gärdet. 

Exploatering Samsala etapp 2A VA: Samsala etapp 2A påbörjades under årets 
början med egen personal och delvis inhyrda entreprenadmaskiner. Området 
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projekterades av Sweco. Innan exploateringen påbörjades anlades en ny gång- och 
cykelväg som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Den går från Tisarvägen parallellt 
med Lingongatan och sedan genom obruten skogsmark sista sträckan ner till 
Samsala. Exploateringen har färdigställts enligt fastlagd tidplan under andra 
kvartalet 2020 med nya gator, VA, dagvattenåtgärder, belysningsnät och mindre 
framtida grönytor. Asfaltering genomfördes under tredje kvartalet 2020. 
Exploateringen försvårades avsevärt på grund av den milda vinter som rådde och det 
försenade exploateringen. Avsättning av överblivna schaktmassor var även det ett 
bekymmer till en början och det innebar en större mängd transporter innan en lokal 
lösning med bullervall kunde påbörjas i direkt anslutning till exploateringen. Trots 
de svårigheter som exploateringsarbetet inneburit har tidsplanering hållits och 
slutresultat är ett mycket fint bostadsområde som kommer bli en bra plats för många 
familjer under lång tid framöver. 

Exploatering Tisaren: Inklusive delprojekt Kvarsätter pågår. 

Exploatering Hässleberg: Nytt bostadsområde som blev klart i början av hösten. 
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8 Framtiden 

Här nedan redovisas några av de viktigare kvarstående utmaningarna och 
projekten för Drift och serviceförvaltningen 2021-2023: 

Övergripande 

 Den fortsatta utvecklingen av den pågående pandemin kommer att 
innebära ett förändrat arbetssätt för förvaltningens medarbetare. Möten på 
distans och arbete hemifrån, där så är möjligt, kommer att fortsätta under i 
alla fal första halvåret 2021. Erfarenhet av nya arbetssätt kommer att 
innebära möjlighet till viss effektivisering även efter pandemin. 

 Utvecklingen av e-tjänster kommer att ske under de närmsta åren. Även allt 
mer ökade säkerhetskrav inom det administrativa området kommer att 
ställa krav på nya rutiner utöver säkerställandet av den personliga 
integriteten genom GDPR. 

 Delar av Drift- och serviceförvaltningen håller nu på att flytta in i 
Kommunaltekniska huset. Stora insatser har gjorts för att anpassa den före 
detta industrifastigheten till den verksamhet som bedrivs inom tekniska-, 
fastighet- och städavdelningen. Mycket återstår dock att åtgärda och nu 
planeras för en ny tvätthall, nödvattenrum och för att även VA-drift ska 
flytta till kvarteret Skördetröskan. Det genomförs nu en miljösanering i 
snickeri- och verkstadsdelen. 
 
Fastighetsavdelningen 
Utmaningarna för fastighetsavdelningen är att: 

 klara av de investeringar och projekt vi har framför oss 
 klara av förvaltningen av kommunens bostadsbolag med de resurser vi har 
 färdigställa ännu ett hyreshus på norr i kvarteret Lien 
 fortsätta arbetet med delaktighet och arbetsmiljö för att håll sjuktalen nere 
 uppfylla energimålen som innebär en minskning på 2 % 
 revidera gränsdragningslistor gentemot hyresgäster 
 uppfylla de miljökrav/rutiner som ställs avseende inomhusklimat på 

förskolorna 
 fortsätta arbetet med underhållsplanen 
 förnya eller ersätta ramavtal 
 ha ett fortsatt bra samarbete med övriga förvaltningar. 

För övrigt gäller också framgent att arbeta med följande frågor: 
 För ökade fjärrvärmekostnader krävs också ett utökat anslag som fördelas 

på kommunens hyresgäster. Även kommunhusets hyreskostnad behöver 
ses över eftersom den är snedfördelad, och genomförd renovering och 
ombyggnad kommer att ge ökade kapitalkostnader. 

 För fastighetsavdelningen så står framtidens utmaningar i att klara av att 
hantera det släpande underhåll som kommunens fastigheter fortfarande 
dras med. Trots stora insatser de senaste åren så kvarstår många hus där 
skicket är undermåligt. Avdelningens underhållsplanering kvarstår att 
göras komplett utifrån ett inventerat underlag. 

 Avdelningen ser stora möjligheter till kostnadsbesparingar i och med 
energieffektiviseringar. Genom ett aktivt arbete med energibesparande 
åtgärder kan pengar läggas på underhåll istället för driftskostnader. Detta 
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gynnar alla kommunens delar oavsett verksamhet. I vissa fall kan 
investeringar som avdelningen inte själva klarar av att hantera krävas, detta 
är i sig en utmaning då behoven viktas mot kommunens samlade behov. Här 
är viktigt att minnas den kundnytta som investeringar i fastigheter faktiskt 
ger. 

 Omfattande åtgärder behöver genomföras i kommunens skolfastigheter. 
Brandskydd och larm i skolor behöver tillskapas. Asfaltering av 
fastighetsytor, belysning och servisledningar behövs. Folkasboskolans 
fasader renoveras, inklusive fönster i en sista etapp. Skolgårdars lekplatser, 
upprustning och tillgänglighet behöver ses över. Fredriksbergs skola, 
fasadrenovering puts planeras genomföras. Underhåll vid skolor generellt 
ligger också i slutet av den innevarande mandatperioden. 

 En ny förskola på söder i Hallsberg, i Vretstorp och i Pålsboda behövs. 
 Åtgärder i Sydnärkehallen och kompletteringar i Allébadet planeras att 

slutföras under 2021. 
 Åtgärder i Centrumhuset avseende underhåll och ventilation behöver 

genomföras, men fjärrvärmecentralen bör bytas redan under året som en 
första åtgärd. 

 Källsorteringsbodar, så kallade miljörum, behöver byggas i relativt stor 
omfattning. Sammanlagt 29 miljörum planeras, fyra har redan byggts, men 
utbyggnadstakten behöver ökas. 

 En avsättning av medel för hantering av rivningsfastigheter bör också ske. 
 
Måltidsavdelningen 
Utmaningen inför 2021 är att få till en livsmedelsbudget som täcker 
kostnadsökningen för livsmedel. Livsmedelspriserna har stigit rejält under 
de senaste två åren, och kostnaderna ser ut att även framåt öka i högre takt 
än vad som har, och kommer att kompenseras. Dessutom finns ett behov av 
att få täckning för de ökade kostnaderna för specialkost, råvaror och för 
anpassad kost där det behöver förstärkas med resurser i köken. 
Andra utmaningar för måltidsavdelningen är: 

 Att verksamheten får ökade hyreskostnader när köken byggs om. Intäkter 
och kostnader går inte hand i hand. 

 Att lyckas få matsvinnet att minska ytterligare i den takt som förväntas. 
 Att öka de ekologiska och närproducerade livsmedelsinköpen då kostnaden 

för dessa livsmedel ligger högre än konventionella livsmedel. 
 Att bibehålla en låg sjukfrånvaro. 
 Att kunna erbjuda heltider till de medarbetare som önskar det. 
 Att få till ett bra samarbete med köpande förvaltningar. 
 Att klara den stora utmaningen då Alléskolans produktionskök ska byggas 

om sommaren 2021. 
 Hur avdelningen ska tänka i framtiden när det gäller de två köken i 

Pålsboda. Två kök blir ett? 
 Bättre arbetsmiljö för personalen då kök byggs om och anpassas efter nya 

normer och behov. 
 Utöver de satsningar när det gäller att skapa nya produktionskök, med 

utrustning och utensilier, behövs en ökad investeringsnivå när det gäller 
utbyte av maskiner i befintliga kök. En stor del av maskinparken är sliten 
och delar av den behöver bytas ut årligen. Kapitalkostnader för inköpta nya 
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maskiner kommer att belasta köpande förvaltningar. Det kommer även den 
klimatmodul för uträkning av klimatpåverkan på menyerna göra. 

 Ta fram en plan avseende kökens underhåll och förvaringsutrymmen. 
 För att även i framtiden kunna bedriva en effektiv måltidsavdelning så 

krävs det ett tydligt politiskt uppdrag med rimliga förutsättningar. Detta för 
att kunna leverera en nivå där måltidsgästerna får säkra, näringsriktiga och 
goda måltider. Det är viktigt att inse att måltiderna är en avgörande del för 
både barn, elever och äldre, dels för att de ska bibehålla en bra och jämlik 
hälsa, dels för att främja bra matvanor samt en sund inställning till mat. 
Måltiderna påverkar prestationsnivån för eleverna i skolan och den 
påverkar de äldres hälsa. Måltidsavdelningens behov även framöver är att 
få en rimlig intäkt för de kostnader som genereras av den nivå som de 
köpande förvaltningarna förväntar sig att få. 

 Kostnadsökningen för köpande förvaltningar beror på vilken nivå som 
önskas när det gäller variation och andel ekologiska råvaror. 

 Fortsatt diskussion om målet när det gäller ekologiska livsmedel kvarstår, 
då måltidsavdelningen inte har medel för att kunna köpa in större andel 
ekologiska livsmedel utan att överstiga livsmedelsbudget. 

 Behov av ökade resurser i form av administrativ tid för kökscheferna och 
för vikarier finns nu och framöver inom måltidsavdelningen. 
 
Städavdelningen 
Utmaningarna för städavdelningen under 2021 är: 

 Fortsatt arbete med den nya organisationen med delegerat chefsansvar för 
teamledarna. 

 Fortsatt arbete med att använda och implementera avjoniserat "Rent 
vatten" i verksamheten. 

 Fortsatt arbete med delaktighet och arbetsmiljö för att få ned sjuktalen 
inom avdelningen. 

 Implementera det nya kalkyleringsprogrammet som köpts in och som bland 
annat kan beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och 
hantera städavtal. 

 Uppdatera detaljerade städinstruktioner/gränsdragningslistor enligt 
inspektionskrav och implementera dem hos köpande förvaltningar så 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning uppfylls 

 Städmaskiner behöver bytas ut fortlöpande. 
 
Tekniska avdelningen - Skattefinansierad verksamhet 
Utmaningarna för den tekniska avdelningens skattefinansierade 
verksamhet är: 

 Genomförd inventering visar att 20201 års anslag för beläggningsunderhåll 
endast täcker hälften av behovet som krävs för att inte gatu- och vägnätet 
ska försämras ytterligare. 

 Utbyte av bristfällig belysning inom budgetram. 
 Säkerställa att de synpunkter som kommer fram vid ortsbesöken läggs in i 

felhanteringssystemet, bedöms, åtgärdas och presenteras för nämnden. 
 Den skötselplan för grönytor som nu tas fram implementeras i 

verksamheten och används som underlag för budget. 
 Bristfälliga trafikanordningar, skyltar och vägmärken, byts ut inom 
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budgetram. 
 Gatu- och trafikingenjörens arbetsuppgifter är omfattande.  
 Stora insatser behövs för brounderhåll. 
 Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland annat när 

det gäller belysning och vägunderhåll. 
 Ekoparken behöver ett ökat anslag för att kunna hålla en hög standard när 

det gäller tillgänglighetsanpassning, underhåll av äventyrslekplats, 
hinderbana och den nya Hälsans stig. Ekoparken behöver också få högre 
standard på vissa gångvägar och broar behöver bytas ut. 

 Inköp av maskiner och fordon behöver ske kontinuerligt.  
 Trafikanordningar och trafikskyltar behöver bytas ut. 
 Lekplatser, upprustning och tillgänglighet behöver ses över. 
 Spontanlekplatsen behöver rustas upp och kompletteras. Förutom nya 

lekredskap och bänkar ska även den befintliga plaskdammen ersättas av en 
ny vattenlekyta. Toaletten behöver också ses över och 
tillgänglighetsanpassas. 

 Inköp av nya poolcyklar planeras och två poolbilar behöver bytas ut. 
 Bränsletankstation för bland annat biologisk diesel på Skördetröskan 

planeras.  
 Till verkstaden behövs investering i en mobil fordonsflytt och ett 

diagnosverktyg. 
 Tillgänglighetsanpassning inklusive upprustning av norra trapphuset i 

Pylonbron. 
 Toaletten på rastplatsen i Hjortkvarn behöver repareras eller bytas ut. 
 Trafiksäkerhetsobjekt med 50 % statlig delfinansiering behöver 

genomföras årligen på samma nivå som tidigare. 
 Samzeliiviadukten behöver repareras och körytor och räcken behöver bytas 

ut. 
 
Tekniska avdelningen - Avgiftsfinansierad verksamhet 

 Genomförande av VA-saneringsplan med hänsyn till budget och 
verksamhetsförutsättningar. 

 VA-systemet Vabas kompletteras med grunddata kring kommunens VA-nät. 
 Åtgärder i enlighet med den plan för spolning av kommunens 

avloppsledningar som tagits fram implementeras i verksamheten. 
 Genomförd inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar 

att förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet 
behöver fortlöpande ligga på en relativt hög nivå. 

 VA-avdelningen har årligen återkommande investeringsbehov rörande 
maskiner och utrustning enligt en särskild plan. 

 Personalbyggnad vid avloppsverket behöver ersättas. Befintliga lokaler är 
inte ändamålsenliga och de är helt uttjänta. Nuvarande placering är också 
olämplig då byggbaracken är placerad på prickmark och ett permanent 
bygglov för en sådan placering kommer inte att kunna beviljas. En 
lokalisering till Kommunaltekniska huset förbereds. 

 Förutsättningar för avtappning av dricksvatten inom kvarteret 
Skördetröskan ska undersökas. 

 Tisaren distributionsnät VA byggs enligt plan under kommande år. 
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 Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats. 
Då kommer även överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp att 
beaktas. 

 En ny VA-plan tas fram i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen. 
 En ny omarbetad VA-taxa tas fram inför 2022. 

 
Myndighetsutövning 

 I och med att ett nytt tilläggsanslag på 1,0 mkr tillförts 
bostadsanpassningen bedöms de ekonomiska förutsättningarna vara 
tillräckliga för ett normalår. Stora variationer på grund av enskilda objekt 
kan dock förekomma. 

 Förutsättningar för att ytterligare samordna den administrativa 
hanteringen av bygglov- och miljöverksamheten pågår. Ändringar i 
regelverket innebär att en kommuns möjlighet att delegera arbetsuppgifter 
till tjänstemän i en annan kommun har ökat. I och med det nya 
verksamhetssystemet skapas möjligheter för att en större del av den 
administrativa hanteringen ska kunna ske i Kumla. 

 Alkohol- och tobakstillsynen kommer att få kortare handläggningstider nu 
när alla kommuner kommer att utöka delegationen för enkla ärenden. 
 
Avslutande kommentar 
Behoven när det gäller Drift- och serviceförvaltningens 
verksamhetsområden är stora och ska naturligtvis sättas in i ett större 
sammanhang där man tar hänsyn till hela kommunens samlade behov och 
resurser. Viktigt är dock att notera att ett eftersatt underhåll totalt sett 
oftast blir onödigt kostsamt för kommunen. Om åtgärder kan utföras i rätt 
tid förlängs livslängden på gjorda investeringar. Detta skapar underlag för 
en god ekonomisk hushållning som även ger förutsättningar för en fortsatt 
god utveckling i Hallsbergs kommun. 
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

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

Av riktlinjerna framgår följande: 

 Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. 
 Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta 

om sådana. 
 Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. 
 Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och 

kommunstyrelsen. 
 Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda 

interna kontrollplanen. 
 Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års 

granskning/uppföljning av den interna kontrollen. 

1.2 Organisation 

Enligt riktlimjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta 
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. 

Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 

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

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

1.3 Riskbedömningsmatris 
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4 

    

3 

    

2 

   
 

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 
 

Allvarlig 

Kännbar 

Lindrig 

Försumbar 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel uppstår) 

Allvarlig (uppfattas som 
allvarlig för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun)  

3 Möjlig (det finns en möjlig 
risk) 

Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (uppfattas som liten 
för intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun) 

1 Osannolik (risken är så gått 
som obefintlig) 

Försumbar (är obetydlig för 
intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun)  

 

 

Allvarlig Kännbar Lindrig Totalt: 17 

14 13 12 9 7 4 11 10 8 6 3 5 2 1 

17 16 15 

6 8 3 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi 1 
 

Att inte använda leverantörer där ramavtal 
tecknats. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2 
 

Att inte upphandlingar genomförs enlig LOU. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

3 
 

Att samtliga tjänster inte blir debiterade senast 
månaden efter leverans. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

4 
 

Att syftet och deltagare vid representation inte 
anges. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

5 
 

Att varan eller tjänsten inte är beställd. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

6 
 

Att samtliga kundfordringar inte blir betalda. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

7 
 

Att syfte och deltagare vid resor inte anges. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

Administration 8 
 

Att dokumenthantering/arkivering inte sker 
enligt planen. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

9 
 

Att inte redovisa utvalda anmälningar och 
tillhörande åtgärder ur DOS-förvaltningens 
felhanteringssystem till nämnden. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

10 
 

Att kommunens riktlinjer riktlinjer angående 
mutor och bestickning inte tas upp på varje 
avdelning. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

11 
 

Att registrering av allmänna handlingar inte sker 
enligt lag. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Verksamhetsspecifik 12 
 

Att inte redovisa uppföljning av underhållsplanen 
på kommunens gator och vägar. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

13 
 

Att rapportering om snöröjning och 
halkbekämpning i sociala medier inte sker. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
14 

 
Att tillsynsärenden inom bygglovsverksamheten 
inte redovisas till nämnden. 
 

3. Möjlig 1. Försumbar 3 

15 
 

Att tillsynsärenden inom 
miljötillsynsverksamheten inte redovisas till 
nämnden. 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

16 
 

Att verksamhetsplaner inte följs upp. 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

17 
 

Att inte avtal och gränsdragningslistor upprättas 
med köpande verksamheter. 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 
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2 Uppföljning 

2.1 Område: Ekonomi 

2.1.1 Risk: Att inte använda leverantörer där ramavtal tecknats. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att använda leverantörer där ramavtal tecknats. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att vi köper varor och tjänster hos leverantörer där ramavtal finns om de kan leverera dessa. Kontroll av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvaltningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2  Inga avvikelser 2020-12-31 Leverantörer används där ramavtal tecknats. 

2.1.2 Risk: Att inte upphandlingar genomförs enlig LOU. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att använda leverantörer där föregående upphandling enligt LOU genomförts. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att vi ingår avtal med leverantörer där föregående upphandling enligt LOU genomförts. Kontroll av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
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Kontrollmoment Enhet 
En gång per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/ Förvaltningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2  Mindre avvikelser 2020-12-31 Upphandlingar genomförs enligt LOU. 

2.1.3 Risk: Att samtliga tjänster inte blir debiterade senast månaden efter leverans. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att samtliga tjänster har blivit debiterade senast månaden efter leverans. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att alla utförda tjänster som ska debiteras internt eller extern blir fakturerade senast månaden efter utfört arbete. Fakturerande administratör kontrollerar allt löpande under året 
och avvikelser dokumenteras och lämnas till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Fakturerande administratör/Avdelningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1  Mindre avvikelser 2020-08-31 Fastighetsavdelningen: Målet är att fakturera 

tjänster och varor senast månaden efter 
leverans. Då avdelningen har haft vikarie kan 
det hända att detta har missats. 
Måltidsavdelningen: Målet är att fakturera 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
tjänster och varor senast månaden efter 
leverans. Städavdelningen: Målet är att 
fakturera tjänster och varor månaden efter. 
Vissa tjänster och varor faktureras kvartalsvis. 
Tekniska avdelningen: Målet är att fakturera 
månaden efter men det finns undantag där det 
faktureras först när beloppet är lite större. 
  

Allkontroll 2  Inga avvikelser 2020-12-31  

2.1.4 Risk: Att syftet och deltagare vid representation inte anges. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att syfte och deltagare anges vid representation. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att det finns bilagor till fakturor med syfte och deltagare. Utdrag ur ekonomisystemet från representationskonton, 71*. Allt kontrolleras. Dokumentation över kontroll och 
avvikelser lämnas till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Granskare/Avdelningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2  Mindre avvikelser 2020-12-31 I de flesta fall anges syfte och deltagare vid 

representation, några avvikelser finns dock. En 
ny rutin är under upprättande inför 2021 för att 
minimera risken för avvikelser. 
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2.1.5 Risk: Att varan eller tjänsten inte är beställd. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Kontrollera att varan eller tjänsten beställts innan mottagning, signering och betalning. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
En beställning ska finnas tillgänglig innan mottagning och signering av varan får ske. Kontroll av allt löpande under året och avvikelser dokumenteras och rapporteras till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvaltningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1  Mindre avvikelser 2020-08-31 Måltidsavdelningen: Ambitionen är att varor 

kontrolleras vid leverans innan signering. 
Städavdelningen: Kontrollerar varor och 
tjänster mot leverans. Fastighetsavdelningen: 
Leverans av vara eller tjänst stäms alltid av mot 
materialrekvisition. Tekniska avdelningen: Har 
rutiner för detta. 
  

Allkontroll 2  Mindre avvikelser 2020-12-31 Ambitionen är att alla varor ska kontrolleras 
om de beställts innan mottagande och 
signering. 
  
Svårt att följa upp leveranser till KTH. 

2.1.6 Risk: Att samtliga kundfordringar inte blir betalda. 
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Kontrollmoment Enhet 

Att samtliga kundfordringar har blivit betalda. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att rapportera avvikelser på icke betalda kundfakturor, eventuella avbetalningsplaner och kundförluster. Utdrag ur kundreskontran av förfallna fakturor. Avvikelser dokumenteras 
och rapporteras till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonom/Avdelningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1  Större avvikelser 2020-08-31 Interna fakturor betalas inte i tid, stora belopp 

ej reglerade av köpande förvaltning men 
underlag för beställning finns. Extern kund har 
fått en avbetalningsplan och första delbetalning 
är gjord enligt uppgörelse. Krav på ett lägre 
belopp har skickats till extern kund nyligen och 
avvaktar inbetalning månaden ut. 

Allkontroll 2  Mindre avvikelser 2020-12-31  

2.1.7 Risk: Att syfte och deltagare vid resor inte anges. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att syfte och deltagare anges vid resor. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att det finns bilagor till fakturor med syfte och deltagare.  Utdrag ur ekonomisystemet från resekonton, 70*. Allt kontrolleras. Dokumentation över kontroll och avvikelser lämnas 
till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
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Kontrollmoment Enhet 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Granskare/Avdelningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2  Mindre avvikelser 2020-12-31 I de flesta fall anges syfte och deltagare vid 

resor, några avvikelser finns dock. En ny rutin 
är under upprättande inför 2021 för att 
minimera risken för avvikelser. 

2.2 Område: Administration 

2.2.1 Risk: Att dokumenthantering/arkivering inte sker enligt planen. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att dokumenthantering/arkivering sker enligt planen. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontrollera att planen efterlevs. Arkivredogörare kontrollerar valfri tjänsteperson att den arkiverar sitt ansvarsområdes handlingar enligt dokumenthanteringsplanen. Avvikelser 
dokumenteras och rapporteras till avdelningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratys 
 
Ansvarig funktion?  
Arkivredogörare/Avdelningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Stickprov  Mindre avvikelser 2020-12-31 Registrerade och diarieförda handlingar 

arkiveras enligt plan. En del brister upptäcks 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
fortfarande i registrering av allmänna 
handlingar. 

