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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Övriga 
 

Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Marie Hellgren (Ekonomichef) §§12-20
Roger Edström (Ekonom)
Siv Palmgren (S) (Revisor i Hallsbergs kommun)
Per Ager (S) (Revisor i Hallsbergs kommun)
Siv Pettersson (Astma- och allergiföreningen) §§12-15
Lena Bertilsson (Astma- och allergiföreningen) §§12-15
Camilla Petersen (Hallbo) §§12-15
Peter Sjerling (Hallbo) §§12-15

Protokollet innehåller paragraferna §§12-32

Ordförande _________________________________________________________________
Hans Karlsson (S)

Justerare _________________________________________________________________
Elin Jensen (SD) Siw Lunander (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 12 Parentation
§ 13 Sammanträdets inledning
§ 14 Allmänhetens frågestund
§ 15 Aktuell information
§ 16 Avsägelser och fyllnadsval
§ 17 Bokslut och årsredovisning 2021 för Hallsbergs kommun och koncernen
§ 18 Särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten 2021
§ 19 Extra anslag för 2022
§ 20 Beslut om antagande av detaljplanen för ett område söder om Tälleleden, del av 

fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
§ 21 Tillägg till aktieägaravtal i Vätternvatten AB
§ 22 Attestreglemente
§ 23 Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, 

låneförbindelser, fullmakt m.m.
§ 24 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens kris- och 

beredskapsorganisation
§ 25 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående krisberedskap för Ukraina
§ 26 Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande om webbsändning av 

kommunfullmäktige
§ 27 Anmälan av motion om Förenings- och fritidsgård i norra Hallsberg
§ 28 Obesvarade motioner
§ 29 Förslag från kommuninvånare
§ 30 Meddelanden
§ 31 Ledamöternas frågestund
§ 32 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 12- Parentation

Ärendebeskrivning
Ordförande håller tal till minne av Gunnel Hedström och Kjell Unevik.

Paragrafen är justerad
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Parentation

§ 12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Kommunsekreteraren förrättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan på 

detta protokoll.
3. Till justerare, tillika rösträknare, väljs Elin Jensen (SD) och Siw Lunander (S). 

Justeringen sker senast den 29 april.
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14- Allmänhetens frågestund

Ärendebeskrivning
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på 
dagordningen.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad
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Allmänhetens frågestund

§ 14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15- Aktuell information

Ärendebeskrivning

 Kommunsekreteraren påminner om att redovisning av kommunalt partistöd för år 
2021 ska vara inlämnad senast 30 juni.

 Kommunsekreteraren informerar om att det kommer ske ett byte av 
lösenordshantering för kommunens mejlkonton. Information och guide över vad 
som ska göras kommer att skickas ut via mejl till alla förtroendevalda.

 Siv Pettersson och Lena Bertilsson från Astma- och allergiföreningen i Örebro län 
delar ut diplom till Hallsbergs kommun för de insatser kommunen gör för att 
underlätta för de som har astma och allergier.

 Camilla Petersen och Peter Sjerling från Hallbo informerar om arbetet med att 
avyttra delar av fastighetsbeståndet.

Beslut
Kommunfullmäktige tar detta som information.

Paragrafen är justerad
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Aktuell information

§ 15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 16 - Avsägelser och fyllnadsval 
(22/KS/4)

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval kommer att ske till uppdraget som ordförande för revisorerna.

Fyllnadsval kommer att ske till uppdragen som ledamot i Stifrelsen för gamla och 
vårdbehövande och Björstorpshemmets minnesfond.

Fyllnadsval kommer att ske till uppdragen som revisor i Nygårdshemmets stiftelse och 
revisorsersättare i Fallagårdens stiftelse.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att välja Siv Palmgren (S) som ny ordförande för revisorerna.

att välja Inga-Lill Thim (S) som ny ledamot i Stiftelsen för gamla och vårdbehövande.

att välja Lars Billström (S) som ny ledamot i Björstorpshemmets minnesfond.

att välja Anders Lycketeg (C) som ny revisor i Nygårdshemmets stiftelse och revisorsersättare 
i Fallagårdens stiftelse.

att begära sammanräkning hos länsstyrelsen för uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige efter Gunnel Hedström (S).

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Christina Johansson (S), ordförande i valberedningen, föredrar förslag på nya 
förtroendevalda till vakanta uppdrag.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:

att välja Siv Palmgren (S) som ny ordförande för revisorerna.

att välja Inga-Lill Thim (S) som ny ledamot i Stiftelsen för gamla och vårdbehövande.

att välja Lars Billström (S) som ny ledamot i Björstorpshemmets minnesfond.

att välja Anders Lycketeg (C) som ny revisor i Nygårdshemmets stiftelse och revisorsersättare 
i Fallagårdens stiftelse.

att begära sammanräkning hos länsstyrelsen för uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige efter Gunnel Hedström (S).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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Avsägelser och fyllnadsval

§ 16

22/KS/4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17 - Bokslut och årsredovisning 2021 för Hallsbergs kommun och 
koncernen 
(22/KS/59)

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för Hallsbergs 
kommun och koncernen 2021.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att i bokslutet ej utnyttjade bidrag från 
Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte resultatförs 
utan redovisas som kortfristig skuld.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 7 mnkr avsätts till Resultatutjämningsreserven.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 5,6 mnkr av årets resultat avsätts till den sociala 
investeringsfonden.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.

Magnus Andersson (S), Oscar Lundqvist (SD), Anders Lycketeg (C) och Tryggve Thyresson (V) 
yrkar bifall till förslaget.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslut och årsredovisning för Hallsbergs 
kommun och koncernen 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att i bokslutet ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket 
avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte resultatförs utan redovisas 
som kortfristig skuld.

Kommunfullmäktige beslutar att 7 mnkr avsätts till Resultatutjämningsreserven.

Kommunfullmäktige beslutar att 5,6 mnkr av årets resultat avsätts till den sociala 
investeringsfonden.

Beslutsunderlag 
 TS Bokslut 2021
 Hallsberg Årsredovisning 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Revisionsberättelse för år 2021
 Revisorernas redogörelse för år 2021
 Granskning av årsredovisning 2021

Paragrafen är justerad
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Bokslut och årsredovisning 2021 för 
Hallsbergs kommun och koncernen

§ 17

22/KS/59
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2

2021-03-24 Dnr:22/KS/59 

Bokslut och årsredovisning 2021 för Hallsbergs kommun och 
koncernen

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

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun 
och koncernen 2021.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att i bokslutet ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket 
avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte resultatförs utan redovisas som 
kortfristig skuld.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 7 mnkr avsätts till Resultatutjämningsreserven.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 5,6 mnkr av årets resultat avsätts till den sociala 
investeringsfonden.

Ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för kommunstyrelsens 
räkning. Årsredovisning bifogas.

Ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande 
barn(EKB) i bokslut 2016 tillfördes inte resultatet utan redovisades som kortfristig skuld och 
överfördes till nästkommande år. Det var samma sätt att redovisa som kommunen haft sedan bidrag 
för flyktingverksamhet infördes. I bokslut 2020 har ej utnyttjade bidrag redovisats på samma sätt 
som tidigare. Sättet att redovisa avviker från god redovisningssed avseende rättvisande redovisning. 
De reserverade medlen uppgår till 7,9 mnkr inom flyktingverksamhet och 14,6 mnkr inom 
Ensamkommande barn(EKB). Sammantaget uppgår de reserverade medlen till 22,5 mnkr.

I bokslut 2021 uppgår årets resultat till 73,5 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 7 
mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven. Efter balanskravsutredning uppgår 
balanskravsresultatet till 60,0 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 6,0 mnkr avsätts 
till den sociala investeringsfonden. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2

2021-03-24 Dnr:22/KS/59 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Årsredovisning 2021
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ÅRSREDOVISNING 2021
HALLSBERGS KOMMUN
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Kommunstyrelsens ordförande har 
ordet 

Hallsberg – En del av Sveriges hjärta 
Ännu ett år i Hallsbergs kommuns historia har nått sitt slut. Ett år som var 
spännande och utmanande på många vis. 