 

Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Information och rutiner  Avslutad 2021-01-29 Information sprids och rutiner har upprättats. 

2.2.2 Risk: Att inte redovisa utvalda anmälningar och tillhörande åtgärder ur DOS-förvaltningens 

felhanteringssystem till nämnden. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Redovisa utvalda anmälningar och tillhörande åtgärder till nämnden. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll av anmälningar i felhanteringssystem och åtgärder av dessa. Utdrag  ur systemet av samtliga aktuella ärenden för perioden. Ur ärendelistan väljs 25 ärenden ut, 
procentuellt fördelade efter antal inom respektive område. De utvalda ärendena granskas utifrån hantering, handläggningstid och återkoppling. Resultat och analys över resultatet 
dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare/Förvaltningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Stickprov 1  Mindre avvikelser 2020-08-31 Uppföljning av utvalda anmälningar och 

tillhörande åtgärder har utförts den 200730. 
Redovisning till nämnden kommer dock att ske 
200916. 

Stickprov 2  Mindre avvikelser 2020-12-31 Uppföljning av utvalda anmälningar och 
tillhörande åtgärder har utförts den 201229. 
Redovisning till nämnden kommer dock att ske 
210217. 
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Uppföljningsrutin  Avslutad 2020-12-31 Ingen ny uppföljningsrutin har införts 

Uppföljningsrutin  Avslutad 2021-01-29 Perioden för när ärenden tas ut för analys 
kommer att ändras så att det kan redovisas 
tidigare. 

2.2.3 Risk: Att kommunens riktlinjer angående mutor och bestickning inte tas upp på varje avdelning. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Säkerställa att kommunens riktlinjer angående mutor och bestickning tas upp på varje 
avdelning minst en gång per år. 

Drift- och serviceförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroller på att varje avdelning har behandlat ämnet. Minnesanteckningar granskas från APT:er i personalgrupperna för att kontrollera att riktlinjerna tagits upp. Avvikelser 
dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år. 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvaltningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2  Inga avvikelser 2020-12-31 Riktlinjerna har tagits upp på DOS 

förvaltningsstabs APT 200930. Städavdelningen 
informerade om riktlinjerna gällande mutor och 
bestickningar under första kvartalet på sina 
APT´er 

2.2.4 Risk: Att registrering av allmänna handlingar inte sker enligt lag. 
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Kontrollmoment Enhet 

Att registrering sker enligt lag. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontrollera att registrering av allmänna handlingar sker enligt lag. Stickprovskontroll genomförs varje månad genom att registrator besöker en chef och kontrollerar en vald dags 
e-postväxling i personbrevlådan. Avvikelser dokumenteras och rapporteras till förvaltningschef senast den 15 i varje månad. 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Registrator/Förvaltningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Stickprov 1  Mindre avvikelser 2020-01-31 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 2  Mindre avvikelser 2020-02-29 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 3  Mindre avvikelser 2020-03-31 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 4  Mindre avvikelser 2020-04-30 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 5  Mindre avvikelser 2020-05-31 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 6  Mindre avvikelser 2020-06-30 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 7  Mindre avvikelser 2020-07-31 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 8  Mindre avvikelser 2020-08-31 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 09  Mindre avvikelser 2020-09-30 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 10  Mindre avvikelser 2020-10-31 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 11  Mindre avvikelser 2020-11-30 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 
Stickprov 12  Mindre avvikelser 2020-12-31 En del handlingar upptäcks fortfarande som 

inte blivit registrerade. 

Page 703 of 812



 

Drift- och serviceförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 16(21) 

 

Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Rutiner och information  Avslutad 2020-02-29  

Rutiner och information  Avslutad 2020-03-31  

Rutiner och information  Avslutad 2020-04-30  

Rutiner och information  Avslutad 2020-05-31  

Rutiner och information  Avslutad 2020-06-30  

Rutiner och information  Avslutad 2020-07-31  

Rutiner och information  Avslutad 2020-08-31  

Rutiner och information  Avslutad 2020-09-30 Rutiner har uppdaterats och information sprids 
kontinuerligt 

Rutiner och information  Avslutad 2020-09-30 Rutiner har uppdaterats och information sprids 
kontinuerligt 

Rutiner och information  Avslutad 2020-10-31 Rutiner har uppdaterats och information sprids 
kontinuerligt 

Information och rutiner  Avslutad 2020-12-16 Rutiner har uppdaterats och information sprids 
kontinuerligt 

Information och rutiner  Avslutad 2021-01-29 Information sprids och rutiner har upprättats. 

2.3 Område: Verksamhetsspecifik 

2.3.1 Risk: Att inte redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens gator och vägar. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Redovisa uppföljning av underhållsplanen på kommunens gator och vägar till nämnden. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontrollera att underhållsplanen följs upp och redovisas till nämnd. Nämndsekreteraren dokumenterar avvikelser och rapporterar till avdelningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gånger per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
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Kontrollmoment Enhet 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare/Avdelningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2  Inga avvikelser 2020-12-31 Kommunens underhållsplan för gator, vägar 

och GC-vägar har redovisats för nämnden den 
16 december 2020 avseende uppföljning av det 
som utförts och status. 

2.3.2 Risk: Att rapportering om snöröjning och halkbekämpning i sociala medier inte sker. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Kontrollera att jourarbetsledaren rapporterat i sociala medier dagligen vid vintersäsong. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att väderförhållanden och åtgärder rapporteras. Tekniske chefen granskar rapporteringen i sociala medier, dokumenterar avvikelser löpande och rapporterar dessa till 
förvaltningschefen senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratys 
 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvaltningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1  Mindre avvikelser 2020-04-30 Rapportering har ej skett dagligen. 

Allkontroll 2  Mindre avvikelser 2020-12-31 Rapportering har ej skett. 
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2.3.3 Risk: Att tillsynsärenden inom bygglovsverksamheten inte redovisas till nämnden. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Uppföljning av tillsynsärenden till nämnd. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att tillsynsärenden redovisas till  nämnden. Nämndsekreteraren kontrollerar, dokumenterar avvikelser och rapporter dessa till förvaltningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare/ Förvaltningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1  Inga avvikelser 2020-08-31 Tillsynsärenden har redovisats till nämnden 

200617 
Allkontroll 2  Större avvikelser 2020-12-31 Tillsynsärenden inom bygglovsverksamheten 

har inte redovisats för nämnden under hösten. 

2.3.4 Risk: Att tillsynsärenden inom miljötillsynsverksamheten inte redovisas till nämnden. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Uppföljning av tillsynsärenden till nämnd. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att tillsynsärenden redovisas till nämnden. Nämndsekreteraren kontrollerar, dokumenterar avvikelser och rapporterar dessa till förvaltningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
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Kontrollmoment Enhet 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare/ Förvaltningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1  Större avvikelser 2020-08-31 Tillsynsärenden inom 

miljötillsynsverksamheten har inte redovisats 
till nämnden. 

Allkontroll 2  Inga avvikelser 2020-12-31 Tillsynsärenden inom 
miljötillsynsverksamheten har redovisats till 
nämnden den 16 december 2020. 

 

Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Informtion  Avslutad 2020-12-31 Ny rutin kommer att införas för att redovisa för 

nämnden 

2.3.5 Risk: Att verksamhetsplaner inte följs upp. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att uppföljning sker mot verksamhetsplan. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att arbete med att följa upp verksamhetsplanen sker under året. Avdelningschef dokumenterar avvikelser löpande under året och rapporterar till förvaltningschef senast den 15 i 
redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvalningschef 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2  Inga avvikelser 2020-12-31 Förvaltningsplan har upprättats. Där ingår även 

förvaltningsstabens mål och aktiviteter. 

2.3.6 Risk: Att inte avtal och gränsdragningslistor upprättas med köpande verksamheter. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att avtal och gränsdragningslistor upprättas med köpande verksamheter. Drift- och serviceförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att vi tecknar avtal och gränsdragningslistor med köpande verksamheter, och att de uppdateras. Avdelningschef dokumenterar avvikelser löpande under året och rapporterar till 
förvaltningschef senast den 15 i redovisningsmånaden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Avdelningschef/Förvaltningschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2  Inga avvikelser 2020-12-31  

2.4 Slutsatser av uppföljning 

Internkontrollen löper i stort på det sätt som planerats. 

Avvikelser har noterats när det gäller att samtliga tjänster blir debiterade senast månaden efter leverans, registrering av allmänna 
handlingar, att samtliga kundfordringar blir betalda, och när det gäller att redovisa utvalda ärenden och tillhörande åtgärder ur DOS-
förvaltningens felhanteringssystem. 

Redovisning till nämnden av utvalda ärenden från förvaltningens felhanteringssystem kommer ske först i januari 2021. 

Uppföljning av anmälningsärenden inom plan och bygglagen till nämnden är ej utförd. 
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2.5 Åtgärder 

Internkontrollplanen för 2020 har tagits fram och beslutats av nämnden. 

En tydligare beskrivning av hur kontrollerna ska gå till har lagts till under året. 

För att försöka minimera avvikelser vad gäller registrering av allmänna handlingar fortsätter arbetet med att skapa bättre rutiner och 
sprida information. 

Uppföljning av anmälningsärenden inom miljötillsynsverksamheten har efterfrågats och uppföljningen redovisades för nämnden under 
december. 
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 Datum: 2021-01-28 Dnr:  21/DOS/31 

 

 
 

Ansökan om statlig medfinansiering för utförande år 2022 

  

Ärendebeskrivning 
I länsplanen 2018-2029 avsätts totalt 114 miljoner kronor under planperioden till medfinansiering av 
kommunala åtgärder för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik och cykel. Länets kommuner kan söka 
medfinansiering av åtgärder på kommunal infrastruktur i enlighet med förordning (2009:237) om 
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar. Prioritering av vilka kommunala 
åtgärder som ska få medfinansiering sker i en årlig process i dialog med kommuner och Trafikverket. 
Åtgärderna bör ligga i linje med länstransportplanens övergripande mål samt övriga relevanta 
regionala och nationella mål och planer. 

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden föreslås godkänna bilaga ”Trafiksäkerhet, miljö och kollektivobjekt i 
Hallsberg kommun, Örebro län daterad” januari 2021. 

Ärendet 
Den ansökan som beviljades 2017 gällande pendlarparkering färdigställdes i december 2018 med 71 
stycken nya parkeringsplatser. Under 2019 beviljades Hallsbergs kommun statliga medel för en ny 
hiss i norra trapphuset i Pylonbron vid resecentrum samt ny bussangöring vid Pålsbodas grundskola 
för säkrare på- och avstigning. 2020 genomfördes en stor satsning för cykelpendling inom Hallsbergs 
tätort då nya gång- och cykelvägar anlades mellan ett nytt exploateringsområde i Samsala och 
befintligt bostadsområde samt längs Samzeliigatan med målpunkt eller förbindelse norr ut mot 
Byrsta. För 2021 beviljades medfinansiering för att förbättra hållplatsläget vid Fredriksbergskolan vid 
Gränsgatan i Vretstorp. Stadsbidrag beviljades även för utbyggnad av pendlarparkeringen norr om 
resecentrum i Hallsbergs tätort samt för inrättande av en säker passage för oskyddade trafikanter vid 
Samzeliigatan/Tegelgatan i Hallsberg. 

Drift- och serviceförvaltningen 

 

Clas-Göran Classon  Fredrik Brenkle 

Förvaltningschef  Gatu- och Trafikingenjör 

 

Bilagor 

TRAFIKSÄKERHET, MILJÖ OCH KOLLEKTIVTRAFIKOBJEKT I Hallsbergs kommun, Örebro län januari 

2021.pdf 
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Bakgrund 
 
I länsplanen 2018-2029 avsätts totalt 114 miljoner kronor under planperioden till 
medfinansiering av kommunala åtgärder för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik och cykel. 
Länets kommuner kan söka medfinansiering av åtgärder på kommunal infrastruktur i 
enlighet med förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar. Prioritering av vilka kommunala åtgärder som ska få 
medfinansiering sker i en årlig process i dialog med kommuner och Trafikverket. Åtgärderna 
bör ligga i linje med länstransportplanens övergripande mål samt övriga relevanta regionala 
och nationella mål och planer. 
 
Den ansökan som beviljades 2017 gällande pendlarparkering färdigställdes i december 2018 
med 71 stycken nya parkeringsplatser. Under 2019 beviljades Hallsbergs kommun statliga 
medel för en ny hiss i norra trapphuset i Pylonbron vid resecentrum samt ny bussangöring 
vid Pålsbodas grundskola för säkrare på- och avstigning. 2020 genomfördes en stor satsning 
för cykelpendling inom Hallsbergs tätort då nya gång- och cykelvägar anlades mellan ett nytt 
exploateringsområde i Samsala och befintligt bostadsområde samt längs Samzeliigatan med 
målpunkt eller förbindelse norr ut mot Byrsta. För 2021 beviljades medfinansiering för att 
förbättra hållplatsläget vid Fredriksbergskolan vid Gränsgatan i Vretstorp. Stadsbidrag beviljades 
även för utbyggnad av pendlarparkeringen norr om resecentrum i Hallsbergs tätort samt för 
inrättande av en säker passage för oskyddade trafikanter vid Samzeliigatan/Tegelgatan i 
Hallsberg. 
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Objekt 2022 
Hallsbergs kommuns politiska prioriteringsordning. 
 
O b j e k t s n u m m e r  o c h  o b j e k t s t e x t  U n g e f ä r l i g  k o s t n a d  t k r  
  
   
  

1. Trafiksäkra Esplanaden i Hallsberg                   2000 Ansöker om stadsbidrag 50 % 
2. GC-väg längs Hardemovägen i Hallsberg                   1000 Ansöker om stadsbidrag 50 % 
3. GC-väg längs Vibytorpsvägen i Hallsberg          300 Ansöker om stadsbidrag 50 % 
4. Behov av att säker passage för GC Östra storgatan, Hallsbergs tätort      200 Ansöker om stadsbidrag 50 % 
5. Behov av att säker passage för Långängsvägen-EKO-parken-Vibytorpsvägen, Hallsbergs tätort  300 Ansöker om stadsbidrag 50 % 

          _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  Summa tkr             3 800 Ansökt bidrag 1 900 tkr 
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Inventering av objekt 

1. Trafiksäkra Esplanaden i Hallsberg 

 
Objekt Trafiksäkra Esplanaden i Hallsberg  

Väghållare Hallsbergs kommun. 

Gatutyp Huvudled, del i cykelnätet 

Skyltad hastighet 50 km/h 

Problem Vibrations och bullerproblem i anslutning till befintliga farthinder som 
är anlagda i de större korsningarna. Gatan inrymmer mycket tung 
trafik och där en del skrymmande transporter sker vilket gör att en 
avsmalning med fysiska hinder inte är lämpligt, därtill också ur ett 
driftperspektiv. Farthinder ej lämpad för buss i linjetrafik. 

Läge Esplanaden mellan korsningarna Torngatan och Stocksättersvägen. 

Utredningar mm Sträckan är utpekad av Trafikverket ur nationell aspekt som en viktig 
omledningsväg vid störningar på E20. Bullerutredningar. 

Trafikolyckor 
 
- 

 

Trafikflöde Cirka 4000 fordon/dygn i ÅDT 

Föreslagen åtgärd Utjämning av befintliga farthinder med ny utformning. För att erhålla 
trafiksäker miljö erfordras överkörningsbara rondeller i 
cirkulationsplats utan utsmyckning med bibehållen framkomlighet. 
Befintlig linjeseparerad gång- och cykelbana på norrsida bibehålls 
samtidigt som kantsten längdleds med anslutningar ses över. 
Övergångspassager kompletterar med vilplan enligt VGU krav. 
Längsgående väglinjemitt breddas för hastighetsreducerande effekt. 
Befintlig separerad ”smal GC-bana” på södra sidan görs om till 
gångbana. 

Planeringsläge Projekterat 

Mark-inlösen Nej, kommunal mark. 

Beräknad kostnad 2 000 000 kr 

Nyttoeffekt  

 

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik 

+ Säkrare skolväg 

+ Säker trafiklösning som uppmuntrar till miljövänliga transportsätt. 

+ Positiv regional utveckling med jämställd och hög transportkvalitet. 

+ Underlättar för ökat kollektivt resande. 
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Inventering av objekt 

2. GC-väg längs Hardemovägen i Hallsberg 

 
Objekt GC-väg  

Väghållare Hallsbergs kommun. 

Gatutyp Huvudgata 

Skyltad hastighet 50 km/h 

Problem En utökning av planområdet Vikatorp är klart. För att länka ihop det 
med befintligt vägnät planeras en GC-väg som separerar 
arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik. Oskyddade 
trafikanter som färdas utmed Hardemovägen har inte en trafiksäker 
cykelförbindelse till och från bostadsområdet. 

Läge Längs med huvudled Hardemovägen, mellan GC-anslutningarna vid 
kvarteren SAFIREN/TURKOSEN. 

Utredningar mm Behov identifierades i planarbetet för utökning av Vikatorp. 
Inventerad i projekt Säkra skolvägar. 

Trafikolyckor 
_  

 
Trafikflöde Cirka 1500 fordon/dygn i ÅDT 

Föreslagen åtgärd Nybyggnation av GC-väg, cirka 450 meter.  

Planeringsläge Förprojekterad 

Mark-inlösen Nej kommunal mark 

Beräknad kostnad 1 000 000 kr 

Nyttoeffekt  

 

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik 

+ Säkrare skolväg  

+ Binder samman befintliga stråk 

+ Nya målpunkter med handelsområde och restaurang 
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Inventering av objekt 

3. GC-väg längs Vibytorpsvägen i Hallsberg 

 
Objekt GC-väg  

Väghållare Hallsbergs kommun. 

Gatutyp Huvudgata 

Skyltad hastighet 60 km/h 

Problem En utökning av planområdet Vibytorp är klart. För att länka ihop det 
med befintligt vägnät planeras en GC-väg som separerar 
arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik. Oskyddade 
trafikanter som färdas utmed Vibytorpsvägen har inte en trafiksäker 
cykelförbindelse till och från bostadsområdet. 

Läge Längs med huvudled Vibytorpsvägen, mellan korsningar 
Sockenvägen och Linvägen. 

Utredningar mm Behov identifierades i planarbetet för utökning av Vibytorp. 
Inventerad i projekt Säkra skolvägar. 

Trafikolyckor 
_  

 
Trafikflöde Cirka 500 fordon/dygn i ÅDT 

Föreslagen åtgärd Nybyggnation av GC-väg, cirka 75 meter.  

Planeringsläge Förprojekterad 

Mark-inlösen Nej kommunal mark 

Beräknad kostnad 300 000 kr 

Nyttoeffekt  

 

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik 

+ Säkrare skolväg  

+ Binder samman befintliga stråk 
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Inventering av objekt 

4. Behov av säker passage för GC 
Östra storgatan, Hallsberg 

 
Objekt Säkra passager  

Väghållare Hallsbergs kommun. 

Gatutyp Matargata, utryckningsväg, ny del i cykelnätet 

Skyltad hastighet 50 km/h. 

Problem Hög fordonstrafikintensitet förbi handelsområde. Oskyddade 
trafikanter har inte en trafiksäker gång- och cykelförbindelse. Stor 
olycksrisk då en passage idag saknar utmärkning. 

Läge Östra storgatan, Hallsberg. 

Utredningar mm Inventering av kommunens samtliga övergångsställen/passager. 
Förstärka särskilt utsatta passager. 

Trafikolyckor 
 
Ja 

 

Trafikflöde Cirka 4000 fordon/dygn i ÅDT 

Föreslagen åtgärd Säkra passage genom hastighetsdämpande åtgärder, 
vägmarkeringar och vägmärken inklusive varningsljus med 
automatisk detektion. 

Planeringsläge Projekterad. 

Mark-inlösen Nej, kommunal mark. 

Beräknad kostnad 300 000 kr 

Nyttoeffekt  

 

 

+ Förbättrar tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade 
trafikanter 

+ Binder samman befintliga stråk 
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Inventering av objekt 

5. Behov av säker passage för Långängsvägen-
EKO-parken-Vibytorpsvägen, Hallsberg 

 
Objekt Säkra passager  

Väghållare Hallsbergs kommun. 

Gatutyp Matargator, ny del i cykelnätet 

Skyltad hastighet 30/60 km/h. 

Problem Oskyddade trafikanter, ofta skolbarn på väg och till och från skola 
som korsar gatan har inte en trafiksäker gång- och cykelförbindelse. 
Stor olycksrisk då en passage idag saknar utmärkning. 

Läge Långängsvägen och Vibytopsvägen, Hallsberg. 

Utredningar mm Inventerad i projekt Säkra skolvägar. Saknas säker passage för GC. 

Trafikolyckor 
 
Ja 

 

Trafikflöde Cirka 2000 fordon/dygn i ÅDT 

Föreslagen åtgärd Säkra passage genom hastighetsdämpande åtgärder, röjning 
vegetation, förstärkta vägmarkeringar, vägmärken inklusive 
varningsljus med automatisk detektion. 

Planeringsläge Projekterad 

Mark-inlösen Nej, kommunal mark. 

Beräknad kostnad 300 000 kr 

 
Nyttoeffekt 

 

 

+ Separerar arbetspendlare och skolbarn från fordonstrafik 

+ Säkrare skolväg 

+ Binder samman befintliga stråk 
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Trafikverket 
Besöksadress: Röda vägen 1 

Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00 

 

 

 

 

 

  

Kartan är en skiss över utredningssträckan för åtgärdsvalsstudien. 
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Sammanfattning 

Denna åtgärdsvalsstudie hanterar v äg 529 från Trafikplats 105 Vallby v idare genom Östansjö och 

Hallsbergs tätort fram till By rsta där väg 529 ansluter väg 52.  

Figur 1. Utredningssträckan är markerad i rött. Källa: Trafikverket. 

 

Sträckan har pekats ut av  Region Örebro län i länstransportplanen 2018-2029 som en prioriterad brist 

avseende framkomlighet och trafiksäkerhet. Kapacitetsproblem på sträckan har tidigare ly fts av både 

Region Örebro län och Hallsbergs kommun. Det gäller främst genom centrala Hallsberg där väg 529 är 

kommunal och heter Samzeliigatan. Längs den kommunala sträckan finns Samzeliibron som passerar 

över några av Trafikverkets viktigare järnvägsstråk: Västra stambanan och Godsstråket genom 

Bergslagen. Bron är den enda passagen i centrala Hallsberg för allmän fordonstrafik över järnvägen. 

Kommunen anser att my cket underhållsåtgärder behöver utföras för att hålla vägen och bron i gott 

skick. Genom att Samzeliibron bedömts ha brister i robusthet kan detta medföra en risk för påverkan 

på både väg och järnväg.  