Under år 2021 var covid-19 fortsatt en utmaning för hela vårt samhälle. Vi 
kan konstatera att vår kommun drabbades lindrigt i förhållande till andra, men 
det betyder inte att vi hade det lätt. Låt mig tacka vår personal i kommunen 
som åter igen, på bästa sätt, visat sin styrka och tålmodighet att under 
extraordinära förhållanden ge bästa service till våra kommuninvånare. 

Att under pandemin utveckla vår kommun har varit en utmaning, men jag 
konstaterar att vi som kommun ändå lyckats bra. Inte minst genom att ta del 
av den statistik som SCB presenterade när det gäller antal kommuninvånare, 
där vår kommun ökat med 206 invånare. Vårt mål om att vara 16 000 
kommuninvånare år 2025 uppnåddes under 2021. Vi välkomnar alla nya 
invånare till vår kommun. Hallsberg är en attraktiv kommun att bo och leva i. 

Vår kommun har många förutsättningar att utvecklas. Ibland glömmer vi hur 
mycket intressant som finns. Kommunen erbjuder en mångfacetterad natur 
med flera naturreservat, kulturhistoriska fastigheter, ett mycket rikt 
föreningsliv, duktiga och drivna företagare, flera frivilligorganisationer, byalag 
och kyrkor som vill bidra till kommunens viktiga utveckling. En levande 
kommun bygger på att vi alla vill hjälpas åt för att vår kommun fortsatt ska 
stå sig stark. 

Vad hände då mer under 2021? 

Det är fortsatt stort intresse för kommunens villatomter och mark till 
företagsetableringar. Tillgänglighetsanpassning i badhuset möjliggjordes så 
att personer med funktionsvariationer ges bra ytor för ombyte. Planering av 
en ny förskola på södra sidan i Hallsberg har påbörjats. En större satsning på 
underhåll av våra vägar och cykelbanor genomfördes. Fler ängsmarker har 
skapats för att gynna insekter och pollinering. Satsningar har även skett i hela 
kommunen som ska bidra till bättre folkhälsa. Detta genom att möjliggöra 
utegym i alla våra tätorter och upprustning av våra motionsspår. 

Kommunens ekonomi är fortsatt god. En effektiv ekonomi- och 
verksamhetsstyrning har under åren genomförts. Vi ska vara medvetna om att 
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vår ekonomi är ”slimmad”, inte minst vet vi det genom att vi har tredje lägsta 
kommunalskatt i länet. Att inte ta ut mer skatt än vi som kommun behöver 
innebär att våra kommuninvånare har mer kvar i sin egen plånbok. 

Årets resultat är historiskt och tack vare en snabb återhämtning av den 
svenska ekonomin med kraftigt förbättrade skatteintäkter, generösa 
statsbidrag samt en viss försäljning av mark uppnår vi det höga resultatet. 
Detta resultat bygger till stor del på ”engångspengar” vilka är svåra att göra 
ramförstärkningar med. 

Med dessa rader tackar jag än en gång personalen i kommunen, våra 
näringsidkare, vårt föreningsliv, våra kommuninvånare och förtroendevalda 
politiker för det gångna året. Tack! 

Magnus Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Fakta om Hallsberg 

 

HALLSBERGS KOMMUN 2021 
Yta (km2)   

Kommunens yta 670 

− varav land 637 

− varav vatten 33 

Storleksmässigt ligger Hallsberg på plats 154 av Sveriges 290 kommuner. 

BEFOLKNING 
Den 31 december hade Hallsberg 16 196 invånare, en ökning med 206 
personer. Hallsberg har plats 147 i befolkningsstorlek av Sveriges 290 
kommuner, och i länet är Hallsberg på femte plats av 12 kommuner. Sveriges 
demografiska mittpunkt är den punkt dit den sammanlagda resvägen 
(fågelvägen) för hela Sveriges befolkning är som minst. Enligt SCB:s senaste 
beräkning ligger mittpunkten i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun. 
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INVÅNARANTAL I TÄTORTER DEN 31 DECEMBER 2020 (senaste uppgift) 
Hallsberg 8 525 

Pålsboda 1 643 

Sköllersta 1 105 

Vretstorp 898 

Östansjö 833 

Hjortkvarn 239 
 
RESTIDER TILL HALLSBERG MED TÅG 
Örebro 20 minuter 

Stockholm 81 minuter 

Göteborg 111 minuter 

KOMMUNGRUPPSINDELNING 
SKR:s nuvarande kommungruppsindelning gäller från och med 2017. 
Kommunerna är indelade i nio grupper efter tätortsstorlek, närhet till större 
tätort och pendlingsmönster. Indelningen används för att underlätta 
jämförelser och analyser i olika statistiska sammanhang. Hallsberg tillhör 
grupp B4, ”pendlingskommun nära större stad” (Örebro). I Örebro län tillhör 
även Kumla, Lekeberg och Nora samma grupp. 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige, efter valet 2018, 45 ledamöter 
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Kommunens organisation 

Hallsbergs kommun ingår som medlem i kommunalförbunden Sydnärkes 
Utbildningsförbund, Sydnärkes kommunalförbund och Nerikes Brandkår. 
Kommunen ingår även i följande gemensamma nämnder utöver taxe-och 
avgiftsnämnden för vilken Hallsbergs kommun är värdkommun: 

Sydnärkes lönenämnd − gemensam nämnd med Kumla, Askersund, Laxå, 
Lekeberg och Ljusnarsberg, med Kumla som verksamhetsansvarig. 

Sydnärkes IT-nämnd − gemensam nämnd med Lekeberg, Askersund och Laxå, 
med Lekeberg som verksamhetsansvarig. 

Företagshälsovård samt tolk-och översättarservice − gemensam nämnd med 
region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Lindesbergs kommun, Laxå kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs 
kommun och Nora kommun. 

Sydnärkes Överförmyndarnämnd-gemensam nämnd med Askersund, Kumla, 
Laxå och Lekeberg, med Kumla som verksamhetsansvarig. 
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Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har en 
god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska också se till att internkontrollen 
utvecklas efter verksamhetens behov av kontroll. 

Varje nämnd är i sin tur skyldig att styra och löpande följa upp kontrollen 
inom nämndens verksamhetsområde. Vid brister ska nämnden föreslå 
åtgärder för att förbättra kontrollen. 

Internkontroll är inte en isolerad process, utan en del i alla styrsystem. I varje 
process ska det finnas inbyggda kontroller för att man ska se till att 
kommunen följer lagen och når sina mål. 

Den interna kontrollplanen är uppdelad på fyra övergripande områden: 

1. verksamhetsspecifik kontroll 
2. gemensam administration 
3. ekonomiadministration 
4. personaladministration. 

Nämnderna utför sina interna kontroller i beslutsstödsystemet Stratsys. Det 
underlättar tillgänglighet och sammanställning av resultat, så att 
kommunstyrelsen kan fullgöra sin uppsiktsplikt. Anvisningar och rutiner för 
intern kontroll är också utvecklade i Stratsys, vilket bidrar till att 
dokumentationen blir stabil och gör den tillgänglig på nämnd- och 
övergripande kommunnivå. 

SAMMANSTÄLLNING AV UTFÖRDA KONTROLLER 2021 
Nämnd Antal 

kontrollmoment 
Antal utförda 

kontroller 

Kommunstyrelsen 16 16 

Drift- och servicenämnden 16 16 

Bildningsnämnden 13 11 

Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 

21 21 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens internkontrollplan omfattade 16 moment inom ekonomi, 
personal, administration och verksamhet. Kontrollen visade inte några större 
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avvikelser. Tre moment redovisade mindre avvikelser. Enstaka 
leverantörsfakturor var inte rätt konterade. Pensionsbreven uppvisade mindre 
avvikelser vid ett av kontrolltillfällena. Att pensionsgrundande inkomst har 
rätt löneart visade mindre avvikelser vid ett av kontrolltillfällena. Fyra 
moment kontrollerades inte vid vardera ett enstaka tillfälle. 