Vidare har väg 529 upplevts vara smal och ha bristande trafiksäkerhet, framförallt mellan Hallsberg 

och By rsta. Sträckan har även delvis bristande funktion för gång- och cykeltrafik. 

Åtgärdsvalsstudiens syfte är: 

 Identifiera brister för vägtrafik avseende trafiksäkerhet, kapacitet, punktlighet och robusthet .  

 Formulera mål som åtgärdsvalsstudien bör sträva efter. 
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 Ge förslag på åtgärder som hanterar brister, behov och måluppfyllelse samt kostnadssätta och 

effektbedöma åtgärdsförslagen.  

 Rekommendera åtgärder som ska utgöra underlag för planeringsarbetet hos deltagande parter. 

 

I utredningen ska åtgärdsförslag enligt alla stegen i fy rstegsprincipen övervägas. En rad åtgärdsförslag 

har tagits fram där brister och behov, fy rstegsprincipen, måluppfyllelse, bedömda effekter och 

kostnader beaktats. Rekommenderade åtgärder delas in i följande grupperingar: 

 informationsåtgärder  

 gång- och cy kelåtgärder 

 kollektiv trafikåtgärder 

 rev idering av högsta tillåtna hastighet och förbättring av  trafiksäkerhet på sträcka  

 korsningsåtgärder för ökad trafiksäkerhet 

 

Arbetet inom åtgärdsvalsstudien ska genomföras i samarbete mellan berörda aktörer. Deltagande 

aktörer som medverkar i åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp är Trafikverket, Region Örebro län och 

Hallsbergs kommun. Ramboll Sverige AB är upphandlade som konsultstöd. 

Trafikverket, Region Örebro län och Hallsbergs kommun har fått olika ansvar avseende genomförande 

och finansiering av  de rekommenderade åtgärdsförslagen. Åtgärdsförslagen kan i nästa steg hanteras 

v idare inom respektive organisation och varje aktör kan internt besluta den fortsatta hanter ingen. När 

beslut finns kan en överenskommelse mellan organisationerna vara aktuell för hur den fortsatta 

planeringen ska genomföras. 
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1. Bakgrund  

Denna åtgärdsvalsstudie hanterar v äg 529 mellan Östansjö-Hallsberg-Byrsta. I den senaste 

länstransportplanen (2018-2029) pekades sträckan ut av  Region Örebro län som en prioriterad brist 

avseende framkomlighet och trafiksäkerhet. Även väg 529 från By rsta och norrut mot Kumla v idare in 

på väg 641 fram till E20 är utpekad i länstransportplanen. Den sträckan hanteras i en parallell 

åtgärdsvalsstudie då problembilderna delvis skiljer sig åt.  

Tidigare har framkomlighetsproblem lyfts av  både Region Örebro län och Hallsbergs kommun för 

utredningssträckan. Det gäller främst genom centrala Hallsberg där väg 529 är kommunal och heter 

Samzeliigatan. Längs den kommunala sträckan finns Samzeliibron som passerar över några av 

Trafikverkets viktigare järnvägsstråk: Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen.  Bron är 

den enda passagen i centrala Hallsberg för allmän fordonstrafik över järnvägen. Kommunen anser att 

my cket underhållsåtgärder behöver utföras för att hålla vägen och bron i gott skick och önskar därför 

att Trafikverket ska ta över kostnaderna. Genom att Samzeliibron bedömts ha brister i robusthet kan 

detta medföra en risk för påverkan på både väg och järnväg.  

 Vidare har väg 529 upplevts att vara smal och ha bristande trafiksäkerhet framförallt mellan Hallsberg 

och By rsta. Sträckan har även bristande funktion för gång- och cykeltrafik. I en tidigare utredning1  har 

en cy kelförbindelse pekats ut mellan Östansjö och Hallsberg v ilket beaktas i denna studie. 

1.1. Övergripande syfte 
Åtgärdsvalsstudiens syfte är att: 

 Identifiera brister för vägtrafik avseende trafiksäkerhet, kapacitet, punktlighet och robusthet .  

 Formulera mål som åtgärdsvalsstudien bör sträva efter. 

 Ge förslag på åtgärder som hanterar brister och v id behov och uppfyller målen samt kostnadssätta 

och effektbedöma åtgärdsförslagen.  

 Rekommendera åtgärder som ska utgöra underlag för planeringsarbetet hos deltagande parter. 

 

I utredningen ska åtgärdsförslag enligt alla stegen i fy rstegsprincipen övervägas. Arbetet inom 

åtgärdsvalsstudien ska genomföras i samarbete mellan berörda aktörer.  

1.2. Arbetsprocess 
Åtgärdsvalsstudien har drivits i projektform med projektledning från Trafikverket och med Ramboll 

Sverige AB som utförande konsult. Genomförandeprocessen har utgått från handboken för 

åtgärdsvalsstudier2.  

I projektet har en arbetsgrupp formerats som ansvarat för åtgärdsvalsstudiens genomförande. 

Deltagarna i arbetsgruppen har fått i uppgift att säkerställa att rätt underlag tas fram, att komma 

överens om beskrivningar av brister, behov och mål, att föreslå och rekommendera åtgärder och att 

vara delaktiga i beslut om ansvarig aktör för rekommenderade åtgärder.  Följande aktörer har 

representerats i arbetsgruppen: 
  

                                                                 
1 Förenklad åtgärdsvalsstudie 529 Hallsberg-Östansjö. (2015). Region Örebro län, Trafikverket 
2 ”Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i  planering av transportlösningar – handledning”. Trafikverket, TRV 2015:171  
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 Trafikverket  

 Region Örebro län 

 Hallsbergs kommun 

 

Dialogmöten har genomförts där y tterligare intressenter har medverkat. Dessa personer blev utvalda 

som representanter för deras organisationer och har därigenom fått möjlighet att ly fta viktiga frågor 

som de identifierat kring brister, behov och åtgärder. 

Se kapitel 2 för v ilka intressenter som medverkat och hur de deltagit i åtgärdsvalsstudieprocessen. 

Arbetsprocessen har utgått ifrån Trafikverkets åtgärdsvalsstudiemetodik för tidiga planeringsskeden. I 

enlighet med metodiken genomförs studien som en process indelad i fy ra faser, se Figur 2.  

 

Figur 2. Åtgärdsvalsstudiemetodikens olika faser. Källa: Trafikverket 

 
Initiera 
Denna åtgärdsvalsstudie har initierats i samverkan mellan Trafikverket, Region Örebro län och 

Hallsbergs kommun. Studien initierades under hösten 2019.  

 

Förstå situationen 
Under december 2019-mars 2020 låg fokus på faktainsamling och att sammanställa en 

nulägesbeskrivning. Arbetet finns sammanställt i denna rapport. I denna fas hölls ett dialogmöte med 

sy ftet att kartlägga kända brister och behov v ia en bredare krets än arbetsgruppen. Dialogmötet ägde 

rum i Hallsberg under februari 2020. Åtgärdsvalsstudiens mål formulerades i denna fas.  

 

Pröva tänkbara lösningar  
Mellan maj-september 2020 har åtgärdsförslag med utgångspunkt från brister och behov genererats, 

preciserats och prövats mot åtgärdsvalsstudiens mål. Arbetet inleddes med ett digitalt dialogmöte 

under maj 2020 där deltagare fick föreslå åtgärder. I denna del av åtgärdsvalsstudieprocessen har 

kostnadsuppskattningar och samlade effektbedömningar genomförts för ett flertal av de åtgärder som 

bedömts relevanta att gå v idare med i studien. 

 
Forma inrik tning och rekommendera åtgärder 
Den delen pågick mellan september-november 2020 och åtgärderna bearbetades vidare vilket 

my nnade ut i en lista med rekommendationer om hur åtgärder ska hanteras avseende genomförande, 

tidplan och ansvarig aktör. 
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2. Intressenter 

Förutom arbetsgruppens representanter har ytterligare personer medverkat i arbetsprocessen . I 

huvudsak skedde detta under dialogmöten. Information från intressenter har även inkommit till 

projektet på annat sätt. I ett tidigt skede av  åtgärdsvalsstudien genomförde arbetsgruppen en analy s 

där intressenter identifierades. Intressenter var kompletterande kompetenser hos Trafikverket, Region 

Örebro län och Hallsbergs kommun samt även externa aktörer. Gemensamt för dem alla var god 

kännedom om sträckan och de problem som kan uppstå.  

 

Offentliga aktörer som deltagit i åtgärdsvalsstudien är : 

 Trafikverket  

 Region Örebro län 

 Hallsbergs kommun 

 Svealandstrafiken 

 Polisen 

 Räddningstjänsten 

 Grund- och gy mnasieskolor placerade i anslutning till utredningssträckan 

 

Under mötena medverkade även representanter från: 

 ConnectBus 

 Volvo CE 

 ITS Logistik 
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3. Avgränsningar 

I detta kapitel beskrivs de avgränsningar som gäller för åtgärdsvalsstudien.  

3.1. Geografisk avgränsning 
Utredningssträckan avser väg 529 med start v id E20 , trafikplats 105 Vallby, v idare genom Östansjö 

samt Hallsberg tätort och slutpunkt v id By rsta i cirkulationsplatsen med väg 52. Sträckan är cirka 16 

kilometer lång och total restid är cirka 18 minuter med personbil v id normal trafik. 

Figur 3. Utredningssträckan är markerad i rött. Källa: Trafikverket. 

3.2. Avgränsning av innehåll och omfattning  
Åtgärdsvalsstudien behandlar brister och behov för trafiken på väg, v ilket omfattar gång, cykel, bil, 

kollektiv trafik och gods.  

Framtagna åtgärdsförslag begränsas inte geografiskt utan alla typer av åtgärder som förbättrar 

situationen längs utredningssträckan är möjliga.  

 

3.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande  
I åtgärdsvalsstudien används olika tidsperspektiv för genomförande av åtgärder: 

 kort sikt 

 medellång sikt 

 lång sikt 
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4. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs utredningssträckan övergripande. Detta för att ge läsaren en översiktlig bild 

över nuvarande förhållanden och trafiksituation längs väg 529.  

Avseende utredningssträckan pågår i nuläget ett projekt som kommer att påverka en delsträcka: 

Trafikverket driver projektet Hallsberg–Degerön, dubbelspår3 som åtgärdar en delsträcka av 

järnvägslinjen Godsstråket genom Bergslagen. Sträckningen planeras att gå strax sydost om Östansjö, 

dock utan större påverkan för tätorten. Projektet beräknas vara klart år 2027. Delsträckan Hallsberg-

Stenkumla är mest relevant för denna åtgärdsvalsstudie. Se Figur 4 för lokalisering av delsträckan.  

 

Figur 4. Lokalisering av delsträcka längs väg 529 som påverkas av dubbelspårsprojektet Hallsberg-Degerön.  

 

Väg 529 kommer att påverkas av dubbelspårsutbyggnaden mellan Östansjö-trafikplats Tälle v id väg 

50. Vägen kommer att dras om med en rakare sträckning längs en sträcka på cirka 900 meter enligt 

rött streck i Figur 5. Planerad vägstandard är sju till åtta meters bredd med högsta tillåtna hastighet 60 

km/tim men detta kan eventuellt förändras v id ytterligare utredning. I samband med 

dubbelspårsutbyggnaden kommer vägen att sänkas och järnvägen att gå på bro över. En kortare 

sträcka av  befintlig väg sparas för att ge tillgänglighet till bostäder och verksamheter. Gult streck v isar 

dragningen av  en ny  gång- och cykelväg som planeras att bli tre meter bred.  

                                                                 
3 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/vi-bygger-och-forbattrar/hallsberg-degeron/ 
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Figur 5. Grov skiss på ny dragning av aktuell del av väg 529 och ny gång- och cykelväg. (Källa Trafikverket) 

 

I åtgärdsvalsstudien hanteras ombyggnationen av sträckan som en förutsättning. Dagens standard 

längs den aktuella sträckan beaktas inte.  

 

Sträckan längs väg 529 är utpekad som en funktionellt prioriterad vägsträcka. Funktionellt prioriterat 

vägnät innebär att Trafikverket har pekat ut v ilka vägar som är v iktigast för tillgänglighet ur ett 

nationellt och regionalt perspektiv och även v ilken funktion de har betydelse för. Det har gjorts i 

samarbete med länsplaneupprättarna. Funktionerna är godstransporter, långväga personresor med 

bil, dagliga personresor med bil och kollektivtrafik med buss. Se Figur 6 för funktionellt prioriterat 

vägnät längs utredningssträckan.  
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Figur 6. Funktionellt prioriterat vägnät längs utredningssträckan. 

 

Utredningssträckan är klassificerad som en regionalt v iktig väg norr om Hallsbergs tätort och en 

regionalt kompletterad viktig väg väster om Hallsbergs tätort fram till väg 50. Den norra sträckan är 

utpekad för samtliga funktioner medan sträckan väster om Hallsberg är utpekad för alla funktioner 

utom kollektivtrafik.  

 

Delar av  väg 529 har funktionen som omledningsväg vid eventuella problem på E20. Sträckan som är 

aktuell ingår i ett stråk som förbinder väg 50 med väg 52. Delsträckan startar mitt i Hallsberg tätort 

v id korsningen 529 (Samzeliigatan)/Esplanaden strax norr om Samzeliibron och fortsätter sedan 

norrut mot väg 52. I Figur 7  v isas omledningsvägnätet inklusive anslutande del längs väg 50.  
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Figur 7. Utpekat omledningsvägnät omkring eller längs väg 529 genom Hallsberg. 

4.1. Hallsbergs kommun 
I Hallsbergs kommun fanns år 2019 drygt 15 9004 invånare varav knappt 8 500 i tätorten. 

Centrumkärnan är belägen på södra sidan järnvägen och i östra delen av tätorten , kring Hallsbergs 

station, och här finns ett mindre område av mer stadsmässig karaktär. Söder om centrumkärnan finns 

serv ice och bostadsbebyggelse, till stor del v illabebyggelse . 

Östansjö är ett v illasamhälle med en befolkning på knappt 850 personer. Samhället är beläget  väster 

om Hallsberg och genomkorsas av väg 529. Den huvudsakliga bebyggelsen ligger söder om 

vägområdet. 

Hallsbergs kommun är ett logistiknav i Sverige. Flera större nationella vägar, en Europaväg samt flera 

v iktiga järnvägssträckor passerar genom kommunen och skapar goda kommunikationsmöjligheter i 

flera väderstreck. Hallsberg är placerat 28 kilometer från Örebro, restiden med bil v ia E20 under 

normal trafik är cirka 22 minuter. Motsvarande restid (station-resecentrum) med tåg är cirka 18 

minuter och buss cirka 60 minuter. 

 

År 2018 var antalet inpendlare 4 200, utpendlare 4  7 00 och antalet som både bodde och arbetade 

inom kommunen 3 800 5. 

                                                                 
4 Årsredovisning 2019, Hallsbergs kommun.  
5 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-

arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/pong/tabell-och-diagram/antal-pendlare-per-lan-
och-kommun-2018/ 
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Några av  de största näringsgrenarna i Hallsbergs kommun är handel, transport samt tillverkning och 

utv inning. I anslutning till väg 529 finns stora verksamhetsområden som Hallsbergsterminalen, 

PostNords postterminal och Volvo CE.  

4.2. Skyddade områden 
Utredningssträckan går igenom, eller i närheten av, skyddade områden. Dessa v isas i Figur 8.  

 

Figur 8. Skyddade områden. Källa: Lantmäteriet 

 

I närheten av  vägsträckan finns ett skogligt biotopskyddsområde sy dväst om trafikplats Tälle, där 529 

korsar väg 50, samt ett mindre naturreservat som ligger mellan Hallsbergs och Östansjö tätort. Ett 

större antal fornlämningar finns utspritt längs vägsträckan. Vägsträckan ligger delvis inom Hallsbergs 

vattenskyddsområde, Hallsbergsåsen, som utgör reservvattentäkt i Hallsberg. 

Förutom företeelserna som anges ovan finns på annat sätt sky ddsvärda områden eller objekt längs 

eller i anslutning till väg 529. Sådana har pekats ut av  Hallsbergs kommun. I norra utkanten av 

Hallsbergs tätort finns Hallsbergs tegelbruk6 som identifierats som värdefullt kulturhistoriskt 

avseende industrimiljö. Längs och omkring delen av 529 kallad Västra Storgatan finns området 

Vingen-Egna Hem7  som klassificerats som kulturhistorisk intressant miljö främst avseende 

beby ggelsen. På samma sätt har ett område kallat Västra centrumområdet8 bedömts vara 

kulturhistoriskt intressant med bland annat den äldsta bevarande bebyggelsen i Hallsbergs tätort. 

                                                                 
6 Värdefulla kulturmiljöer i  Hallsbergs kommun. (2004) Hallsbergs kommun.  
7 Värdefulla bebyggelsemiljöer i  Hallsbergs tätort. (2004) Hallsbergs kommun. 
8 Värdefulla bebyggelsemiljöer i  Hallsbergs tätort. (2004) Hallsbergs kommun. 
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Även i Östansjö9 finns utpekade områden av högt kulturhistoriska värden. Östansjö centrum och 

Laggartorp har bedömts representera en v iktig del av Östansjös historia och alla former av ingrepp 

kräver varsam hantering. 

4.3. Vägtrafiksystemet 
Utredningssträckan räknas till vägkategorin vanlig väg med två körfält. Den högsta tillåtna hastigheten 

varierar längs utredningssträckan, se Figur 9. I figuren anges även den planerade högsta tillåtna 

hastigheten för den delsträcka som dubbelspårsprojektet åtgärdar.  

 
Figur 9. Högsta tillåtna hastighet längst utredningssträckan samt för riks- och länsvägar i närområdet. Källa: Nationella 
vägdatabasen (NVDB). 

 

Inom tätorterna Östansjö och Hallsberg är högsta tillåtna hastighet 50 km/tim. På övriga vägsträckor 

varierar högsta tillåtna hastighet mellan 60 km/tim och 80 km/tim.  
  

                                                                 
9 Värdefulla kulturmiljöer i  Hallsbergs kommun. (2004) Hallsbergs kommun.  
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Vägbredden varierar längs utredningssträckan, se Figur 10. 

 

 
Figur 10. Vägbredd i meter för utredningssträckan samt för riks- och länsvägar i närområdet. Källa: Nationella 

vägdatabasen (NVDB).  

 

Mest förekommande är en vägbredd på sju till nio meter. På en sträcka nära Östansjö är vägbredden 

smalare, 6,5 meter, v ilket sammanfaller där högsta tillåtna hastighet övergår till 50 km/tim. Mellan 

Östansjö och Hallsberg tätort finns en kortare sträcka med en vägbredd på 15 meter.  
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I Figur 11  v isas trafikflöden i form av  årsmedeldygnstrafik. 

 

 

Figur 11. Årsmedelsdygnstrafik med antal fordon per dygn, där andel tung trafik anges inom parantes i de fall uppgifter 

finns. Källa: Nationella vägdatabasen (NVDB) och Hallsbergs kommun. 

 

Högst årsmedelsdygnstrafik är uppmätt inom Hallsbergs tätort, framförallt över Samzeliibron. Där 

passerar i genomsnitt nästan 10 500 fordon per dygn, inklusive tung trafik. Norr om Hallsbergs tätort 

är trafikflödet fortsatt relativt högt jämfört med andra delar av utredningssträckan. Generellt sett avtar 

trafikmängden desto längre bort från Hallsbergs tätort man kommer. Inga andra uppgifter om tung 

trafik har kunnat fås för sträckan genom Hallsbergs tätort annat än att andelen tung trafik i centrala 

Hallsberg är runt 13 %. 

 

Trafikverket genomför trafiksäkerhetsklassificering av det statliga vägnätet enligt en framtagen 

metod1 0. Alla vägar inventeras inte. Kriterier är att vägnummer inte får överstiga 100 eller att 

årsmedeldygnstrafiken ska vara minst 4000 fordon per dygn. Delar av  utredningssträckan uppfyller 

flödeskriteriet. Trafiksäkerhetsklass finns angivet på sträckan enligt Figur 12.  

                                                                 
10 Ajourhålla säkerhetsklassificering av vägnätet, 2016, Trafikverket 
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Figur 12.  Trafikverkets trafiksäkerhetsklassificering. Källa: Nationella vägdatabasen (NVDB). 

 

Längs den inledande sträckan från riksväg 52 med högsta tillåtna hastighet 70 km/tim är 

trafiksäkerhetsklassen bedömd som god. På anslutande sträcka söder om där högsta tillåtna hastighet 

är 80 km/tim är trafiksäkerhetsklassen låg. En orsak till den sämre klassningen är brister i 

sidoområdena med telestolpar, belysningsstolpar, träd, skog och sten. En kompletterande analys för 

sträckan som har statlig väghållning, mellan Hallsbergs tätort fram till trafikplats 105 Vallby, har 

genomförts parallellt med åtgärdsvalsstudien. Sträckan får olika klassningar men alla delar får 

antingen mindre god eller låg standard. Även här är orsaken främst på grund av  bristfälliga 

sidoområden.  

Information om trafikolyckor har hämtats från Transportstyrelsens system STRADA (Swedish Traffic 

Accident Data Aquisition). Databasen innehåller uppgifter om vägolyckor där personskador 

förekommit. Uppgifterna i STRADA har registrerats av  polis och/eller sjukvård. Ett uttag för 

utredningssträckan har gjort för perioden 2009-01-01 till och med 2019-11-18. Kluster med störst 

antal personskadeolyckor visas i Figur 13. 
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Figur 13. Utredningssträckans olycksstatistik med geografiska lägen. Visar data mellan år 2009-01-01 fram till 2019-11-18. 

Källa: STRADA. 

 

Enligt STRADA har totalt 34 oly ckor inträffat under den studerade perioden på drygt tio år. 

Majoriteten av olyckorna har gett lindrig svårighetsgrad. En dödsolycka har skett år 2009 i centrala 

Hallsberg v id cirkulationsplatsen mellan väg 529 (Samzeliigatan) och Hardemovägen. De tre 

vanligaste olyckstyperna är: 

 singelolycka motorfordon (13 olyckor) 

 avsvängande motorfordon (7  olyckor) 

 korsande motorfordon (4 olyckor). 

 

Ingen v iltolycka som lett till personskador har blivit registrerad i STRADA. Enligt Nationella 

v iltolycksrådet har dock flera v iltolyckor skett i närheten av vägområdet men uppgifterna har stor 

osäkerhet.  

 

Vid analy s av  olycksstatistik ska man vara uppmärksam på att fler oly ckor längs sträckan kan ha 

inträffat än de som är inlagda i STRADA. Den främsta orsaken till detta är att inte alla trafikolyckor 

leder till personskador. 

4.3.1. Järnvägstrafikssystemet  
Järnvägssystemet beskrivs kortfattat för att v isa Hallsbergs förutsättningar och att väg 529 ingår i ett 

större system där olika färdmedel kan kombineras för transport av människor och gods samt de 

barriärer som infrastrukturen ger upphov till.  
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Hallsberg är en central järnvägspunkt i Sverige där flera v iktiga järnvägar knyts samman. 

Järnvägsstråken Godsstråket genom Bergslagen och Västra stambanan sammanstrålar i Hallsberg. 

Dessa är två av  Trafikverkets viktigare stråk. Järnvägsstråken är av  riksintresse för kommunikation 

och även av stor betydelse internationellt, regionalt och lokalt. Många av  Sveriges importvaror 

passerar Hallsberg vidare mot olika slutdestinationer runtom i Sverige och Norden. Utöver godståg 

har Hallsberg även stor betydelse för persontåg och pendling till angränsande kommuner och städer.  

 

Järnvägsinfrastruktur korsar väg 529 v id tre olika platser. En korsningspunkt ligger mellan E20 och 

Östansjö, en korsningspunkt mellan Östansjö och Hallsberg samt en korsningspunkt i centrala 

Hallsberg. Järnvägen går under väg 529 via planskilda passager v id alla tre platserna. I centrala 

Hallsberg korsar väg 529 spåren v ia en bro, Samzeliibron, vilket är den enda passagen i tätorten för 

allmän fordonstrafik.  

4.3.2. Kollektivtrafik 
Centralt i Hallsberg tätort finns tågstation med goda kommunikationer både regionalt och 

interregionalt. Förbindelse finns bland annat till Stockholm och Göteborg med avgångar flera gånger 

per dag. Till Kumla och v idare mot Örebro går tågförbindelse mellan två till fy ra gånger i timmen. 

Turtätheten är som högst under dagtid och då personer ska ta sig till och från arbete.  

 

Regional kollektivtrafikmyndighet i Örebro län är Region Örebro län. Regionen har ansvar för all 

kollektiv trafik inom länet och bedriver busstrafik med varumärket Länstrafiken Örebro. Linjetrafik 

med buss som körs på utredningssträckan är regionlinjer mellan Askersund och Hallsberg samt 

mellan Östansjö och Hallsberg. Busstrafiken mellan Hallsberg och Kumla körs v ia Sannahed öster om 

Hallsberg och inte v ia väg 529. Den stadstrafik som idag finns inom Hallsbergs tätort kommer att utgå 

från och med december år 2021. Framkomlighet, tillgänglighet och attraktivitet för den trafiken har 

därför inte utretts inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Idag finns inom Hallsbergs tätort lokaltrafik 

under vardagar samt särskilda linjer för arbetspendling till utvalda destinationer. Nattrafik trafikeras 

från Örebro resecentrum med två avgångar på vardagar, tre avgångar på lördagar samt en avgång på 

söndagar. 

 

Det sammanlagda utbudet av buss och tåg från Hallsberg mot Kumla och Örebro motsvarar avgångar 

upp till var femte minut i högtrafikperioden. Restiderna till Kumla med tåget är cirka sju minuter och 

med bussen cirka 22 minuter. By tesfria resor till Örebro med tåg tar cirka 20 minuter och till 

Askersund tar bussen cirka 39 minuter. Det gör Hallsberg till en av  orterna i länet där pendelresenärer 

erbjuds flest resmöjligheter med allmän kollektivtrafik och möjlighet till ett flexibelt sätt att ny ttja den. 

Restiderna med tåget är något kortare än med bil på sträckorna Hallsberg-Kumla.  

  

Fördelning av  antalet resenärer1 1  som arbets- och studiependlade till och från kollektivtrafiknära lägen 

i Hallsberg år 2019 redovisas i  

  

                                                                 
11 Information skickad via e-post 2020-09-16 från Region Örebro län til l  Ramboll Sverige AB och Trafikverket.  
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Tabell 1 : 
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Tabell 1. Arbets- och skolpendling mellan orter i anslutning till vägsträckan som utreds. Källa: Region Örebro län.  

T ill/från  Örebro (nära 

stationer) 

Kumla Östansjö Askersund 

Från Hallsberg 

(antal påstigande 

resenärer per 

vardagsdygn) 

220 230 24 22 

T ill Hallsberg (antal 

påstigande resenärer 

per vardagsdygn) 

229 7 42 143 188 

 

Störst utby te sker i relationen från Kumla till Hallsberg.  

 

Längs utredningssträckan finns ett antal hållplatser. Störst antal påstigande finns i Östansjös tätort 

med som mest 25 påstigande per dygn. Näst störst antal påstigande finns v id hållplatser i Hallsbergs 

tätort. I övrigt är det betydligt färre resande v id de flesta andra hållplatser , vissa har mindre än en 

påstigande per dygn. 

4.3.3. Gång- och cykeltrafik 
I Hallsbergs tätort finns behov av att röra sig längs med väg 529, Samzeliigatan, och korsa spåren då 

bostadsområden och verksamheter som skolor och service ofta är placerade på olika sidor av 

järnvägen. I tätorten finns till stor del separerad infrastruktur för oskyddade trafikanter längs med väg 

529. Passager och övergångsställen som korsar väg 529 är i plan.  

I Figur 14 v isas befintliga passagemöjligheter för oskyddade trafikanter inklusive v iktiga målpunkter i 

Hallsberg tätort.  
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Figur 14. Befintliga passager och målpunkter inklusive hållplatser i Hallsberg tätort. 
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I Östansjö finns passager med övergångställen och separerad infrastruktur längs väg 529 genom 

tätorten. I

 

Figur 15 v isas befintliga passagemöjligheter för oskyddade trafikanter inklusive v iktiga målpunkter i 

Östansjö.  
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Figur 15. Befintliga passager och målpunkter i Östansjö. 

 

Utanför tätorterna saknas mestadels separat gång- och cykelbana. Vidare är vägrenarna oftast smala, 

cirka 25 centimeter, längs vägen.  

5. Tidigare och pågående planeringsarbete 
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Väg 529 har på olika sätt varit aktuell i tidigare planeringsprocesser.  Det pågår även i nuläget 

parallellt arbete i andra former som kan ge påverkan på utredningssträckan.  

I detta avsnitt görs en kortfattad redovisning av relevant planeringsarbete som gjorts i andra processer 

och som berör utredningssträckan. Relevant material från planeringsdokument, strategier och 

utredningar som tagits fram tidigare i andra sammanhang beskrivs kortfa ttat. Det kan handla om 

tidigare identifierade brister, andra projekt som planerats och även tidigare föreslagna åtgärder . Dessa 

åtgärder är alltså inte aktuella att genomföra i dagsläget  men åtgärdsvalsstudien kan komma fram till 

motsvarande lösningar. Ev entuella bedömningar och åtgärdsförslag i texterna kommer direkt ifrån 

underlaget och behöver nödvändigtvis inte vara en bedömning som verifierats av  arbetsgruppen.  

5.1. Tidigare planeringsarbete 
Avsnittet beskriver relevanta delar ur tidigare framtagna dokument som har relevans för 

utredningssträckan med fokus på brister och behov.  

5.1.1. Regional planering 
Den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län1 2 ska fungera som vägvisare v id framtida 

utvecklingsarbeten. Utvecklingsstrategin antogs under år 2018. I utvecklingsstrategin pekas stråket 

mellan Örebro-Kumla-Hallsberg, där utredningssträckan längs väg 529 ingår i form av  omledningsväg 

för E20, ut som väsentligt för Örebroregionens utveckling.   

I länstransportplanen för Region Örebro län1 3 som gäller för perioden 2018-2029 sammanfattas 

regionens v iktigaste transportsamband för godstransporter, kollektivtrafik och persontransporter. Ett 

av  dessa v iktiga transportsamband är Örebro-Hallsberg-Laxå där bland annat väg 529 ingår. Väg 529 

beskrivs användas för transporter till och från Örebro samt som en v iktig förbindelse mellan Östansjö -

Hallsberg-Kumla och vidare till Örebro. Väg 529 beskrivs ha bristande trafiksäkerhet och Samzeliibron 

anges ha dålig bärighet. I planen beskrivs att det i Hallsberg förekommer framkomlighetsproblem som 

blir speciellt tydligt under eftermiddagen då det råder mycket trängsel.  

Region Örebro län har tagit fram en regional cykelplan1 4. Planen blev antagen år 2015 och gäller för 

planperioden år 2014 till 2025. Målsättningen är att bidra till ökad andel cykelresor, bättre 

förutsättningar för vardagsresor och utgöra stöd i arbetet med att prioritera cykelinfrastrukturens 

utby ggnad. Ett identifierat cykelstråk i cy kelplanen är mellan Kumla och Hallsberg som båda 

kommunerna prioriterar högt men ett helt sammankopplat cykelnät saknas mellan orterna. 

Cy kelförbindelse mellan Östansjö och Hallsberg pekas ut som en högt prioriterad sträcka att utveckla.  

  

                                                                 
12 Til lväxt och hållbar utveckling i  Örebro län: regional utvecklingsstrategi 2018–2030. (2018). Region Örebro län 
13 Länsplan för regional transportinfrastruktur: Örebro län 2018–2029. (2018). Länsstyrelsen i Örebro län 
14 Cykelstrategi för Örebroregionen: Strategier och planer för utbyggnad av regionalt cykelvägnät. (2015). 
Region Örebro län 
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5.1.2. Kommunal planering 
Översiktsplanen för Hallsbergs kommun1 5 antogs år 2016. Den sätter ramarna för kommunens 

framtida utveckling och innehåller ställningstaganden gällande fy sisk planering och transport. Figur 

16 v isar översiktligt planerad utveckling.  

 
Figur 16. Utvecklingsområden i Hallsberg. Källa: Hallsbergs kommun. 

 

Utvecklingen av kommunen genererar nya behov på utredningssträckan längs väg 529. Planerad 

bostadsbebyggelse ska i huvudsak hanteras genom förtätning av befintliga bostadsområden, främst 

inom de centrala delarna för att skapa en effektiv  markanvändning. Ny  bebyggelse bör styras till 

områden med närhet till serviceutbud och järnvägsstation men med hänsyn till bullerstörningar. 

Kommunen har som mål att ett 40-tal tillkommande lägenheter och bostadshus ska planberedas per 

år. Områdena Norra Samsala och Västra Vibytorp söder om järnvägen samt inom Vikatorpsområdet, 

norr om järnvägen, bedöms framförallt intressant för ny villabebyggelse. 

I Östansjö, som väg 529 passerar rakt igenom, finns ingen större efterfrågan på bostäder. Det finns 

dock utvecklingsmöjligheter v id Bäcksjön som är ett föreslaget LIS-område, landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen. Vid behov kan även tre andra områden, Nordansjö/Kyngsvägen och Blåbärsvägen 

norr om järnvägen samt Ty stinge söder om järnvägen, vara intressanta att utreda för framtida 

bostadsbebyggelse.  

Det finns ett pågående detaljplanearbete söder om Tälleleden. Sy ftet med detaljplanen är att tillskapa 

ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet. Detta ny a industriområde ska tillgodose ett 

behov av tomter för industriföretag med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, väg 

                                                                 
15 Översiktsplan för Hallsbergs kommun. (2016). Hallsbergs kommun 
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50 och E20. Planområdet ingår i det område som utpekas som Logistikcentrum i översiktsplanen och 

är en del av  fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg. 

Ralaområdet, öster om väg 529 och norr om Samzeliibron, ska utvecklas och ett järnvägsanknutet 

industri- och verkstadsområde1 6. Området ska kunna inry mma ett depåområde med verkstäder för 

lok- och vagnsunderhåll samt tillhörande komplementbyggnader. Området ligger b åde inom Hallsberg 

och Kumlas kommun. Infartsgatan till området från Hallsbergs tätort kommer anslutas till 

cirkulationsplatsen mellan väg 529 och Hardemovägen i Hallsberg där det finns en matvarubutik. 

Området kan även nås på andra sätt som v ia väg 51.   

Kommunen prioriterar att gång- och cykelvägnätet ska by ggas ut mellan Östansjö-Hallsberg. 

Finansieringen är dock inte kommunal. 

Kommunen önskar att en planskild passage anläggs över spåren och personbangården v id 

Brunnskulleden i Östra delen av  Hallsbergs tätort. Passagen är tänkt komplettera den nuvarande 

planskilda korsningen, Samzeliibron, och motverka den barriäreffekt som förekommer idag.  

5.1.3. Övrig planering 
Åtgärdsvalsstudie Plankorsning Högtorpsgatan1 7  färdigställdes år 2015 och fokuserar på passagen över 

järnvägen vid Högtorpsgatan. Passagen är belägen i östra Hallsberg utanför denna åtgärdsvalsstudies 

utredningsområde, cirka en kilometer öster om Samzeliibron. Sy ftet med åtgärdsvalsstudien v id 

Högtorpsgatan var att ta fram åtgärder som skapade minskad störning i transportsystemet, minskad 

barriäreffekt och mer effektiva transporter samt ökad trafiksäkerhet. Åtgärdsvalsstudien tog fram två 

åtgärder med högsta prioritet. Det ena åtgärdsförslaget var att utveckla urspårnings- och 

påkörningsskydd på Samzeliibron. Det andra åtgärdsförslaget var att stänga plankorsningen på 

Högtorpsgatan och bygga en ny  bro. I augusti 2018 stängdes plankorsningen på Högtorpsgatan 

permanent med undantag för utryckningsfordon.  

En tidigare åtgärdsvalsstudie, cykelväg Östansjö-Hallsberg1 8, färdigställdes år 2015. Åtgärder har 

föreslagits och den fortsatta hanteringen bör genomföras på kort, medellång och lång sikt. På 

medellång sikt, 4-6 år, bör en vägplan för cykelvägen tas fram. By ggande av cykelväg bör genomföras 

på lång sikt, 7 -12 år. Finansiering föreslås att bekostas av  regionala länstransportplanen och som 

ansvariga för genomförandet föreslås Trafikverket och Region Örebro län.  

5.2. Pågående planeringsarbete 
Detta avsnitt beskriver pågående planeringsprocesser som har koppling til l denna åtgärdsvalsstudie.  

5.2.1. Pågående kommunal planering 
Hallsbergs kommun arbetar med Centrumplan Hallsberg1 9 som ska v isa v isioner om hur tätorten kan 

se ut år 2040. I Figur 17  visas en potentiell framtidsbild. 

                                                                 
16 Detaljplan för Rala industriområde etapp 3. (2013). Hallsbergs kommun och Kumla kommun 
17 Åtgärdsvalsstudie plankorsning Högtorpsgatan, Hallsberg. (2015). Trafikverket 
18 Förenklad åtgärdsvalsstudie 529 Hallsberg-Östansjö. (2015). Region Örebro län, Trafikverket  
19 Centrumplan Hallsberg: dialogversion 2019-11-21. (2019). Hallsbergs kommun 
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Figur 17. Framtidsbild över hur Hallsberg kan se ut år 2040. Källa: Hallsberg kommun, centrumplan Hallsberg: Dialogversion 
2019-11-21. 

 

Framtidsbilden är att det ska finnas ett varierat bostadsutbud, goda förbindelser, nya kontor och 

arbetsplatser, fler invånare och bostäder samt en förbättrad passage över järnvägen. Visionen är att 

skapa en ty dligare centrumkärna kring järnvägsstationen. För att stödja hållbara resmönster ska 

fotgängare och cyklister prioriteras högre i gaturummet. En ty dlig satsning på att kombinera pendling 

med cy kel och tåg ska göras, bland annat genom att etablera ett cykelgarage.  

 

Bilinnehavet är högt i Hallsberg och för att uppnå ett mer hållbart resande behövs mer attityd - och 

beteendeförändrande arbeten. Vissa avsnitt av Storgatorna kan eventuellt byggas om till 

gångfartsområde för att ge färdsätt som cykel större utrymme i centrum. Tillgängligheten med bil till 

butikerna bör dock inte förhindras och alternativa bilvägar genom centrum kan behöva skapas. De 

parkeringsplatser för bilar som fortsatt ska finnas kvar i centrum bör koncentreras till strategiska 

platser nära v iktiga målpunkter.  

5.2.2. Övrig pågående planering 
Som redan beskrivits i kapitel 4 driver Trafikverket projektet Hallsberg-Degerön, dubbelspår20 som 

åtgärdar en delsträcka av  Godsstråket genom Bergslagen. Delen Hallsberg-Stenkumla är relevant för 

åtgärdsvalsstudien. För mera information hänvisas till tidigare kapitel.  

Trafikverket arbetar med vägplan för att anlägga en gång- och cykelväg mellan Ralavägen i Hallsbergs 

kommun och Hemvägen i Sannahed i Kumla kommun21 . Åtgärden kommer att genomföras längs väg 

641 och ha en längd på 2,5 kilometer. Även om gång- cykelbanan inte är i anslutning till väg 529 utgör 

stråket över Sannahed ett alternativ för cyklister som ska ta sig mellan Hallsberg och Kumla.  

                                                                 
20 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/vi-bygger-och-forbattrar/hallsberg-degeron/ 
21 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/vi-bygger-och-forbattrar/vag-641-sannahedralavagen-gang--

och-cykelvag/ 
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Det kan också nämnas att Trafikverket bedriver ytterligare en åtgärdsvalsstudie kallad 

Passageproblem Hallsberg där bland annat passager över järnvägen i Hallsberg utreds. Utredningen 

beräknas vara klar under år 2020.  

Trafikverket placerar trafiksäkerhetskameror på sträckor som bedöms olycksdrabbade; de är ett 

komplement till polisens trafikövervakning. Registrerade fortkörningar utreds v idare av polis. För att 

avgöra behovet av trafiksäkerhetskameror längs en väg används kriterier där bland annat 

hastighetsöverskridande och olycksrisk beaktas. Väg 529 mellan Hallsberg-By rsta, 

utredningssträckans del längst i norr, uppfyller kriterierna och trafiksäkerhetskameror kommer att 

sättas upp inom de närmsta åren. 
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6. Mål 

Inom åtgärdsvalsstudier sätts mål för att beskriva v ilka funktioner i transportsystemet som bör 

uppnås. Åtgärdsförslagen värderas mot målen och en indikation fås hur väl en åtgärd påverkar önskad 

funktion. Åtgärdsvalsstudiespecifika mål utgår ofta från de nationella transportpolitiska målen, 

nationella miljömålen samt relevanta regionala och kommunala mål. Detta kapitel beskriver v ilka 

nationella, regionala och kommunala som är relevanta för denna åtgärdsvalsstudie och slutlig en 

redovisas de mål som formulerats för denna åtgärdsvalsstudie . Åtgärdsvalsstudiens mål har tagits 

fram av  arbetsgruppen.  

6.1. Nationella transportpolitiska mål 
För Sveriges transportpolitik har ett antal mål antagits som ska genomsyra all transportplanering och 

infrastrukturbyggande. Det övergripande målet inom transportpolitiken är att Säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för hela landets 

medborgare och näringsliv.   

Det övergripande målet är nedbrutet i ett funktionsmål för tillgänglighet respektive ett hänsynsmål för 

säkerhet, miljö och hälsa. 

Övergripande funktionsmål är Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 

bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.  

Övergripande hänsynsmål är Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande 

generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa .  

Funktionsmålet och hänsynsmålet har även konkretiserats i ett antal preciseringar22.  

6.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget 
I detta avsnitt redovisas relevanta mål som finns för Örebro län och Hallsbergs kommun avseende 

infrastruktur och samhällsutveckling. 

6.2.1. Regional utvecklingsstrategi (RUS) (2018-2030) 
I den regionala utvecklingsstrategin finns ett antal övergripande mål:  

 Stark konkurrenskraft – kopplat till ökad kunskapsintensitet, innovationskraft, entreprenöriell 

aktiv itet, nationell attraktionskraft med flera 

 Hög och jämlik livskvalitet - kopplat till goda uppväxtvillkor, försörjningsmöjligheter, folkhälsa, 

infly tande och sjukvård med flera 

 God resurseffektivitet - kopplat till minskad klimatpåverkan, giftfri miljö, ökad biologisk mångfald 

och säkrad vattenförsörjning 

 
  

                                                                 
22 https://www.trafa.se/globalassets/ovriga-dokument/precisering.pdf 
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Mål kopplat till transporter och infrastruktur  är: 

 Skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem enligt strukturbilderna 

 Utveckla Örebro län som nod längs nationella och internationella transportstråk 

 Större del av  arbetspendling ska ske med hållbara transportmedel, exempelvis gång, cykel, tåg och 

buss 

 Skapa bättre förutsättningar för en flexibel och tillgänglig kollektivtrafik 

 Kortare restider för kollektivtrafiken 

 Goda anslutningar till kollektivtrafiknoder 

 Satsa på förny bara drivmedel där transport med bil är de t enda alternativet 

6.2.2. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län (2016-2025) 
Övergripande mål för kollektivtrafiken i Örebro  län:  

 Fem miljoner fler människor ska åka kollektiv t år 2025 jämfört med år 2015, motsvarande 40 

procent i de starkaste trafikstråken 

 Energianvändningen ska minska med 35 procent per personkilometer 

 Örebro län ska ha Sveriges mest nöjda resenärer 

 Hållplatser och bussar i stomlinjerna i stadstrafiken samt tåg- och expressbusstrafiken ska vara 

anpassade för alla resenärer 

6.2.3. Länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) (2018-2029) 
I Länstransportplanen för Region Örebro län för transportinfrastruktur finns trafikslagsövergripande 

åtgärder för att uppfylla mål på nationell och regional nivå. Länstransportplanen ska utveckla 

tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till pendling, transport av gods och bidra till minskad 

klimatpåverkan i linje med regionala mål.  Funktionsmål i planen är: 

 Tillgänglighet till och från Örebro – förbindelserna ska förbättras från länets kommunhuvudorter 

till Örebro, likväl som att transporter enligt systemanalysen har fokus på att förbättra förbindelser 

mellan Stockholm och de regionala nodstäderna (det är Mälardalsrådets storregionala 

sy stemanalys för Stockholm-Mälarregionen som pekat ut nodstäder) 

 Tillgänglighet i tvärförbindelser – förstärkning av  relationer mellan kommunhuvudorter och 

transportnoder för att öka förutsättningar för positiv utveckling avseende kompetensförsörjning, 

sy sselsättning och bostadsmarknad 

 Tillgänglighet i det lokala omlandet – tillgängligheten till kommunhuvudorter, större tätorter, 

transportnoder och service ska öka för de som bor på landsby gden 

 Hållbart vardagsresande – hela eller delar av  resan ska kunna genomföras till fots, med cykel, buss 

eller tåg 

 Effektiva godstransporter – regionens infrastruktur ska skapa god framkomlighet för 

godstransporter på väg och järnväg samt bidra till att öka andelen gods på miljövänliga trafikslag 

6.2.4. Regional cykelplan för Region Örebro län   
I den regionala cykelplanen anges att: 

 Antalet cykelresor ska öka 

 Förutsättningar för vardagsresor med cykel, främst för arbets- och skolpendling, ska förbättras 

6.2.5. Översiktsplan för Hallsbergs kommun 
Baserat på kommunens v ision har fy ra strategiska områden tagits fram:  

 Hållbarhet – kommunen ska verka för att alla tre ben av  hållbarhet ska uppfy llas 

 Livslångt lärande – alla i kommunen ska ha lika rätt till utbildning och lärande  
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 Infly tande – kommunen ska ta hänsy n till sy npunkter och erbjuda möjlighet till infly tande 

 God serv ice – kommunen ska erbjuda kommunal service på de tider som efterfrågas och verka för 

ty dlig information och öppenhet  

 

Urval av  ställningstaganden som är relevanta för studien:  

 Kommunens ställningstagande för kollektivtrafik i översiktsplanen:  

o Kommunen ska främja ny ttjande av  kollektivtrafiken och skapa en fy sisk planering som 

uppmuntrar minskat bilanvändande 

o Kommunen ska verka för att utöka pendlarparkeringen intill Hallsbergs station 

 

 Kommunens ställningstagande för väginfrastruktur  i översiktsplanen: 

o Kommunen ska verka för en ny  planskild passage över järnvägen 

o Kommunen ska verka för en ny  förbindelse, Brunnskulleleden, som ska förbinda Östra 

Hallsberg med Samzeliigatans norra del utan att behöva passera centrum  

o Kommunen ska främja fordon som körs på förny elsebara drivmedel  

o Kommunen ska verka för ett jämställt resande och ta hänsy n till såväl kv innor som mäns 

resmönster 

6.3. Mål för problemlösning 
För att kunna utvärdera om föreslagna åtgärder medverkar till att uppnå det övergripande sy ftet med 

denna åtgärdsvalsstudie har ett antal åtgärdsvalsstudiespecifika mål tagits fram. Målen är framtagna 

av  arbetsgruppen. Principen för målen är att dessa ska komplettera, fördjupa och precisera nationella, 

regionala och kommunala mål och anpassas efter åtgärdsvalsstudies utredningssträcka och 

förutsättningar. Utgångspunkten är ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

Målformuleringarnas fokus har varit att kny ta an till de ursprungliga bristerna och behoven som utgör 

bakgrund till åtgärdsvalsstudien.  