Drift- och servicenämnden 
Nämndens internkontrollplan omfattade 16 moment på fyra områden. Mindre 
avvikelser redovisades inom två moment. Att samtliga kundfordringar blivit 
betalda var det ena; två kundfakturor med mindre belopp skickades till 
inkasso. Övriga icke betalda kundfakturor var något över förfallodatum eller 
sådana där en överenskommelse med kunden om en ny betalningsdag, 
makulering eller kreditering fanns. 

Det andra kontrollmomentet med avvikelser avsåg att registrering av 
allmänna handlingar sker enligt lag. De flesta allmänna handlingar 
registrerades enligt lag. Dock kvarstår en del brister, så ytterligare 
information ges kommande år. 

Bildningsnämnden 
Nämndens internkontrollplan omfattade 13 moment inom alla de fyra 
områdena. 

Kontroller av attester gav ett varierat resultat, från inga avvikelser till mindre 
avvikelser. Nämnden föreslår att kontrollen av attester fortsätter i 2022 års 
kontrollplan. 

Kontrollen av att inköp sker hos de leverantörer som kommunen har ramavtal 
eller avtal med, visade mindre avvikelser. Nämnden föreslår att kontrollen 
återkommer i 2022 års kontrollplan. 

Tre gånger om året ska bildningsnämnden kontrollera att det finns utdrag från 
belastningsregistret när personal ska anställas som vid något tillfälle i sitt 
arbete har kontakt med barn eller elever. Utdragen ska skickas till 
personalavdelningen. Resultatet för januari–april visade att av 49 
kontrollerade anställningar skickades 3 utdrag inte in. Skollagens 
bestämmelser om registerkontroll ändrades den 1 juli. Den interna kontrollen 
under höstterminen anpassades därefter. Den enda dokumentation av 
kontrollen av ett registerutdrag som får göras, är en anteckning om att 
utdraget visats upp. Anteckningen ska göras av den som beslutar om att 
anställa, anlita eller ta emot någon. Kontrollen föreslås återkomma 2022. 

Kontrollen av att personal i grundskolan har legitimation eller 
behörighetsgivande examen i undervisande ämnen visade att flera skolor 
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hade tillsvidareanställda som varken hade legitimation eller examen. 
Kontrollen föreslås återkomma i 2022 års kontrollplan. 

Kontroll sker vid två tillfällen under året av att elever i grundskolan får den 
garanterade undervisningstiden. Höstterminens kontroll visade att det 
förekom att för lite tid var utlagd i elevers schema jämfört med timplanen i 
sex av sju skolor. Rektorer granskade resultatet av kontrollen och lämnade 
kommentarer, förklaringar och förslag till åtgärder. Kontrollen föreslås 
återkomma 2022. 

Kontroll ska ske vid ett tillfälle årligen av att rektor gjort en individuell 
bedömning av varje elev som har en frånvaro över 10 procent för att se om 
eleven behöver gå om ett skolår. En skola genomförde inte kontrollen. Övriga 
sex redovisade att många elever hade över 10 procents frånvaro under 
vårterminen. Rektor gjorde en individuell bedömning av varje elev. Kontrollen 
föreslås inte återkomma i 2022 års kontrollplan. 

Några övriga moment uppvisade mindre avvikelser och kontrollerna 
återkommer 2022. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
Nämndens internkontrollplan omfattade 21 moment inom fyra områden. 

Kontrollerna visade att sex moment hade större avvikelser och fyra hade 
mindre. 

Kontrollen av att sjukfrånvaron inte ökade visade större avvikelser alla kvartal 
till följd av pandemin. 

Kontrollen av att narkotiska preparat inte försvinner i akut- och buffertförråd 
visade allvarliga avvikelser ett kvartal. Avvikelser förekom vid två av förråden. 
De åtgärder som vidtogs var polisanmälan, flyttning av förråd, utredning om 
ansvar och hantering av personal. 