Den övergripande målbilden för åtgärdsvalsstudien är: 

Väg 529, genom Hallsbergs kommun, medger god tillgänglighet till lokala, regionala och nationella 

målpunkter. Vägen har god robusthet, kapacitet  och framkomlighet. Brister i infrastrukturen har 

åtgärdats, så att väsentligt färre riskerar att dö eller skadas allvarligt. Förutsättningarna för hållbart 

resande är goda.  

Följande kompletterande mål har tagits fram:  

 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter att färdas längs med, och att korsa, väg 529 

 Förutsättningarna att välja gång-, cykel- och kollektivtrafik ska förbättras 

 Framkomlighet och trafiksäkerhet för arbets- och studiependling ska förbättras 

 Utpekade delar av  väg 529 ska vara möjlig att nyttja som omledningsväg  

 Utredningssträckans förmåga att mo tstå och hantera störningar ska säkerställas 
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7. Problembeskrivning 

En v iktig del med denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera problem och att beskriva de brister och 

behov som finns längs med utredningssträckan. Underlag till problembeskrivningen baseras på flera 

olika källor:  

 Information har inhämtats direkt från arbetsgruppen eller av andra källor som det hänvisats t ill av  

arbetsgruppen 

 Ett dialogmöte genomfördes med intressenter i februari 2020. Där fick deltagare möjlighet att 

peka ut brister och behov  

 En barnkonsekvensanalys har genomförts inom åtgärdsvalsstudien för att få underlag om barn 

och ungas perspektiv på trafiksituationen relaterat till skolvägar 

 En målpunktsanalys har genomförts avseende passager som korsar väg 529 för oskyddade 

trafikanter inom åtgärdsvalsstudien för att kartlägga eventuella brister och/eller behov 

 

Brister och behov kan vara generella. Det innebär att bristen eller behovet gäller för hela området eller 

stora delar av  sträckan.  

Brister och behov kan även vara platsspecifika. Det innebär att bristen eller behovet gäller för ett 

ty dligt avgränsat område som en korsning eller passage. A lla platsspecifika brister och behov är 

utmärkta i karta, se Figur 19. 

7.1. Övergripande brister 
Detta avsnitt beskriver brister och behov som gäller för hela st räckan eller v id flera 

platser/delsträckor.  

1. Väg 529 har bristfällig standard i förhållande till trafikbelastningen 

Utredningssträckans utformning inte är anpassad efter det trafikflöde som kan förekomma under 

dy gnets mest belastade perioder. Arbetsgruppens uppfattning är att det framförallt i centrala 

Hallsberg är my cket trafik under rusningstimmarna då andelen pendlingstrafik är hög. Det gäller 

speciellt bron över järnvägen, Samzeliibron, som beskrivs separat i avsnitt 7 .2 nedan. Även norr om 

Hallsberg kan trafikbelastningen vara hög under rusningstid , enligt intressenter på dialogmötet. 

Utanför tätorten anses sträckorna mellan Hallsberg-Byrsta och Östansjö-Hallsberg vara bristfälliga 

med smal utformning och många kurvor. Vägsträckorna upplevs även ha dåliga ljusförhållanden, 

framförallt under vinter- och nattetid. Längs sträckorna förekommer långsamma fordon som är svåra 

att köra om, till exempel mopedbilar och A-traktorer. Det kan upplevas frustrerande och stressande för 

andra trafikanter.   

En teoretisk analys av  kapaciteten har tillämpats för utredningssträckan för att se om och när problem 

kan finnas. Analy sen v isar att kapacitetsbrist beräknas att uppstå först efter år 2080 med nuvarande 

trafikutveckling. 

I Google Maps23 finns en funktion kallad ”Trafik”. Via den funktionen kan trafikläget för valda 

tidsperioder återges i kartbilden i form av  hur snabbt, vilken hastighet på aggregerad nivå, trafiken 

eller fordonen rör sig. Om till exempel onsdag kl. 16:15 väljs v isar Google Maps att trafiken fly ter något 

långsammare i sy dlig riktning längs väg 529 genom centrala Hallsberg. Vissa anslutande gator har 

också nedsatt framkomlighet. Det gäller speciellt Esplanaden och Långgatan som ansluter väg 529 i en 

                                                                 
23 https://www.google.se/maps/ 
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cirkulationsplats strax norr om Samzeliibron. Det kan konstateras att verktyget ger v isst stöd för att 

trafikbelastningen periodvis är hög genom centrala Hallsberg. Det förekommer långsammare trafik 

även under andra dagar och tider men problemen verkar vara mest utm ärkande under 

vardagseftermiddagar. Det ska dock sägas att inom åtgärdsvalsstudien saknas djupare kunskap om 

metod och eventuella osäkerheter kopplat till Google Maps men verktyget bör ändå ge en fingerv isning 

om tillståndet längs väg 529. 

Se bilaga 1  ”Kompletterande analys av brister och behov” för en utförligare beskrivning av  bristen.  

2. Det finns trafiksäkerhetsproblem längs utredningssträckan 

Enligt Trafikverkets trafiksäkerhetsklassificering, som endast hanterar det statliga vägnätet, är det god 

trafiksäkerhetsstandard på sträckan en kilometer söderut från cirkulationen v id By rsta , se Figur 12. 

Längs den sträckan är högsta tillåtna hastighet 70 km/tim. Resten av den sträcka som inventerats har 

mindre god eller låg standard. Orsaken är främst brister i sidoområden där oeftergivliga föremål 

förekommer som träd, fastigheter, olika typer av  stolpar, olämpliga lösningar avseende räcken och 

branta slänter. Generellt upplevs flera sträckor utanför tätorterna som smala, mörka och med flera 

skarpa kurvor. Det anses att förekomsten av A -traktorer och mopedbilar, som är svåra att köra om, 

kan leda till farliga omkörningar. En sy npunkt som kommit in i processen är att det finns få fickor eller 

andra möjligheter att ny ttja för långsamma fordon för att underlätta omkörning. Vägrenarna är 

överlag smala, 0,25 meter, v ilket inte underlättar för långsamma fordon.  

Sträckan mellan Hallsberg och By rsta vid cirkulationsplatsen med riksväg 52 är rak och anses inbjuda 

till höga hastigheter.  

För sträckan Hallsberg-Östansjö har information inkommit att det finns brister med vinter- 

väghållningen.   

3. Högsta tillåtna hastighet varierar frekvent och hastighetsefterlevnaden har brister 

Generellt eftersträvar Trafikverket att ensa högsta tillåtna hastighet längs det statliga vägnätet. I 

processen har synpunkter framkommit att högsta tillåtna hastighet längs utredningssträckan kan 

upplevas plottrig av trafikanter. Högsta tillåtna hastighet varierar mellan 50 km/tim till 80 km/tim.  

Utanför tätorterna kan det vara otydligt varför det ibland är 70 km/tim och ibland 80 km/tim. 

Sträckan mellan By rsta och cirkulationsplatsen v id Lidl i Hallsberg har särskilt pekats ut som plottrig 

gällande högsta tillåtna hastighet. Det har inkommit sy npunkter om att hastighetsefterlevnaden är 

dålig och att de raksträckor som finns inbjuder till höga hastigheter. Enligt hastighetsmätningar som 

genomfördes under våren 2020 finns v isst stöd för detta 24. Vid och utanför Östansjö, där högsta 

tillåtna hastighet är 70 respektive 50 km/tim samt i västra delen av Hallsberg, söder om 

postterminalen med 70 km/tim, är de registrerade fordonens medelhastighet på dygnsnivå högre än 

högsta tillåtna hastighet. På v issa sträckor, till exempel Hallsberg-Byrsta, kan medelhastigheten 

överskridas på timnivå men inte sett över hela dy gnet. 

I Vägars och gators utformning, VGU,25 står att en väg ska ha en sådan utformning att den inte 

inbjuder till högre hastighet än högsta tillåtna hastighet. Fordonsförarna har dock alltid det y ttersta 

ansvaret att anpassa hastigheten efter både högsta tillåtna hastighet och aktuella förhållanden. I 

Sverige är 70 km/tim bashastighet utanför tättbebyggt område och gäller så länge inget annat anges. I 

VGU står även att vägar med 70 km/tim inte nödvändigtvis behöver utformas för att alltid medge 

                                                                 
24 Under aktuell mätperiod var Sverige drabbat av Covid-19. Det innebär att antalet resor generellt var lägre än 

normalt vilket kan ha påverkat trafiksituationen.  
25 Krav - VGU, Vägars och gators utformning, Trafikverket, 2020 
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trafikering i 7 0 km/tim. Däremot anges att för vägar med högsta tillåtna hastighet 80 km/tim eller 

högre är framkomligheten normalt prioriterad och därför bör trafikanter under normala trafik- och 

väderförhållanden kunna köra bekvämt och säkert enligt högsta tillåtna hastighet.  

4. Förbud m ot genomfartstrafik m ed tunga fordon respekteras inte alltid  

Det finns problem med tung trafik längs hela väg 529 (Samzeliigatan) genom Hallsbergs tätort. Av den 

anledningen har kommunen infört ett förbud mot tung genomfartstrafik. Fordon som påverkas är de 

med bruttovikt över tolv ton och som inte har mål inom Hallsberg. Förbudet gäller mellan Västra 

Storgatan v id cirkulationsplatsen söder om Samzeliibron till 90 meter söder om korsningen m ed 

Hardemovägen. Bakgrunden till att förbudet införts är att kommunen har konstaterat att v ibrationer 

och buller från järnväg och väg är påtagliga i den centrala delen av tätorten. Att då begränsa den tunga 

trafiken på väg kan avhjälpa situationen. Andelen tung trafik i centrala Hallsberg är som mest 13 %, 

v ilket kommunen anser vara högt. Det finns dock inga uppgifter om hur många av  dessa som är 

genomfartstrafik. Trots förbudet förekommer det enligt uppgift tung genomfartstrafik längs väg 529 i 

centrala Hallsberg.  

5. Behov att kollektivtrafiken på väg blir attraktivare och att det hållbara resandet ökar 

En sy npunkt som spelats in under processen är att  kollektivtrafiken på väg 529 har brister. Det 

bedöms att framförallt arbetspendlare ofta väljer bil istället för kollektivtrafik. Kollektivtrafikutbudet 

på väg anses bristande vilket speciellt gäller utifrån skolverksamheternas perspektiv. Ett exempel är att 

en busslinje lagts ner v ilket påverkar tillgängligheten för de elever som är beroende av  att ta sig ti ll 

skolan med buss. Det förekommer att skolor planerar sina scheman efter busstidtabellen. Generellt 

har flera skolor stora upptagningsområden och är starkt beroende av en fungerande kollektivtrafik. 

Det finns även behov längs utredningssträckan att se öve r hållplatsstrukturen och tillgängligheten till 

hållplatser. Idag finns en blandning på hur hållplatserna är utformade: Bussficka, stolpar och enstaka 

hållplatser med väderskydd. Sträckan mellan Östansjö -Hallsberg har särskilts pekats ut ha problem 

med bristfälliga hållplatser som ej är tillgänglighetsanpassade. Problemen blir extra stora vid 

hållplatser som används av  skolbarn. Det finns idag inga busshållplatser som skolbarn kan använda 

mellan Hallsberg-By rsta och barnen får därför skolskjuts. Ytterligare ett behov är förbättrade 

möjligheter för färdmedelsbyte längs sträckan mellan Östansjö -Hallsberg som möjliggör till exempel 

by te från bil till buss.  

6. Väg 529 utgör en barriär för osky ddade trafikanter 

Både väg och järnväg skapar barriärer i Hallsberg. Denna studie fokuserar på väginfrastrukturen men 

järnvägens lösning ger stor påverkan på samhälls- och trafikplaneringen. Järnvägen skärmar av de 

södra delarna av Hallsberg från de norra och de möjligheter som vägtrafikanter har för att korsa 

järnvägen är begränsade. Oavsett trafikslag utgör väg 529 en v iktig möjlighet, v ia Samzeliibron, att 

passera järnvägen samtidigt som vägen i sig innebär en barriär i tätorten. För oskyddade trafikanter 

begränsar väg 529 tillgängligheten mellan v iktiga målpunkter på båd a sidor om vägen. För att ta sig 

mellan bostäder till skolor eller arbetsplatser måste i flera fall väg 529. Ett annat exempel inom 

Hallsbergs tätort är att relationen mellan bostadsområdet Vingen och Stocksätterskolan pekats ut med 

behov av en säker förbindelse. Skolbarn måste ofta korsa väg 529 eller röra sig över Samzeliibron för 

att ta sig mellan hem och skola. Flera korsningspunkter för oskyddade trafikanter beskrivs under egna 

avsnitt men generellt är det v iktigt att väg 529, både inom och utom Hallsbergs tätort, är anpassad 

efter alla gruppers förutsättningar.  
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7 . Behov av  förbättrade möjligheter att gå och cykla längs hela utredningssträckan 

Bitv is finns gång- och cy kelvägar längs utredningssträckan. Utpekade sträckor som saknar sådana 

möjligheter skulle behöva ses över så att behovet av  sammanhållna sträckor tillgodoses.  

I processen har det inkommit synpunkter om att det längs flera delsträckor upplevs osäkert och 

otry ggt att cykla. Utpekade sträckor är mellan trafikplats 105 Vallby vid E20 och Östansjö, Östansjö-

Hallsberg och v idare från Hallsberg mot Kumla längs väg 529. Det saknas separat infrastruktur för 

osky ddade trafikanter längs dessa sträckor. Längs sträckan mellan Östansjö-Hallsberg passerar väg 

529 dessutom genom en vägport under väg 50 vilket kan upplevas otryggt. För att cykla från Hallsberg 

mot Kumla finns dock alternativa mer gena stråk över Björka respektive Sannahed. Enligt en 

cy kelpotentialstudie som Region Örebro län genomfört har b åda dessa stråk betydligt högre potential 

att attrahera cyklister än sträckan längs 529. Se Figur 18 för stråk och antal potentiella cyklister.   

 

 

Figur 18. Cykelstråk och möjligt antal potentiella cyklister angivet för delsträckor längs väg 529 och alternativa stråk. Väg 
529 är markerat med rött medan Björka är grönt och Sannahed orange och blått. Källa: Region Örebro län.  
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Resultatet i Figur 18 antar alltså att samtliga förvärvsarbetande, med visst avstånd mellan hem och 

arbete, väljer att cykla. Antagandet är inte helt realistiskt men siffrorna gör att stråken ändå kan 

jämföras mot varandra. 

 

Både Björka och Sannahed saknar för v issa sträckor separering mellan oskyddade trafikanter och 

fordon. Stråket v ia Sannahed ska åtgärdas, se avsnitt 7 .3, men för stråket över Björka, som är mest 

gent och har störst potential, finns inga sådana planer. Längs sträckan Östansjö-Hallsberg finns sedan 

tidigare ett utpekat behov av  en komplett gång- och cykelbana26 och detta behov har stärkts under 

arbetet med denna åtgärdsvalsstudie. Längs den sträckan nås även fritidsområdet Motorp/Tripphult 

samt flera andra målpunkter kring Östansjö.  

I ett regionalt cykelperspektiv bör det finnas ett sammanhållet stråk med god standard mellan orterna 

ovan.  

8. Om ledningsbehov vid störningar på E20 

Väg 529 ska fungera som omledningsväg av trafik från E20 om en händelse uppstår som leder till 

bristande framkomlighet på motorvägen. Det kan handla om oplanerade händelser som olyckor men 

också planerade händelser som vägarbeten och olika typer av underhåll. Se kapitel 4 för beskrivning av  

utpekat omledningsvägnät. Omledningssträckan längs väg 529 har en v iktig nationell funktion. Behov 

som uppstår v id omledning är v iktiga ur en nationell aspekt  men är till v iss del motstridiga med den 

lokala trafikens behov. En omledningssituation kan ge stor påverkan lokalt i Hallsberg med stora 

mängder genomfartstrafik, inklusive tunga fordon. För att upprätthålla framkomligheten för den 

omledda trafiken bör inte hastighetsreducerande åtgärder finnas i någon större utsträckning. Detta 

kan vara i konflikt med att säkerställa att oskyddade trafikanter kan korsa väg 529 på ett säkert sätt. 

Även biltrafik kan få sämre framkomlighet i Hallsberg, både på sträcka och i korsningspunkter, v id 

dessa tillfällen.  

9. Det finns brister m ed fram komlighet för blåljusfordon 

Räddningstjänsten har en station i By rsta, mellan Hallsberg och Kumla, v id cirkulationsplatsen där 

väg 529 korsar väg 52. Stationen hanterar både Hallsberg och Kumla  kommun. För att nå Hallsberg 

använder räddningstjänsten ofta E20. Även vägen över Sannahed går att använda liksom väg 529. 

Generellt har utryckningsfordon under rusningstrafik samma problem som övriga trafikanter med 

framkomlighet på väg 529. Både järnvägens barriäreffekt och att Samzeliibron är den enda passagen i 

centrala Hallsberg kan vara problematiska för utryckande fordon som snabbt behöver nå sitt mål. Om 

Samzeliibron inte är framkomlig får utryckningsfordon använda alternativa vägar. Ambulans och polis 

kan använda gång- och cykelbron, kallad Py lonbron, som passerar järnvägen v id resecentrum. De kan 

även använda Älbergsvägen, en passage under bangården närmare Östansjö, som inte har full höjd. 

Alternativt kan järnvägen korsas via bangården eller Högtorpsgatan (som är en stängd plankorsning) 

men det innebär samtidigt att all tågtrafik genom Hallsberg måste stängas av vilket både fördröjer 

utry ckningen och påverkar tågtrafiken i stora delar av  Sverige. 

  

                                                                 
26 Förenklad åtgärdsvalsstudie 529 Hallsberg-Östansjö. (2015). Region Örebro län, Trafikverket 
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7.2. Platsspecifika brister 
Dessa brister och behov har en ty dlig avgränsning geografisk och gäller antingen en punkt eller kortare 

sträcka.  

 
Figur 19. Sammanställning över platsspecifika brister och behov. Ringar indikerar avgränsade platser och streck markerar en 
sträcka.  

 

10. T rafiksäkerhetsproblem i korsningar söder om  By rsta 

Det finns flera enskilda anslutningar söder om By rsta. Dessa leder både till enskilda fastigheter men 

även v iss handels- och klubbverksamhet. Det har påtalats att det är osäkert att svänga vänster från väg 

529 i flera korsningspunkter. Utfarterna ger en förhöjd olycksrisk samtidigt som trafikflödet på 

anslutande vägar bedöms vara lågt. Trafikflödet på väg 529 är nästan 7  200 fordon per dygn v ilket är 

ett av  de högre värdena längs utredningssträckan. Högsta tillåtna hastighet är 80 km/tim. 

Korsningarna är reglerade med väjningsplikt utan särskilda körfält för svängande. Enligt STRADA, se 

avsnitt 4.3, har ett fåtal olyckor inträffat i området mellan åren 2009-2019. 

11. Hög trafikbelastning i korsning vid Tegelbruket 

Tegelbruket är en sorteringsanläggning för by ggmaterial i utkanten av  norra Hallsberg. Enligt 

uppgifter från verksamheten kör 150 lastbilar tur och retur anläggningen per dygn plus ett okänt antal 

personbilar. Representanter från anläggningen och arbetsgruppen bedömer att det ofta kan uppstå 

riskfy llda situationer i den korsning som används för att köra till och från anläggninge n. Högsta 

tillåtna hastighet är 80 km/tim och korsningen saknar både refuger och svängkörfält. Vägsträckan 

förbi har ett trafikflöde på cirka 7  200 fordon per dygn. Vägrenen är cirka 0,25 meter bred v ilket gör 

att svängande inte kan passeras av  andra fordon. Situationen kan leda till köbildningar och kraftiga 

inbromsningar. Problemet gäller främst dagtid. Enligt representanter från anläggningen är det många 

trafikanter som kraftigt ökar farten när de lämnar Hallsberg där hastighetsbegränsningen ändras från 

50 km/tim till 80 km/tim. Då det ofta kan förekomma köer i motsatt riktning in mot Hallsberg, 

speciellt under morgontimmarna, får fordon som ska svänga vänster in mot Tegelbruket ofta vänta. 

Det finns då en risk för upphinnandeolyckor i nordlig färdriktning. Samtidigt som åtgärdsvalsstudien 

genomfördes inträffade en oly cka i korsningen (hösten 2020). Den är inte med i tidigare avsnitt om 
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oly ckor och ingen analys av den har genomförts. Det finns planer på att expandera verksamheten 

v ilket kan generera upp till tre gånger så my cket trafik till och fram anläggningen. Problemet kan 

därför förstärkas i framtiden.  

12. Behov av bättre passagemöjligheter för oskyddade trafikanter vid T egelbruket 

Norr om Hallsberg finns en gång- och cy kelväg som leds över väg 529 strax söder om korsningen v id 

Tegelbruket och som sedan fortsätter ner mot Hallsberg, se Figur 20. Gång- och cykelvägen går längs 

den östra sidan och ansluter väg 529 via en bilanslutning medan gång- och cykelvägen på västra sidan 

har en egen anslutning direkt mot väg 529. Det saknas en anordnad passage över vägen. Högsta 

tillåtna hastighet v id platsen är 80 km/tim och trafikflödet är cirka 7  200 fordon per dygn. Som 

nämnts i problem nummer 11 är det frekvent med transporter som kör in och ut till 

sorteringsanläggningen. Därmed är det osäkert för oskyddade trafikanter att korsa vägen i plan även 

om antalet gång- och cykeltrafikanter bedöms vara få. 