Kontrollen av att narkotiska preparat hos brukare inte försvinner visade större 
avvikelser ett kvartal. Det saknades preparat vid tre tillfällen på kort tid. 
Åtgärder vidtogs i form av polisanmälan, rutingenomgångar, utredning om 
ansvarsfrågan och hantering av personal. 
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Förutsättningar i kommunen 

BEFOLKNING 
Hallsbergs kommun hade 16 196 invånare i slutet av året. Det var en ökning 
med 206 personer och en klar ökning från 2020, då befolkningen ökade med 
58 invånare. Invånarantalet är det högsta sedan 1997, det vill säga för 24 år 
sedan, då folkmängden uppgick till 16 232. 

Födelsenettot var positivt med 36 personer, det vill säga det var 36 fler 
födslar än avlidna i kommunen. I länet var det bara tre kommuner utöver 
Hallsberg som hade positivt födelsenetto: Lekeberg, Kumla och Örebro. 

Flyttnettot inklusive justeringar (+11) var positivt med 170 personer. Totalt 
1 234 personer flyttade till kommunen, medan 1 075 flyttade från Hallsberg. 

Flyttnettot inom det egna länet var +135, gentemot övriga landet +3 och 
gentemot utlandet +21. 

I sju av länets tolv kommuner i Örebro län ökade befolkningen. Hallsbergs 
ökning motsvarade 1,3 procent. För länet som helhet var ökningen 
0,4 procent. 

Rikets folkmängd fortsätter öka. År 2021 var folkökningen större än 2020, 
men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. I relativa tal ökade Sveriges 
befolkning med 0,7 procent 2021. Antalet födda ökade något samtidigt som 
antalet döda minskade betydligt, vilket innebär att födelseöverskottet ökade. 
Invandringen, som minskade kraftigt 2020, ökade 2021. Utvandringen 
minskade marginellt. Jämfört med 2020 ökade därför invandringsöverskottet. 

ARBETSMARKNAD 
Arbetsförmedlingen redovisar i sin rapport Arbetsmarknadsutsikterna hösten 
2021 läget och utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. 

”Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats avsevärt och arbetslösheten 
är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. Samtidigt har tudelningen 
på arbetsmarknaden förstärkts. Närmare hälften av de inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen är långtidsarbetslösa och antalet arbetslösa med de 
längsta tiderna (24 månader och längre utan arbete) fortsätter att öka från 
rekordhöga nivåer. Att allt fler är arbetslösa allt längre innebär en stor risk att 
effekterna av pandemin kan bli bestående och att långtidsarbetslösheten biter 
sig fast på en högre nivå. 
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Ungdomars situation på arbetsmarknaden försvårades under pandemin. Det 
beror på att ungdomar i allmänhet har en lösare förankring på 
arbetsmarknaden än äldre. Det grundar sig på kortare arbetslivserfarenhet 
och förhållandevis mer osäkra anställningsformer. Pandemin drabbade 
dessutom i hög omfattning branscher som hotell- och restaurangverksamhet, 
handel och besöksnäringen. Det är branscher där många ungdomar arbetar 
och där det är vanligt med ingångsjobb på svensk arbetsmarknad. Samtidigt 
hölls ungdomsarbetslösheten tillbaka av det rekordhöga antalet som 
påbörjade studier vid universitet och högskolor under pandemin, vilket 
möjliggjordes av ett utökat antal utbildningsplatser. När återhämtningen på 
arbetsmarknaden inleddes under tredje kvartalet 2020 minskade antalet 
arbetslösa ungdomar i förhållandevis högre takt jämfört med samtliga 
inskrivna arbetslösa. Att ungdomar är mer konjunkturkänsliga innebär att de 
missgynnas i sämre tider, men också att de gynnas vid ljusare utsikter i 
ekonomin. Framöver bedömer Arbetsförmedlingen att 
ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i en avtagande takt. 