 

Figur 20. Avsaknad av passage för oskyddade trafikanter över väg 529 vid Tegelbruket. 

 

13. Osky ddade trafikanter upplever det otryggt att korsa väg 529 vid Hardemovägen  

Skolbarn upplever övergångställen och cykelpassager som otrygga i anslutning vid cirkulationsplatsen 

där Hardemovägen ansluter. Den finns övergångställe och passage både norr och söder om 

cirkulationsplatsen och båda passagerna har refug och belysning. Högsta tillåtna hastighet är 50 

km/tim. I framtiden kommer fler transporter köra igenom cirkulationsplatsen genom att Ralaområdet 

ska utvecklas, se avsnitt 0 och nummer 28 i detta avsnitt.  

Page 762 of 812



36 
 

14. T rafiksäkerhetsproblem i korsning vid T egelgatan 

Tegelgatan är en v iktig anslutning för att ta sig mellan väg 529 och Volvo Construction Equipment AB 

inklusive parkeringen. Volvo har 360 anställda. Även andra viktiga verksamheter i Hallsberg kan nås 

v ia anslutningen. Det saknas vänstersvängfält på väg 529, vilket gör att det kan upplevas osäkert att 

svänga vänster från väg 529 in på Tegelgatan. Avsaknaden av  vänstersvängfält kan öka risken att 

köbildning uppstår i högtrafik. Trafikflödet på den här delen av väg 529 är 8 600 fordon per dygn. 

Uppgifter om trafikmängd för Tegelgatans anslutning saknas. Högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim 

genom korsningen. Sikt och andra förhållanden bedöms vara bra. Enligt STRADA har en oly cka skett 

som kan kopplas till beskriven problematik. En teoretisk kapacitetsanalys för korsningen har 

genomförts som inte indikerar någon kapacitetsbrist sett över den mest belastade timmen. I 

verkligheten kan tillfälliga toppar med högre trafikbelastning finnas, till exempel under den mest 

belastade 15-minutersperioden. En annan faktor är att de trafiksiffror som använts i 

kapacitetsanalysen inte fullt ut representerar trafikflödet i Tegelgatans anslutning och risk för 

underskattning av problemet kan finnas.  

Se bilaga 1  ”Kompletterande analys av brister och behov” för en utförligare beskrivning av  bristen.  

15. Osky ddade trafikanter upplever det otryggt att korsa väg 529 vid T egelgatan 

Norr om Tegelgatan finns anslutningar från gång- och cykelvägar som till exempel anställda på Volvo 

ny ttjar. Över väg 529 saknas en länk och det finns ingen markerad passage som binder ihop dessa. 

Precis söder om Tegelgatans anslutning finns ett övergångställe som knyter ihop anslutningar från 

gång- och cy kelvägar som finns på varsin sida om väg 529. Övergångstället har sliten markering och 

det är inte hastighetssäkrat eller tillgänglighetsanpassat. Det är inte heller bra med smala gång- och 

cy kelvägar som ansluter ett övergångställe utan att separera gående och cyklister. Högsta tillåtna 

hastighet på väg 529 är 50 km/tim och trafikflödet på den här platsen är 8 600 fordon/dygn. 

16. Osky ddade trafikanter upplever det otryggt att korsa väg 529 vid Sm edjegatan 

Skolbarn upplever övergångstället och cykelpassagen som otrygga. På båda sidor finns anslutande 

gång- och cy kelbanor. Det finns en refug men det är totalt tre körfält som ska korsas varav två måste 

passeras i en rörelse. Vidare saknas belysning vid övergångstället och vägmil jön i övrigt kan inbjuda 

till höga hastigheter. Högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim. 

17 . Sam zeliibron, som har en kritisk funktion, är sårbar 

För motorfordon är den kommunala Samzeliibron den enda passagen över järnvägen i Hallsberg. Det 

är relativ t mycket trafik som använder bron, cirka 10 500 fordon per dy gn. Samzeliibron är även en 

v iktig förbindelse för oskyddade trafikanter men detta hanteras i separat beskrivning nedan, se 

nummer 18. Bron behöver dock åtgärdas för att säkra både dess livslängd och utpekade funktioner. I 

detta fall är det inte bara väg 529 som kan påverkas utan även järnvägens funktion.  Vid en eventuell 

tågurspårning står brofundamenten utsatta och riskerar att skadas och göra passagen obrukbar. 

Påkörningsskydd ska anläggas år 2022 enligt uppgift från Trafikverket. Även brons bärighet är ett 

problem. Bärigheten är lägre längst ut på bron v ilket gör att det är v iktigt att tunga fordon inte lämnar 

brons körfält. Vid underkylt regn uppstår halka lätt. Kommunen brukar normalt sanda gatorn a men 

över bron görs ett undantag med saltning. Hallsbergs kommun anser att bron är svår att underhålla.  

18. Brister för osky ddade trafikanter vid Sam zeliibron  

Många trafikanter rör sig över Samzeliibron då det finns flera v iktiga målpunkter på båda sidor om 

järnvägen. Separeringen mellan oskyddade trafikante r och fordon har dock brister. Det kan finnas 

problem med halka under vinterperioden och det kan bli ganska trångt längs bron för oskyddade 

trafikanter genom att gång- och cykelbanan delvis är smal. V idare anses sikten över bron vara dålig 

v ilket bidrar till en otrygg upplevelse.  
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Längs den västra sidan över bron finns en gång- och cy kelväg och längs den östra sidan finns en 

gångbana. Mitt på bron finns kraftiga, breda, blå räcken som är cirka 50 meter  långa och utgör en del 

av  brons bärande konstruktion. Det är det enda räcke t som skiljer gångbanan på östra sidan från 

bilarnas körbana. Motsvarande räcke på motstående sida finns placerat mitt i gång - och cykelvägen. 

Då gång- och cy kelvägen är dubbelriktad kan det bli trångt för oskyddade trafikanter att mötas. 

Förutom detta räcke separeras gång- och cykelvägen från körbanan av y tterligare ett räcke som är 

trafiksäkerhetsmässigt värdelöst, v id en eventuell påkörning ger det inget sky dd. Det undermåliga 

räcket sträcker sig v idare från bron till anslutande korsning norr om bron (Samzeliigatan-

Esplanaden). Cy klister kan enligt inkomna uppgifter nå höga hastigheter nedför bron. Speciellt i 

korsningspunkten norr om bron förekommer konflikter mellan cyklister och vänstersvängande bilar. 

Högsta tillåtna hastighet över bron är 50 km/tim. 

19. Planer på att fly tta viss kollektivtrafik från Västra Storgatan (v äg 529) 

Viss allmän kollektivtrafik planeras att fly tta från Västra Storgatan, väg 529 söder om järnvägen, till 

Tälleleden/Esplanaden som går parallellt med väg 529 men istället norr om järnvägen. Det innebär att 

de södra delarna av  Hallsberg och väg 529 kommer få en sämre kollektivtrafikförsörjning samtidigt 

som de norra delarna får en förbättring. Orsaken till omstruktureringen är att den ny a linjedragningen 

går närmare de arbetsplatser som finns norr om järnvägen.  

20. Parkeringssituationen vid pizzeria Picasso påverkar fram komligheten 

Pizzeria Picasso är belägen längs den del av  väg 529 som heter Västra Storgatan söder om järnvägen 

och strax  väster om Samzeliibron. Precis utanför byggnaden finns två parkeringsrutor i körbanan som 

tillåter tio minuters parkering. I övrigt är det förbud att stanna. Efterlevnaden av stoppförbud et är 

enligt uppgifter dåligt. De parkerade fordonen innebär hinder för övrig trafik på väg 529. Vägen är åtta 

meter bred med högsta tillåtna hastighet 50 km/tim. Trafikflödet är cirka 7  500 fordon per dygn.   

Under genomförande av åtgärdsvalsstudien arbetade Hallsbergs kommun med frågan. En hårdare 

trafikreglering kommer att ske för att få till ett bättre beteende gällande parkering . Därav hanteras inte 

detta problem y tterligare inom denna rapport. 

21. Problem  vid Älbergsvägen 

I trevägskorsningen väg 529/Älbergsvägen kan trafikbelastningen vara hög under rusningstrafik. 

Utfarten från Älbergsvägen är tillräckligt bred för två fordon i bredd, trots att den inte har två körfält 

utmärkta med vägmarkering. Det kan inträffa att fordon ställer sig parallellt och skymmer sikten för 

varandra. Vidare är sikten dålig för fordon som ska svänga ut från Älbergsvägen på grund av  det finns 

ett stort träd i anslutning till korsningen. Det har kommit in en uppgift från en intressant om att det  

v intertid kan bli halt i korsningen och att det vid enstaka tillfällen har förekommit att fordon som ska 

svänga från 529 har glidit förbi på grund av  ishalka.  

Älbergsvägen passerar genom flera tunnlar under bangården. På grund av  begränsat utrymme i 

tunneln närmast väg 529 kan fordon inte kan mötas där. Det begränsade utrymmet beror på att ett 

körfält har stängts av  till förmån för en säker gångbana för de personer som arbetar på 

bangårdsområdet. Det kan leda till långa köer, framförallt i maxtimme, som vid något tillfälle har 

observerats sträcka sig ut på väg 529, vilket påverkar trafiken där negativt. Vid v ilka klockslag den 

höga belastningen uppstår hänger samman med skiftgången på Ahlsell som är placerad på andra sidan 

bangården. 
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Enligt VGU27  är trevägskorsningar med denna trafikmängd, trafikfördelning och högsta tillåtna 

hastighet fullt tillräckliga ur teoretisk nivå avseende trafiksäkerhet och framkomlighet.  

22. Brister vid hållplats Rosenlund 

Hållplats Rosenlund är placerad i anslutning till Älbergsvägen. De brister som har noterats är dålig 

bely sning, avsaknad av säkra passager för oskyddade trafikanter varav busshållplatsen i riktning mot 

Östansjö helt saknar anslutningar för oskyddade trafikanter. 

23. Otry ggt för oskyddade trafikanter att korsa väg 529 i Östansjö 

Flera intressenter anser det otryggt att använda övergångsställena i Östansjö. De är placerade på 

upphöjda farthinder men dessa är slitna och ger därmed sämre hastighetssäkring. Vid ett 

övergångsställe v id Krallgatan finns ett träd i ena änden. Önskemål har inkommit om att högsta 

tillåtna hastighet bör sänkas genom Östansjö. Idag gäller 50 km/tim. 

24. Sm al bro över järnvägen m ellan trafikplats Vallby och Östansjö  

Strax väster om Östansjö finns en bro som passerar över järnvägen. Vägbanan är sju meter bred men 

räcken gör att vägen kan upplevas smalare. Det innebär  att det kan bli trångt för tunga fordon att 

mötas och att det är osäkert för oskyddade trafikanter att röra sig över bron. Skolbarn får skolskjuts 

över bron då Länsrätten i Örebro län har beslutat att bron är farlig för oskyddade trafikanter (beslut 

2018-11-18). Högsta tillåtna hastighet är 70 km/tim och trafikflödet är knappt 1  100 fordon per dy gn.  

27 . Brister vid hållplats Skrubby 

Hållplats Skrubby , som trafikeras av linjerna 705 och 754, har brister. Den är placerad öster om 

trafikplats Vallby efter bron över E20. Det finns inga gång- och cy kelanslutningar som leder till 

hållplatsfickorna utan resenärer får röra sig i blandtrafik. I riktningen mot Östansjö finns en mindre 

ficka precis v id en anslutning. Utfarten från anslutningen och hållplatsens ficka överlappar varandra 

till v iss del. Hållplatsen i andra riktningen saknar ficka, v ilket innebär att bussar stannar direkt i 

körfältet och kan påverka framkomligheten för övrig trafik. Det leder också till att bussresenärer får 

vänta samt kliva på och av bussen direkt v id vägkanten. Trafikmiljön bedöms vara otrygg och osäker 

speciellt när hållplatsen ligger bredvid en trafikplats längs E20.  

7.3. Utveckling  
Detta avsnitt beskriver samlat alla utvecklingsprojekt, exploateringar, etableringar och 

infrastrukturåtgärder som kan förändra eller ge ny påverkan på utredningssträckan.  

28. Kom m ande utveckling genererar nya behov 

Kommande utveckling listas nedan: 

 I Hallsberg planeras Ralaområdet att utvecklas där kommande exploateringar kan öka antalet 

tunga transporter på väg 529. Anslutning från området till väg 529 sker i cirkulationsplatsen v id 

Lidl i Hallsberg.  

 Detaljplan söder om Tälleleden kan ge förändrad påverkan. Sy ftet med detaljplanen är att skapa 

ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om Tälleleden. Denna utveckling 

kan generera mer trafik längs utredningssträckan. 

 Tillfarter till framtida personbangård och verksamheter kan ge påverkan på väg 529. Det pågår 

även en åtgärdsvalsstudie för personbangården. 

 Centrumplanen för Hallsberg ger påverkan då ny a bostäder, målpunkter och stråk planeras.  

                                                                 
27 Råd - VGU, Vägars och gators utformning, Trafikverket, 2020 
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 Detaljplan Lilla Älberg, Tomta kan ge påverkan. Sy ftet med detaljplanen är att skapa 

förutsättningar för nya verksamheter. En angöring kommer att ansluta väg 529. 

 Dubbelspårutbyggnaden Hallsberg-Degerön, främst delen Hallsberg-Stenkumla, påverkar väg 529 

genom planerade åtgärder utanför Östansjö med uträtning av  vägen och ny gång - och cykelväg. 

 Det ska anläggas en ny  gång- och cy kelväg längs väg 641 mellan Sannahed och Ralavägen med 

längd 2,5 kilometer. Den ny a gång- och cykelvägen binder ihop Hallsberg-Kumla. Denna åtgärd 

kan påverka hur gång- och cykeltrafikanter väljer att resa mellan olika målpunkter jämfört med 

idag. Behovet att resa via väg 529 delvis förändras om andra möjligheter förbättras.   
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8. Alternativa lösningar  

Detta kapitel beskriver v ilka åtgärdsförslag som genererats.  

Problembeskrivningen (se kapitel 7 ) har varit grundläggande för åtgärdsarbetet. Det första steget i 

åtgärdsgenereringsprocessen v ar att ett dialogmöte som genomfördes digitalt i maj 2020. Vid mötet 

medverkade arbetsgruppen och y tterligare medarbetare från Trafikverket, Region Örebro län, 

Hallsbergs kommun samt ett antal representanter från externa aktörer. Utgångspunkt för dialogmöt et 

var problembeskrivningen med de åtgärdsvalsstudiespecifika målen, se avsnitt 8.2, och att 

fy rstegsprincipen skulle tillämpas, se avsnitt 8.1. Efter dialogmötet sammanställdes alla åtgärdsförslag 

i en bruttolista. Sedan har åtgärdsförslagen bearbetats och y tterligare ett antal åtgärdsförslag har 

tillkommit som bedöms kunna lösa identifierade problem på ett rimligt sätt.  

Flera åtgärder har valts bort i processen. Vissa avskrevs redan i ett tidigt skede utan att utredas vidare. 

Exempel på sådana kan vara att det är svårt att koppla dem till åtgärdsvalsstudiens syfte och 

problembeskrivning, att behovet av den specifika åtgärden har bedömts lågt prioriterat eller att 

problem som en åtgärd löser redan hanteras i andra processer eller på andra sätt. I bilaga 1  ”Problem 

och åtgärder som inte hanterats vidare” redovisas dessa åtgärder tillsammans med de inkomna brister 

och behov som saknar åtgärdsförslag eller hanterats på annat sätt. 

I avsnitt 8.3 beskrivs övriga åtgärder som utretts djupare. Observera att det även här finns åtgärder 

som arbetsgruppen valt att inte gå v idare  med. Jämfört med de åtgärder som valts bort i ett tidigt 

skede har dock dessa åtgärder utretts djupare avseende utförande, kostnad, effekter och realiserbarhet 

inom planeringsprocesser. Först efter en analys har det varit möjligt för arbetsgruppen att fatta ett 

kvalificerat beslut om v ilket åtgärdsalternativ som är  lämpligast att gå v idare med. De åtgärder som 

valts bort utgör ett av flera lösningsalternativ för ett v isst problem. 

8.1. Fyrstegsprincipen  
Fy rstegsprincipen är en hushållningsprincip som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet 

ska prövas stegvis. Förbättringar eller åtgärder kan övergripande indelas i fy ra steg, se Figur 21 nedan 

för vad detta innebär. Åtgärder enligt steg 1  och 2 är normalt mest resurs- och kostnadseffektiva och 

ska därför prioriteras för att lösa identifierade problem. I sista hand ska åtgärder enligt steg 3 och 4, 

om- eller ny byggnad av infrastruktur, väljas. Traditionellt har planeringen av transportsystemet 

handlat om att by gga om eller bygga ny  infrastruktur men att bygga nytt är kostsamt och inneb är i 

regel negativ påverkan på miljö samt förbrukning av naturresurser.  

 
Figur 21. Åtgärdsgenerering enligt fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket. 
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Det är värt att notera är att åtgärder i ett av  stegen ofta kan ge effekter i flera andra steg. Att 

exempelvis bygga en cy kelbana (steg 3 eller 4) kan sekundärt ge både effektivare utnyttjande av  

befintligt sy stem (steg 2) och förändra val av transportsätt (steg 1). 

 

Fy rstegsprincipen har kontinuerligt beaktats inom åtgärdsvalsstudien. Fokus från arbetsgruppen har 

varit att prioritera åtgärdsförslag i ett så tidigt steg som möjligt. Det har dock i flera fall v isat sig svårt 

att lösa v issa problem med åtgärder enligt de tidiga stegen.  

8.2. Måluppfyllelse 
I det inledande arbetet med åtgärdsvalsstudien formulerades ett antal åtgärdsvalsstudiespecifika mål. 

För de åtgärder som är tillräckligt konkreta har bedömningar gjorts om huruvida åtgärden bidrar till 

att uppfy lla de åtgärdsvalsspecifika målen. Ett flertal åtgärder saknar måluppfyllelse. Anledningen till 

detta är att åtgärderna inte är tillräckligt preciserade i detta skede , exempelvis de åtgärdsförslag som 

handlar om fördjupade utredningar. Bedömningen redovisas sedan enligt målkategorier. I avsnitt 8.3 

illustreras måluppfyllelsebedömningen för åtgärdsförslagen i form av  färgmarkeringar enligt 

bedömningsskalan i Figur 22. 

Figur 22. Bedömningsskala för måluppfyllelse. 

 

De övriga mer specifika målformuleringarna har åtgärderna bedömts mot och för enkelhetens skull  

förkortas de i avsnitt 8.3 enligt nedan: 

 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter att färdas längs med, och att korsa, väg 529 = 

Osky ddade 

 Förutsättningarna att välja gång-, cykel- och kollektivtrafik ska förbättras = GC/koll  

 Framkomlighet och trafiksäkerhet för arbets- och studiependling ska förbättras = Pendling 

 Utpekade delar av  väg 529 ska vara möjlig att nyttja som omledningsväg = Omledning 

 Utredningssträckans förmåga att mo tstå och hantera störningar ska säkerställas = Störning 

 

Måluppfy llelseanalys redovisas i bilaga 2 ”Måluppfy llelse”. 

8.3. Åtgärdsbeskrivningar 

Nedan redovisas de åtgärder som utretts där följande information uppges : 

 Nummer och namn på åtgärd. 

 Ansvarig. Här anges v ilken organisation som ansvarig för finansiering av åtgärd, genomförande av 

åtgärder samt drift och underhåll av åtgärd. 

 Kostnad. Uppskattad kostnad anges i de fall sådan finns.  

 Tid. Tidsperspektiv avser när åtgärden bör utföras enligt tidigare definierad avgränsning.  

 Beskrivning. Här beskrivs åtgärdens innehåll och utförande. I flera fall har antaganden gjorts om 

åtgärders utförande för att kunna uppskatta kostnader och effekter. Sy ftet med detta är att ha 

något att förhålla sig till och att v isa exempel. Det är inte säkert att det är detta antagande som 

utreds i nästa skede.  

Teckenförklaring 

Stor förbättring 

 

Liten förbättring 

 

Försumbar förändring 

 

Liten försämring 

 

Stor försämring 
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 Bedömd effekt. Här redovisas bedömda effekter som åtgärder ger avseende samhällsnyttor. Detta 

redovisas enbart för de åtgärder som är tillräckligt konkretiserade.  

 Måluppfy llelse. Måluppfyllelseanalys enligt 8.2. Endast de åtgärder som är tillräckligt konkreta 

bedöms mot målen. Utredningar och övergripande åtgärder hanteras ej.  

 Hantering. Beskriver hur arbetsgruppen tagit ställning till åtgärdsförslaget och hur det ska 

hanteras i den kommande processen.  

8.3.1. Informationsåtgärder 
1. Förbättra barn och ungdomars kunskap om att vistas i trafik (trafikkunskap) 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs kommun 

Genomförande: Hallsbergs kommun 

Drift och underhåll: - 

Kostnad - Tid Kort 

Beskrivning Problem kopplat till barn och ungdomars resor har lyfts på olika sätt i 
åtgärdsvalsstudieprocessen. Det är kopplat till f lera olika typer av färdmedel. En 
informationsåtgärd föreslås som riktas till skolbarn och ungdomar. Syftet är att barn och 
ungdomar ska får ökad kunskap och kunna genomföra trafiksäkra resor till och från 
skolan, oavsett färdmedel. 

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 
Åtgärden rekommenderas. Åtgärden är en steg 1-åtgärd som bedöms nödvändig utifrån 
de problem som identif ierats. 

8.3.2. Gång- och cykelåtgärder 
2. Påverkansåtgärder för ökat cyklande 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun och Region Örebro län 

Genomförande: Hallsbergs 
kommun och Region Örebro län 
Drift och underhåll: - 

Kostnad - Tid Kort 

Beskrivning Åtgärdens syfte är att påverka f ler att välja att cykla. I åtgärden ingår inte att förbättra 
eller bygga ny infrastruktur men åtgärden kan gärna genomföras i samband med 
förbättringar av infrastrukturen för oskyddade trafikanter.  

Exempel på åtgärder är: 
 Tillgängliga, väderskyddade och säkra cykelparkeringsmöjligheter hos arbetsgivare, 

både för anställda och besökare. 
 Dusch och omklädningsrum hos arbetsgivare. 
 Möjlighet att pumpa däck och enklare servicemöjligheter hos arbetsgivare. 
 Hjälp med att vintercykla erbjuds av arbetsgivare. 
 Verka för att tjänsteresor utförs med cykel och att arbetsgivare tillhandahåller 

tjänstecyklar. 
 Arbetsgivare som erbjuder cykelbidrag (förmånscykel). 
 Arbetsgivare anordnar aktiviteter som uppmuntrar till cykling. 
 Uppmuntra till att system för lånecyklar införs i Hallsberg. 
 Genomför kampanjer för att öka andelen som cyklar till exempel genom att få låna 

elcykel. 

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 
Åtgärden rekommenderas. Region Örebro län driver redan f lera exempelåtgärder enligt 
ovan. Flertalet åtgärder är även av kommunal karaktär. Påverkansåtgärder för ökad 
cykling bör kontinuerlig bedrivas.  
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3. Prioritera drift och underhåll för utpekade gång- och cykelstråk  

Ansvarig 

Finansiering: - 

Genomförande: - 

Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun, Trafikverket och i 
vissa fall enskilda väghållare 

Kostnad - Tid Kort 

Beskrivning Gång- och cykeltrafikstråk utpekade i målpunktsanalysen är extra viktiga gällande drift 
och underhåll. Om en hög andel av vardagsresorna ska genomföras med cykel är  detta 
en förutsättning. Det gäller speciellt vinterväghållning. Längs utpekade stråk bör det 
vintertid genomföras halkbekämpande åtgärder av hög standard. Exempel på andra 
områden som kan åtgärdas är belysning, vägvisning och vägmarkering samt röjning av 
växtlighet och eventuella hinder. 

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 

Åtgärden rekommenderas. Beroende på om infrastrukturen är regional eller kommunal 
hanteras den antingen av Trafikverket eller Hallsbergs kommun. Trafikverket gör ingen 
skillnad i prioriteringen av drift och underhåll av gång- och cykelinfrastruktur. Hallsbergs 
kommun hanterar sin infrastruktur för gång- och cykel en i viss prioritetsordning. Det 
f inns fortfarande vissa oklarheter vad som gäller vid enskild väghållning men detta 
undersöks i nästa skede.  

 

4a. Säkerställ god standard på gång- och cykelväg Längs stråket Hallsberg-Kumla 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun, Kumla kommun och 
enskilda väghållare som kan 
ansöka om bidrag 

Genomförande: Hallsbergs 
kommun och Kumla kommun 
Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun, Kumla kommun och 
enskilda väghållare  

Kostnad - Tid Kort 

Beskrivning Det är till stor del är osäkert för oskyddade trafikanter att ta sig mellan Hallsberg-Kumla. 
Åtgärden innebär att stråket för gång- och cykeltrafik mellan Hallsberg-Kumla via Björka 
åtgärdas enligt en enklare standard. Det kan handla om mindre förbättringsåtgärder 
avseende beläggning, vägvisning, vägmärken, vägmarkering, hastighetsåtgärder och 
avgränsade trimningsåtgärder. Merparten av stråket passerar i Kumla kommun. En stor 
del av stråket går också via enskilda vägar och det kan krävas att speciella avtal med 
enskilda väghållare för att säkerställa nödvändig gång- och cykelfunktion.  

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 
Åtgärden rekommenderas. Enligt avvägning mellan mål, effekter och kostnad har detta 
alternativ bedömts vara rimligast att genomföra i närtid. Vissa oklarheter kan f innas vid 
enskild väghållning men detta utreds i nästa skede. 

 

4b. Säkerställ god standard på gång- och cykelväg längs stråket mellan Hallsberg-Kumla 
via separerad gång- och cykelväg 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun, Kumla kommun och 
enskilda väghållare som kan 
ansöka om bidrag 
Genomförande: Hallsbergs 
kommun och Kumla kommun 

Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun, Kumla kommun och 
enskilda väghållare  

Kostnad 30 000 tkr Tid Lång sikt 
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Beskrivning Åtgärden innebär att en säker och gen gång- och cykelmöjlighet genomförs mellan 
Hallsberg-Kumla. Fullständig separering mellan oskyddade trafikanter och fordon bör 
eftersträvas.  

Kostnad, bedömning och måluppfyllelse för denna åtgärd bygger på att alternativet via 
Björka förbättrats. Sträckan via Björka är den genaste av dagens alternativ och har enligt 
Region Örebro län störst potential att attrahera cyklister. Redan idag kan man till viss del 
cykla längs separerad gång- och cykelväg men stora delar är cyklisterna hänvisade till 
vanliga vägar som delvis är grusbelagda.  

Åtgärden innebär att en gång- och cykelbana anläggs mellan befintlig gång- och 
cykelväg strax norr om Tegelbruket i Hallsberg vidare norrut till befintlig gång- och 
cykelväg vid korsning Viagatan/Järsjögatan i Kumla. Total längd på åtgärden är cirka 4,6 
kilometer och standard är tre meter med belysning. I stråket ska en planskild passage 
anläggas för att möjliggöra trafiksäkert korsande av väg 52 men den f inansieras via 
projektet där väg 52 mellan E20-Örsta förbättras. 

Bedömd effekt Åtgärden förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som rör sig mellan 
Hallsberg-Kumla. Även för övrig trafik kan en viss mindre positiv effekt uppstå genom 
färre konflikter med oskyddade trafikanter. Bygg- och driftprocessen ger negativ 
påverkan i form av ökade utsläpp samtidigt som bilresor kan ersättas av främst cykel. 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 

Åtgärden rekommenderas. Åtgärden har hög standard och god måluppfyllelse för 
relevanta mål men samtidigt en relativt hög kostnad. Om en realistisk bedömning görs, 
där nytta och kostnad vägs, in kan åtgärd 4a genomförs först och denna åtgärd, 4b, 
genomförs på lång sikt.  

 

5. Säkerställ god standard på gång- och cykelväg längs stråket mellan Östansjö-Hallsberg 
via separerad gång- och cykelväg 

Ansvarig 

Finansiering: Regio Örebro län 

Genomförande: Trafikverket 

Drift och underhåll: Trafikverket 

Kostnad 31 000 tkr Tid Kort 

Beskrivning I både åtgärdsvalsstudien och i en tidigare utredning har behovet av en 
sammanhängande gång- och cykelväg mellan Östansjö-Hallsberg utretts. Idag slutar 
gång- och cykelvägen vid Tomta i Hallsberg. I andra änden av sträckan, öster om 
Östansjö, kommer dubbelspårsprojektet Hallsberg-Degerön att anlägga en gång- och 
cykelväg som slutar strax väster om trafikplats Tälle. Åtgärden innebär att en säker 
gång- och cykelmöjlighet genomförs mellan Östansjö och Hallsberg som kopplar ihop 
den befintliga gång- och cykelförbindelsen. Fullständig separering mellan oskyddade 
trafikanter och fordon bör eftersträvas.  

Kostnad, bedömning och måluppfyllelse bygger på att planerade och befintliga länkar 
knyts samman genom en 2,6 kilometer lång gång- och cykelväg med bredd tre meter 
och belysning. I åtgärden ingår både en planskild passage som korsar väg 50 och en 
planskild passage som korsar ett järnvägsspår.  

Bedömd effekt Åtgärden förbättrar trygghet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som rör sig 
mellan Östansjö-Hallsberg. Även för övrig trafik kan en viss mindre positiv effekt uppstå 
genom färre konflikter med oskyddade trafikanter. Bygg- och driftprocessen ger negativ 
påverkan i form av ökade utsläpp samtidigt som bilresor kan ersättas av främst cykel. 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 

Åtgärden rekommenderas. I andra utredningar och planer har åtgärden pekats ut som 
prioriterad. Åtgärden är omfattande men idag saknas realistiska alternativ för oskyddade 
trafikanter att ta sig mellan orterna på annat vis än längs väg 529. Åtgärden bör 
synkroniseras med dubbelspårsprojektet Hallsberg-Degerön. 
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6. Anlägg gång- och cykelväg på östra sidan om väg 529 mellan cirkulationsplats vid Lidl 
till Tegelbruket 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun 
Genomförande: Hallsbergs 
kommun 

Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun 

Kostnad 2 500 tkr Tid Kort  

Beskrivning Det f inns befintliga gång- och cykelvägar på varsin sida om väg 529 men en passage i 
plan har bedömts olämplig vid korsningen då högsta tillåtna hastighet är 80 km/tim. 
Åtgärdsförslaget är att gång- och cykelvägen på den östra sidan förlängs söderut ner till 
en gång- och cykelväg som ansluter cirkulationsplatsen vid Lidl, där Hardemovägen 
ansluter väg 529, i Hallsberg. På så sätt fås ett sammanhängande stråk utan 
passagebehov vid Tegelbruket.  

Kostnad, bedömning och måluppfyllelse bygger på att en gång- och cykelväg med längd 
390 meter med tre meter bredd samt belysning. 

Bedömd effekt Åtgärden förbättrar trygghet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter då den erbjuder 
alternativa och säkrare platser att korsa väg 529. Även för övrig trafik kan en viss mindre 
positiv effekt uppstå genom mindre konflikter med oskyddade trafikanter. Bygg- och 
driftprocessen ger negativ påverkan i form av ökade utsläpp.  

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 

Åtgärden rekommenderas. Åtgärden bedöms vara mest attraktiv jämfört med alternativa 
lösningar. Alternativ kan vara att anlägga gång- och cykelpassage i plan vilket inte har 
bedömts lämpligt med anledning av trafikmiljön alternativt att anlägga en planskild 
passage vilket bedöms bli dyrare.  

 

7. Komplettera övergångsställe vid Tegelgatan med cykelpassage  

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun 

Genomförande: Hallsbergs 
kommun 

Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun 

Kostnad 200 tkr Tid Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att övergångstället söder om Tegelgatan kompletteras med 
cykelpassage inklusive breddning av anslutningar på båda sidor om väg 529. 

Bedömd effekt Åtgärden ger något bättre tillgänglighet för främst cyklister.  

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 
Åtgärden rekommenderas. Hallsbergs kommun har beviljats statlig medfinansiering 
enligt tidigare beslut utanför denna åtgärdsvalsstudie.  

 

8. Förbättra trygghet och trafiksäkerhet vid övergångställe och cykelpassage vid 
Smedjegatan 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun 

Genomförande: Hallsbergs 
kommun 
Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun 

Kostnad 200 tkr Tid Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att befintligt övergångställe och cykelpassage vid Smedjegatan 
utrustas ytterligare med en refug och att belysningen förbättras. 

Bedömd effekt Åtgärden förbättrar främst trygghet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas.  
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9. Komplettera övergångsställe vid Esplanaden/Långgatan med cykelpassage och 
hastighetssäkring 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun 

Genomförande: Hallsbergs 
kommun 
Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun 

Kostnad 200 tkr Tid Kort 

Beskrivning Övergångsstället ingår i ett stråk i Hallsberg som används av både skolelever och 
arbetspendlare till och från Hallsbergs station. Åtgärden innebär att övergångsstället 
kompletteras med cykelpassage och att hela anläggningen hastighetssäkras.  

Bedömd effekt Åtgärden förbättrar tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. En mindre 
negativ effekt för biltrafiken kan vara att platsen hastighetssäkras för 30 km/tim. 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas.  

 

10. Inför en trafiksäker lösning för oskyddade trafikanter över Samzeliibron 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun 
Genomförande: Hallsbergs 
kommun 

Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun 

Kostnad 600 tkr Tid Kort  

Beskrivning Åtgärden innebär att befintligt undermåligt räcke byts ut till godkänd variant enligt 
Trafikverkets standard eller motsvarande som kan hantera påkörningar. Räcke monteras 
även på motstående sida där sådant saknas. Sträckan som avses gäller alltså båda 
sidor över bron inklusive sträckor på anslutande vägar. Totalt aktuellt för cirka 300 meter 
mellan Västra Storgatan och Esplanaden på bägge sidor om vägen. 

Bedömd effekt Åtgärden separerar oskyddade trafikanter från motorfordon på ett bättre sätt än idag 
vilket höjer trafiksäkerheten.  

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas. Hallsbergs kommun kan eventuellt få f inansiering via 
Länstransportplan regional infrastruktur i Örebro län. 

 

11. Åtgärda brister med övergångsställen i Östansjö 

Ansvarig 

Finansiering: Trafikverket 

Genomförande: Trafikverket 

Drift och underhåll: Trafikverket 

Kostnad 850 tkr Tid Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär en översyn av befintliga övergångställen för att säkra upp en god 
standard. Totalt hanterar åtgärden sex övergångställen.  

Kostnad, bedömning och måluppfyllelse bygger på att två övergångställen får förbättrad 
hastighetssäkring, det vid Krallgatan f lyttas och får en översyn. Alla ses över avseende 
vägmarkering, utmärkning och belysning. 

Bedömd effekt Åtgärden underlättar för oskyddade trafikanter och ger ett säkrare korsande av vägen.  

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas.  
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12a. Förbättra för oskyddade trafikanter vid bron över järnvägen mellan trafikplats Vallby 
och Östansjö enligt dagens lösning 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun 
Genomförande: Hallsbergs 
kommun 

Drift och underhåll: - 

Kostnad - Tid Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att dagens hantering tillämpas. Skolbarn som då har behov att röra sig 
längs väg 529 över bron, och som med hänsyn till avstånd mellan hem och skola normalt 
inte skulle beviljas skolskjuts, får skolskjuts i form av kommunal taxi. Syftet är att 
förbättra tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter som har 
behov att passera spåren. 

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 
Åtgärden genomförs idag och rekommenderas att fortsätta genomföras så länge ingen 
alternativ lösning f inns på plats.   

 

12b. Förbättra för oskyddade trafikanter vid bron över järnvägen mellan trafikplats Vallby 
och Östansjö genom trafikreglering där ett körfält används för gång- och cykeltrafik 

Ansvarig 

Finansiering: Trafikverket 

Genomförande: Trafikverket 

Drift och underhåll: Trafikverket 

Kostnad  Tid Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att ett körfält längs väg 529 avsett för motorfordon tas i anspråk och 
istället blir ett gång- och cykelfält. Syftet är att förbättra tillgänglighet, trafiksäkerhet och 
trygghet för oskyddade trafikanter som har behov att passera spåren. 

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas inte. Med hänsyn till måluppfyllelse, trafikmängder, sikt och 
närheten till E20 har denna lösning bedömts olämplig. 

 

12c. Förbättra för oskyddade trafikanter vid bron över järnvägen mellan trafikplats Vallby 
och Östansjö med ny anslutning till befintlig planskild passage 

Ansvarig 

Finansiering: Enskilda 
väghållare kan ansöka om 
bidrag 
Genomförande: Enskilda 
väghållare 

Drift och underhåll: Enskilda 
väghållare  

Kostnad 1 600 tkr Tid Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att en gång- och cykelväg till Östansjö anläggs som alternativ till att 
använda väg 529 och passera över bron. Syftet är att förbättra tillgänglighet, 
trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter som har behov att passera spåren. 

Kostnad, bedömning och måluppfyllelse bygger på följande: 
 Grusväg med längd 600 meter anläggs från väg 529 vid närmaste korsning norr om 

bron fram till punkt där Laggartorpsvägen har asfaltsbeläggning och går parallellt 
med Västra stambanan. Den nya vägen går alltså parallellt på den norra sidan 
spåren för att sedan ansluta till en befintlig planskild passage. 

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas.   
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12d. Förbättra för oskyddade trafikanter vid bron över järnvägen mellan trafikplats Vallby 
och Östansjö via ny planskild passage 

Ansvarig 

Finansiering: Region Örebro län 

Genomförande: Trafikverket 
Drift och underhåll: Trafikverket 

Kostnad 10 500 tkr Tid Kort 

Beskrivning Syftet är att förbättra tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter 
som har behov att passera spåren. Kostnad, bedömning och måluppfyllelse bygger på 
följande: 
 Gång- och cykelbro över järnvägen med bredd tre meter och längd 50 meter.  
 200 meter gång- och cykelväg norr om bron till anslutning med enskild väg och 450 

meter söder om bron till befintlig gång- och cykelväg vid Tystinggatan i Östansjö. 
Gång- och cykelväg är tre meter bred med belysning. 

Bedömd effekt För framförallt oskyddade trafikanter fås ökad trygghet och bekvämlighet. 
Trafiksäkerheten förbättras framförallt på grund av separat gång- och cykelväg längs väg 
529. Även biltrafiken gynnas av att oskyddade trafikanter f lyttas från väg 529 längs den 
aktuella sträckan. 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas inte. Åtgärden ger bra effekt men är dyr och omfattande. 
Därav rekommenderas alternativ åtgärd.  

8.3.3. Kollektivtrafikåtgärder 
13. Påverkansåtgärder för ökat resande med kollektivtrafik  

Ansvarig 

Finansiering: Region Örebro län 

Genomförande: Region Örebro 
län 

Drift och underhåll: - 

Kostnad - Tid Kort  

Beskrivning Åtgärden syftar till att attrahera f ler resenärer inom kollektivtrafiken via 
påverkansåtgärder. Ett exempel på insatser är kampanjer med provåkarkort där bilister 
kan få möjlighet att testa kollektivtrafik gratis under en begränsad period. Vidare kan en 
åtgärd vara att arbetsgivare subventionerar kollektiva resor. 

När denna rapport slutfördes under december 2020 var Sverige drabbat av Covid-19. 
När en sådan pandemi är verksam är det enligt smittskyddslagen nödvändigt att vidta 
vissa åtgärder för att minska smittspridning. Ett sätt är att minska trängsel och att antalet 
resenärer begränsas med kollektiva färdmedel. Därav är åtgärder som stimulerar 
kollektivtrafikresande först lämpliga när sådan smitta är under kontroll.  

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 
Åtgärden rekommenderas under förutsättning att Folkhälsomyndighetens 
rekommendation avseende Covid-19 medger normala rutiner för kollektivtrafikresande. 

 

14. Gör kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig 

Ansvarig 

Finansiering: Region Örebro län 

Genomförande: Region Örebro 
län 

Drift och underhåll: - 

Kostnad - Tid Kort  

Beskrivning Detta är en samlingsåtgärd med syfte att attrahera f ler resenärer inom kollektivtrafiken. 
Syftet är att förbättringar ska göras för kollektivtrafiken så att den blir mer 
konkurrenskraftig i förhållande till bilresande. Åtgärder är inte begränsade till att 
genomföras i anslutning till utredningssträckan utan kan genomföras vid andra platser. I 
processen för åtgärdsvalsstudien har kollektivtrafikens periodvis begränsade 
framkomlighet i Örebro lyfts som en begränsande faktor. Att säkerställa en attraktiv 
restid i prioriterade stråk är viktigt och exempel är viktiga kollektivtrafikstråk som 
förbinder Hallsberg med målpunkter som större arbetsgivare i Örebro. Åtgärder kan 
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också vara att f lera stråk får kopplingar mot BRT, bus rapid transit, i Örebro. BRT 
innebär ett koncept med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet. Att underlätta 
smidiga färdmedelsbyten är en annan åtgärd. 

När denna rapport slutfördes under december 2020 var Sverige drabbat av Covid-19. 
När en sådan pandemi är verksam är det enligt smittskyddslagen nödvändigt att vidta 
vissa åtgärder för att minska smittspridning. Ett sätt är att minska trängsel och att antalet 
resenärer begränsas med kollektiva färdmedel. Därav är åtgärder som stimulerar 
kollektivtrafikresande först lämpliga när sådan smitta är under kontroll. 

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 
Åtgärden rekommenderas under förutsättning att Folkhälsomyndighetens 
rekommendation avseende Covid-19 medger normala rutiner för kollektivtrafikresande. 

 

8.3.4. Trimningsåtgärder på sträcka 
16a. Förbättra trafiksäkerheten med fokus på biltrafik  

Ansvarig 

Finansiering: Region Örebro län 

Genomförande: Trafikverket 

Drift och underhåll: Trafikverket 

Kostnad 5 400 tkr Tid Medellång 
sikt 

Beskrivning Åtgärden innebär både översyn och upprustning av mitträff ling och sidoområden så att 
god trafiksäkerhetsklass enligt Trafikverkets klassif icering uppnås längs hela sträckan. 
Inga korsningar hanteras i åtgärden. Som nämnts tidigare i rapporten är de åtgärder som 
dubbelspårsprojektet mellan Hallsberg-Degerön genomför en förutsättning. Det innebär 

15. Åtgärda hållplatser enligt Region Örebro läns utredning 

Ansvarig 

Finansiering: Region Örebro län 

Genomförande: Region Örebro 
län 

Drift och underhåll: Trafikverket 

Kostnad 3 800 tkr Tid Medellång 
sikt 

Beskrivning Denna åtgärd baseras på en utredning som Region Örebro län genomfört under 2020 
där befintliga hållplatser inventerats utifrån användning och utformningsstandard. En 
hållplats kan enligt denna utredning föreslås antingen att vara oförändrad, att förbättras 
genom tillgänglighetsanpassning eller att tas bort. Tillgänglighetsanpassning innebär att 
den fysiska tillgängligheten förbättras vid hållplatsen vilket exempelvis underlättar för 
personer med funktionsvariationer. Hållplatsens plattform höjs till 17 cm med kantsten. 
Detta innebär obefintlig nivåskillnad mellan hållplats och bussfordon. Taktil vägledning 
och information ska f innas och det gäller även eventuell annan utrustning i form av bänk, 
väderskydd och elektronisk information. 

Längs utredningssträckan ska följande hållplatser hanteras:  
 Västra skolan, tillgänglighetsanpassning 
 Egnahem, föreslås tas bort 
 Talldungen, föreslås tas bort 
 Lilla Älberg, föreslås tas bort 
 Perstorp,  föreslås tas bort 
 Granhöjdsgatan, föreslås tas bort 
 Köpmannagatan, tillgänglighetsanpassning 
 Vallgatan, tillgänglighetsanpassning 
 Skrubby, föreslås tas bort 

Bedömd effekt Tillgänglighetsanpassade hållplatser underlättar kollektivt resande och utökar 
möjligheterna för alla grupper att nyttja kollektivtrafiken. De positiva effekterna ska vägas 
mot att f lera hållplatser avvecklas, men resande är generellt lågt vid dessa även om 
åtgärden kan vara negativ för enskilda individer samt att det i f lera fall f inns alternativa 
hållplatser inom inte alltför långa avstånd. 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas. 
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att en sträcka på cirka 800 meter mellan Östansjö och trafikplats Tälle där riksväg 50 och 
väg 529 hanteras av det projektet och därför inte ingår inte i denna åtgärd.  

Bedömd effekt Åtgärden ger framförallt ökad trafiksäkerhet för biltrafik. Bygg- och driftprocessen ger 
negativ påverkan i form av ökade utsläpp.  

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering
  

Åtgärden rekommenderas inte. Åtgärd nummer 16b bedöms vara lämpligare att 
genomföra då den hanterar f ler utpekade problem.  

8.3.5. Ombyggnadsåtgärder på sträcka 
16b. Revidera högsta tillåtna hastighet och förbättra trafiksäkerheten med fokus på 
biltrafik 

Ansvarig 

Finansiering: Region Örebro län 

Genomförande: Trafikverket 

Drift och underhåll: Trafikverket 

Kostnad 12 900 tkr Tid Medellång 
sikt 

Beskrivning I åtgärdsvalsstudien har en målstandard på 80 km/tim eftersträvats där det var möjligt 
och i övriga fall 60 eller 40 km/tim. Det fungerade inte fullt ut när andra behov vägdes in 
utan det är endast begränsade delsträckor som får reviderad hastighet och i övrigt 
kvarstår dagens hastighet, se Figur 23. 

 
Figur 23. Föreslagen hastighetsrevidering. 

Som nämnts tidigare i rapporten är en förutsättning på sträckan de åtgärder som 
dubbelspårsprojektet mellan Hallsberg-Degerön genomför. Det innebär att en sträcka på 
cirka 800 meter mellan Östansjö och trafikplats Tälle hanteras av det projektet och inte 
ingår i denna åtgärd. Den sträckan kommer att rätas ut och föreslås få standard 60 
km/tim.  

I samband med hastighetsförändringen görs översyn och åtgärdande av mitträff ling och 
sidoområden så att god trafiksäkerhetsklass enligt Trafikverkets klassif icering uppnås 
längs hela sträckan. En delåtgärd är att antal väganslutningar ses över och minskas där 
det är möjligt. De som är kvar förbättras vid behov. Delåtgärden innebär att parallellvägar 
anläggs för att säkerställa att väg 529 kan nås av alla. Åtgärden har inte utretts i detalj. 

Bedömd effekt Relativt sett åtgärd 17 blir bidraget positivt jämfört med nuläget men eftersom att en stor 
del av dagens hastigheter kvarstår blir skillnaderna inte så stora. 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas.  
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8.3.6. Trimningsåtgärder i korsning 
17. Genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsning vid Älbergsvägen 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun 

Genomförande: Hallsbergs 
kommun 
Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun 

Kostnad 300 tkr Tid Kort  

Beskrivning Åtgärden innebär trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen vid Älbergsvägen. 
Kostnad, bedömning och måluppfyllelse bygger på att s iktproblem åtgärdas och att 
vägmarkeringen förbättras. 

Bedömd effekt Åtgärden bedöms ge något ökad trafiksäkerhet och framkomlighet i korsningen.  

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas.  

8.3.7. Ombyggnadsåtgärder i korsning 
18. Genomför större korsningsåtgärd i korsning vid Tegelbruket 

Ansvarig 

Finansiering: Region Örebro län 

Genomförande: Trafikverket 

Drift och underhåll: Trafikverket 

Kostnad 4000 tkr Tid Medellång 
sikt 

Beskrivning Åtgärden innebär att större korsningsåtgärd görs i korsningen. Kostnad, bedömning och 
måluppfyllelse bygger på att vänstersvängskörfält anläggs på väg 529.  

Bedömd effekt Åtgärden ger ökad framkomlighet på väg 529 och bättre trafiksäkerhet i korsningen. Vid 
platsen knyts två gång- och cykelbanor ihop på varsin sida om väg 529. Det f inns en viss 
risk att lösningen kan försvåra för oskyddade trafikanter att korsa vägen.  

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering 

Åtgärden rekommenderas. Förutsättningar för alternativa lösningar som att använda 
alternativ infart eller styra transporter i tid till verksamheterna vid Tegelbruket har 
undersökts. Inget av dessa alternativ är möjliga på grund av Hallsbergs kommuns 
utbyggnadsplaner och att det är svårt att påverka transporterna. 

 

 

 
  

19. Genomför större korsningsåtgärd i korsning med Tegelgatan 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun 

Genomförande: Hallsbergs 
kommun 

Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun 

Kostnad 4000 tkr Tid Medellång 
sikt 

Beskrivning Åtgärden innebär att större korsningsåtgärd införs i korsningen. Kostnad, bedömning och 
måluppfyllelse bygger på att vänstersvängskörfält anläggs på väg 529.  

Bedömd effekt Åtgärden ger ökad framkomlighet på väg 529 och bättre trafiksäkerhet i korsningen. 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas.  

Page 778 of 812



52 
 

20. Genomför större korsningsåtgärd i korsning med Älbergsvägen 

Ansvarig 

Finansiering: Hallsbergs 
kommun 

Genomförande: Hallsbergs 
kommun 
Drift och underhåll: Hallsbergs 
kommun 

Kostnad 4000 tkr Tid Medellång 
sikt  

Beskrivning Åtgärden innebär att större korsningsåtgärd införs i korsningen.  Kostnad, bedömning 
och måluppfyllelse bygger på att vänstersvängskörfält anläggs på väg 529, att 
siktproblem hanteras och att vägmarkering på Älbergsvägen ses över. 

Bedömd effekt Åtgärden ger ökad framkomlighet på väg 529 och bättre trafiksäkerhet i korsningen. 

Måluppfyllelse Oskyddade GC/koll Pendling Omledning Störning 

Hantering Åtgärden rekommenderas inte. Problembilden anses inte motivera åtgärden utan istället 
rekommenderas åtgärd 17.  
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9. Förslag till inriktning och rekommenderade 
åtgärder  

Kapitel 9 sammanställer vilka åtgärder som arbetsgruppen bedömt ska drivas v idare  samt slutsatser 

och hantering av v issa specifika frågor som varit aktuella under åtgärdsvalsstudien genomförande. 

Genomgripande för åtgärdsval är fy rstegsprincipen och för flera problem finns alternativa 

lösningsförslag. Vägledande princip har varit att med så små medel som möjligt kunna hantera brister 

och behov och uppfylla uppsatta mål. Åtgärdsvalen har baserats på en avvägning av hur väl en åtgärd 

löser de problem med trafiksäkerhet och kapacitet som identifierats i processen, graden av 

måluppfy llelse samt bedömda effekter och kostnader.  

9.1. Väghållarskap och drift och underhåll för Samzeliibron 
Parallellt under genomförandet av åtgärdsvalsstudien utredde Trafikverket, på begäran av Hallsbergs 

kommun, frågan om en eventuell förändring av väghållarskapet och därmed ansvar för underhåll av  

Samzeliibron. Trafikverkets slutsats är dock att det inte finns några skäl som motiverar att vare sig 

bron eller väghållarskapet blir statligt. Detta är utrett och förankrat inom Trafikverket, både regionalt 

och inom den nationella enheten för samhällsberedskap och säkerhet. Däremot kan Trafikverket bistå 

Hallsbergs kommun med rätt kontaktvägar in i Trafikverket i sy fte att säkerställa att kommunen får 

det stöd den behöver för att kunna ta sitt stående ansvar som väghållare för Samzeliibron. Det är 

väsentligt att ändamålsenlig underhållsplanering av  Samzeliibron kan bedrivas av  Hallsbergs 

kommun. 

9.2. Hantering av åtgärder där enskilda väghållare medverkar 
I kapitel 8 och i avsnitt 9.3 redovisas åtgärder som föreslås längs vägnät med enskilda väghållare. 

Varken Trafikverket, Region Örebro län eller Hallsbergs kommun kan finansiera åtgärder direkt längs 

det enskilda vägnätet utan enskilda väghållare får ansöka om bidrag hos Trafikverket eller Hallsbergs 

kommun. Däremot rekommenderar åtgärdsvalsstudien att deltagande aktörer  som Hallsbergs 

kommun har ett aktiv t och drivande förhållningssätt kring dessa åtgärder. Det är väsentligt att de 

aktuella åtgärderna kan genomföras oavsett väghållare och ansvarsfördelning. Ett förslag från 

åtgärdsvalsstudien är att kommunen gör en kartläggning över v ilka som är de enskilda väghållarna för 

berörda sträckor.  

9.3. Rekommenderade åtgärder 
Nedan presenteras den inriktning för de olika åtgärderna som arbetsgruppen har enats kring.  

Åtgärderna har delats in i kategorier utifrån vilket tidsperspektiv de bör genomföras. Följande anges: 

 Nr. Denna post anger en åtgärds löpnummer och överensstämmer med vad som anges i kapitel 

8.3. 

 Åtgärd. Denna post anger en åtgärds namn och överensstämmer med vad som anges i kapitel 8.3. 

 Finansiering. Anger v ilken organisation som är ansvarig för att finansiera en åtgärd. 

 Genomförande. Anger v ilken organisation som är ansvarig för att genomföra en åtgärd. 

 Drift och underhåll. Anger vilken organisation som är ansvarig för drift och underhåll av  en åtgärd. 
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9.3.1. Rekommenderade åtgärder som genomförs idag  
Åtgärd som anges nedan utförs idag och bör fortsätta drivas tills en alternativ åtgärd är genomförd. 

Nr. Åtgärdsnamn  Finansiering Genomförande Drift och underhåll 
12a Förbättra för oskyddade 

trafikanter vid bron över 
järnvägen mellan trafikplats 
Vallby och Östansjö enligt 
dagens lösning 

Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun  

9.3.2. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt 
Åtgärder som anges nedan rekommenderas på kort sikt.  

Nr. Åtgärdsnamn  Finansiering Genomförande Drift och underhåll 
1 Förbättra barn och ungdomars 

kunskap om att vistas i trafik 
(trafikkunskap) 

Hallsbergs kommun 
 

Hallsbergs kommun  

2 Påverkansåtgärder för ökat 
cyklande 

Hallsbergs kommun 
och Region Örebro län 

Hallsbergs kommun 
och Region Örebro län 

 

3 Prioritera drift och underhåll för 
utpekade gång- och cykelstråk 

  Hallsbergs kommun, 
Trafikverket och 
enskilda väghållare 

4a Säkerställ god standard på 
gång- och cykelväg i 
Hallsbergs och Kumlas 
kommun längs stråket mellan 
Hallsberg-Kumla 

Hallsbergs kommun, 
Kumla kommun och 
enskilda väghållare 
kan ansöka om bidrag 
  

Hallsbergs kommun 
och Kumla kommun 

Hallsbergs kommun, 
Kumla kommun och 
enskilda väghållare  

5 Säkerställ god standard på 
gång- och cykelväg längs 
stråket mellan Östansjö-
Hallsberg via separerad gång- 
och cykelväg 

Region Örebro län Trafikverket Trafikverket 

6 Anlägg gång- och cykelväg på 
östra sidan om väg 529 mellan 
cirkulationsplats vid Lidl till 
Tegelbruket 

Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun 

7 Komplettera övergångsställe 
vid Tegelgatan med 
cykelpassage 

Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun 

8 Förbättra trygghet och 
trafiksäkerhet vid 
övergångställe och 
cykelpassage vid Smedjegatan 

Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun 

9 Komplettera övergångsställe 
vid Esplanaden/Långgatan 
med cykelpassage och 
hastighetssäkring 

Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun 

10 Inför en trafiksäker lösning för 
oskyddade trafikanter över 
Samzeliibron 

Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun 
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11 Åtgärda brister med 
övergångsställen i Östansjö 

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

12c Förbättra för oskyddade 
trafikanter vid bron över 
järnvägen mellan trafikplats 
Vallby och Östansjö med ny 
anslutning till befintlig planskild 
passage 

Hallsbergs kommun, 
Kumla kommun och 
enskilda väghållare 
kan ansöka om bidrag 
  

Hallsbergs kommun 
och Kumla kommun 

Hallsbergs kommun, 
Kumla kommun och 
enskilda väghållare  

13 Påverkansåtgärder för ökat 
resande med kollektivtrafik 

Region Örebro län Region Örebro län  

14 Gör kollektivtrafiken mer 
konkurrenskraftig 

Region Örebro län Region Örebro län  

17 Genomför 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i korsning vid 
Älbergsvägen 

Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun 

9.3.3. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på medellång sikt 
Åtgärder som anges nedan rekommenderas på medellång sikt. 

Nr. Åtgärdsnamn  Finansiering Genomförande Drift och underhåll 
15 Åtgärda hållplatser enligt 

Region Örebro läns utredning 
Region Örebro län Trafikverket Trafikverket 

16b Revidera högsta tillåtna 
hastighet och förbättra 
trafiksäkerheten med fokus på 
biltrafik 

Region Örebro län Trafikverket Trafikverket 

18 Genomför större 
korsningsåtgärd i korsning vid 
Tegelbruket 

Region Örebro län Trafikverket Trafikverket 

19 Genomför större 
korsningsåtgärd i korsning 
med Tegelgatan 

Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun Hallsbergs kommun 
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9.3.4. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på lång sikt 
Åtgärd som anges nedan rekommenderas på lång sikt. 

Nr. Åtgärdsnamn  Genomförande Finansiering Drift och underhåll 
4b Säkerställ god standard på 

gång- och cykelväg i längs 
stråket mellan Hallsberg-
Kumla via separerad gång- 
och cykelväg 

Region Örebro län Trafikverket Trafikverket 

 
9.4. Fortsatt hantering efter avslutad studie 
Aktörerna som har genomfört den här åtgärdsvalsstudien har ol ika ansvar avseende planering, 

finansiering och genomförande av  de rekommenderade åtgärdsförslagen. Nedan beskrivs 

organisationernas fortsatta hantering. 

9.4.1. Trafikverket 
Rekommenderade åtgärdsförslag går in i ordinarie planeringsprocess i Trafikverket. För me r 

omfattande åtgärder kan nationell finansiering och planering krävas, övriga hanteras i 

verksamhetsplaneringen för Trafikverket Region öst. I den här specifika åtgärdsvalsstudien ligger 

samtliga åtagna åtgärdsförslag inom ramen för att hanteras inom Regio n öst och den regionala 

finansieringen. 

Efter en åtgärdsvalsstudie skriver Trafikverket ett ställningstagande, där det beskrivs v ilka åtgärder 

Trafikverket prioriterar att gå v idare med, och i grova drag inom v ilken tidshorisont de kan 

genomföras. Förslagen prioriteras utifrån brist, målbild och önskade effekter. Utifrån det finansiella 

utry mmet läggs åtgärderna in i den löpande verksamhetsplaneringen. Verksamhetsplanen löper idag 

på sju år, rullande. När en åtgärd är finansierad handlas den upp och genomfö rs, i v issa fall efter 

y tterligare planeringsprocesser i form av  väg- eller järnvägsplaner. Vissa åtgärder genomförs med 

medfinansiering mellan olika parter, beroende på hur ansvar, mål och effekter fördelar sig.  

9.4.2. Region Örebro län 
Region Örebro läns huvudsakliga ansvarsområden rör utveckling och drift av den regionala 

kollektiv trafiken samt att ansvara för att upprätta länsplan för regional transportinfrastruktur. Region 

Örebro län kommer att arbeta vidare med de åtgärder som regionen står som ansvariga för  i denna 

åtgärdsvalsstudie. De åtgärder som föreslås kommer att beaktas i kommande revideringar av 

länsplanen. 

9.4.3. Hallsbergs kommun 
Hallsbergs kommun kommer att arbeta vidare med de åtgärder där kommunen är väghållare och står 

som ansvariga för i handlingsplanen. De åtgärder som Hallsbergs kommun går v idare med förs in i 

den kommunala investeringsplanen eller hanteras i den löpande kommunala verksamheten. I v issa fall 

ska kommunen initiera arbetet med åtgärdsförslagen men finansiering och genomförande sker gen om 

andra intressenter eller med medfinansiering. Handlingsplanen kommer att följas upp årligen. 
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HALLSBERGS KOMMUN

 

Skoglig redovisning 2020-010-01 2020-12-31

Härmed översändes bokslut för HALLSBERGS KOMMUN kund nr 8367

omfattande:

- resultaträkning sid 1

- balansräkning sid 2

- momsrapport sid 3

- periodsammanställning sid 4

- åtgärdsöversikt sid 5

Dessutom översändes:

Rapporter

Verifikationer

 

Stockholm i januari 2021

Skogssällskapets Förvaltning AB

Ekonomikonsult

Christina Dreifaldt
Tel: 08-786 09 77

christina.dreifaldt@skogssallskapet.se

Postadress Org. nr

Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm 556159-7039

Styrelsens säte: Göteborg www.skogssallskapet.se
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23 589 0 503 0973011 Leveransvirke
Skog- och skogsprodukter 23 589 0 503 097

-1 0 -73740 Öresutjämning
Övriga rörelseintäkter -1 0 -7

Summa intäkter 23 588 0 503 091

0 0 -383 9074111 Avverkning
0 0 -11 3684116 Flishantering
0 0 -183 8594154 Röjning
0 0 -24 7004182 Skogsbruksplan

-8 919 0 -8 7334183 Certifiering
Omkostnader skog -8 919 0 -612 567

-41 328 0 -40 5366451 Förvaltningsarvoden, SFAB
-3 523 0 -3 4566453 Arvoden SFAB, redovisning

Övriga omkostnader -44 851 0 -43 992

Summa rörelsekostnader -53 770 0 -656 559

RESULTAT FÖRE SKATT -30 182 0 -153 469

ÅRETS RESULTAT -30 182 0 -153 469

Resultaträkning räkenskapsår 2020

sida 1(1)

Årets
resultat

Årets
budget

Skapad: 2021-01-15 13:40:12

Avvikelse % Föreg. års
resultat

8367 Hallsbergs kommun
Belopp i SEK

Intäkter

Kostnader
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38 366 -30 820 7 5451650 Momsfordran
105 786 -37 645 68 1411932 Klientkonto SEB
144 152 -68 465 75 687Summa omsättningstillgångar

144 152 -68 465 75 687Summa tillgångar

-293 397 191 834 -101 5632010 Eget kapital
153 469 -123 287 30 1822099 Årets resultat

-139 929 68 547 -71 382Summa eget kapital

-4 223 -82 -4 3052440 Svenska leverantörsskulder
-4 223 -82 -4 305Summa kortfristiga skulder

-144 152 68 465 -75 687Summa eget kapital och skulder

Balansräkning räkenskapsår 2020

sida 1(1)

Årets ingående
balans

Årets
förändring

Skapad: 2021-01-15 13:39:57

Utgående
balans

8367 Hallsbergs kommun
Belopp i SEK

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Kortfristiga skulder
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Momsrapport

Hallsbergs kommun (8367)

Period: 202001 - 202012
Redovisningsdatum:   2021-01-15

Anv: CHDRE

Ordernr: 12796

A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms

05 Momspliktig försäljning som inte ingår i annan ruta nedan 23 589

06 Momspliktiga uttag 0

07 Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning 0

08 Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet 0

B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05-08

10 Utgående moms 25 % 5 897

11 Ugående moms 12 % 0

12 Ugående moms 6 % 0

C. Momspliktiga inköp där köparen är skattskyldig

20 Inköp av varor från annat EG-land 0

21 Inköp av tjänster från annat EG-land 0

22 Inköp av tjänster från land utanför EG 0

23 Inköp av varor i Sverige 0

24 Inköp av tjänster i Sverige 0

D. Utgående moms på inköp i ruta 20-24

30 Utgående moms 25 % 0

31 Utgående moms 12 & 0

32 Ugående moms 6 % 0

E. Försäljning m.m. som är undantagen från moms

35 Försäljning av varor till annat EG-land 0

36 Försäljning av varor utanför EG 0

37 Mellanmans inköp av varor till trepartshandel 0

38 Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel 0

39 Försäljning av tjänster när köparen är skattskyldig i annat EG-land 0

40 Övrig försäljning av tjänster omsatta utom landet 0

41 Försäljning när köparen är skattskldig i Sverige 0

42 Övrig försäljning m.m. 0

F. Ingående moms

48 Ingående moms att dra av -13 442

G. Moms att betala eller få tillbaka

49 Moms att betala (+) eller få tillbaka (-) -7 545

Sida 1 av 1
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Åtgärdsöversikt
för HALLSBERGS KOMMUN

2020-010-01 2020-12-31

Avverkning

Följande avdelningar har behandlats:

m³fub inom avdelning

Övrig avverkning 129 Exploateringshuggning.

Hultaskogen

129
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Periodsammanställning

Kund     Hallsbergs kommun

Projekt  836701 Hallsbergs kommun

Period   202001 - 202012

Volym

m3fub m3fub Totalt

INTÄKTER Sort á-pris Totalt á-pris

Massaved Björk 1040 9,3 259 2 415 -213 -23

Brännved Barr och Löv 5090 30,0 164 4 912 0 0

Avverkningsrester Barr och Löv 5190 89,6 184 16 475 0 0

Summa 128,9 185 23 802 -213 -2

Totalt intäkter 23 589

Grundpris Tillägg 

Pristillägg
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Definition på närproducerat och matsvinn 
mätning 2020 redovisning, 

22
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Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

Sida
1(2)

Datum
2020-10-22

 
 

Drift- och serviceförvaltningen

Svinnmätning 2017-2020
Svinnmätning sker två gånger per år. Mätningen görs i tvåveckors perioder på 
våren och hösten.

Sammanställning samtliga kök VT 2017
 Genomsnitt Kg/Vecka Genomsnitt procent/vecka

Tallrikssvinn 486,66 6,80 %
Serveringssvinn 586,06 11,48 % 

Totalt Svinn 1 072,72 18,28 %

Sammanställning samtliga kök HT 2017
 Genomsnitt Kg/Vecka Genomsnitt procent/vecka

Tallrikssvinn 550,70 5,82 %
Serveringssvinn 1 005,25 9,69 %

Totalt Svinn 1 555,95 15,51 %

Sammanställning samtliga kök VT 2018
Genomsnitt Kg/Vecka Genomsnitt procent/vecka

Tallrikssvinn 562,41 7,04 %
Serveringssvinn 1 061,27 10,23 %

Totalt Svinn 1 623,68 17,27

Sammanställning samtliga kök HT 2018
Genomsnitt Kg/Vecka Genomsnitt procent/vecka

Tallrikssvinn 473,2 6,2 %
Serveringssvinn 440,7 5,7 %

Totalt Svinn 913,9 11,9%
(1 827,45)

Sammanställning samtliga kök VT 2019
Totalt svinn Kg Totalt svinn procent

Tallrikssvinn 875 6,47 %
Serveringssvinn 936 6,92 %

Totalt Svinn 1811 13,4 %
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Datum
2020-10-22

 
 

Sida
2(2)

Sammanställning samtliga kök HT 2019
Totalt svinn Kg Totalt svinn procent

Tallrikssvinn 830,75 6, 57 %
Serveringssvinn 681,22 5, 39 %

Totalt Svinn
1 511,97 kg 12,0 %

VT Ingen svinnmätning pga. COVID 19  

Sammanställning samtliga kök HT 2020 2 veckor
Totalt svinn Kg Totalt svinn procent

Tallrikssvinn 1 069,27 8,59 %
Serveringssvinn                       647,61 5,20 %

Totalt Svinn                          
1 716,88 kg   13,79 %

Sammanställning samtliga kök HT 2020 2 veckor

Total mängd 
serverad mat kg

Total konsumtionsmätning 
kg Mängd mat/matgäst (30288st)

12 439,48 11 280,64 372 g

                         

konsumtionsmätning. Genom att dra bort mängden serverings- och tallrikssvinn från mängden serverad mat, 
så får vi en siffra på den totala mängden uppäten mat. Delar vi detta på antalet personer som ätit, så får vi en 
genomsnittlig siffra för den mängd mat som varje matgäst har ätit upp.

En normal-portion väger i snitt 350 g = 11,37 kr

Totalt svinn (Råvaror) 1 716,88kg/ 0,350 kg= 4 905,37 portioner x 
11,37 kr (livsmedelskostnad jämförelseportion) = 55 774 Kr

Tallrikssvinn 1 069,27 kg/ 0,350 kg = 3055 portioner
3055 portioner x 11.37 kr = 34 735,35 kr

Tallrikssvinn/antal ätande ca 35g
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