Framöver bedömer Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta kommer att 
fortsätta öka som en följd av den stora efterfrågan på arbetskraft, dock i en 
avtagande takt. Under 2022 och 2023 bedöms antalet sysselsatta öka med 
2,0 respektive 0,9 procent. Det medför att sysselsättningsgraden i 
åldersgruppen 15–74 år väntas fortsätta öka under prognosperioden. Det är 
dock troligt att allt fler arbetsgivare kommer att uppleva en ökad brist på 
arbetskraft med efterfrågade kompetenser framöver. Det riskerar att hålla 
tillbaka jobbtillväxten, framför allt under slutet av prognosperioden. 

Trots att arbetslösheten har minskat till samma nivå som före pandemin är 
långtidsarbetslösheten fortsatt hög. Samtidigt är tillgången på arbetskraft 
med efterfrågade kompetenser begränsad. För att möta utmaningarna på 
arbetsmarknaden finns det ett stort behov av utbildning, kontinuerlig 
kompetensutveckling och livslångt lärande.” 

I genomsnitt var 3,0 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet 
arbetslösa vid utgången av 2021. Det var en minskning med 1,3 
procentenheter. Motsvarande andel i Örebro län var 3,5 (4,2) procent och för 
riket 3,5 (4,6) procent. 

Utöver dem som redovisades som öppet arbetslösa fanns ett antal personer 
som var sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs kommun var de 
4,0 (5,0) procent. Motsvarande andel i länet var 4,2 (4,9) procent och för riket 
3,7 (4,2) procent. 
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Den totala arbetslösheten uppgick därmed till 7,0 procent i Hallsberg, en 
minskning med 2,3 procentenheter. För länet var den totala arbetslösheten 
7,7 (9,1) procent och för riket 7,2 (8,8) procent. 

NÄRINGSLIV 
I Hallsbergs kommun finns omkring 1 500 företag, varav många är små och 
medelstora. Här finns även större företag inom industri och logistik. 
Hallsbergs kommun är Sveriges demografiska mittpunkt. Inom tre timmar når 
man härifrån sju miljoner av Sveriges befolkning och inom tolv timmar de 
nordiska huvudstäderna. Här möts riksvägar, Europavägar och järnväg, vilket 
gör att Hallsberg har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Inom tjugo minuters 
avstånd kan man växla mellan väg, järnväg och flyg. Kommunen har även 
närhet till Sveriges fjärde största fraktflygplats. 

År 2021 rådde en stark efterfrågan på verksamhetsmark. I princip är all 
detaljplanerad mark reserverad för nyetablering, vilket är mycket positivt för 
Hallsbergs fortsatta utveckling. Tillväxten för befintliga bolag var generellt 
god, trots pandemin. Utsatta branscher var exempelvis restaurang-, hotell- 
och turismnäringarna. 

Den positiva utvecklingen skapade en tillfällig brist på detaljplanelagd 
verksamhetsmark. Det pågår nu arbete med att detaljplanelägga totalt cirka 
50 hektar verksamhetsmark söder om Tälleleden samt i Rala-området. 

Tillsammans med Kumla och Askersund påbörjades ett arbete med att bygga 
vidare på Hallsbergs kommuns logistik- och verksamhetsområde. Fokus är att 
skapa etableringsbar mark i området kring väg 50 mot Brändåsen-området. 
Eftersom Hallsberg har ett av Sveriges bästa logistiklägen, ser kommunen 
över möjligheterna att positionera Hallsberg som det ”gröna logistikområdet” 
med ett grönt stråk till Örebro, vilket el-vägen skapar bra förutsättningar för. 

Nöjd kundindex (NKI) ökade med en enhet till 78, vilket är ett starkt resultat. 
NKI redogör för företagsklimatet i Hallsbergs kommun efter hur företagen 
upplever myndighetsutövningen. Svenskt Näringslivs rankning av företagande 
i Hallsbergs kommun minskade dock efter två år med kraftig uppgång. Mycket 
handlar om kommunikation och effekter av pandemin. Hallsberg hamnade på 
plats 216. Sett på en treårsperiod har kommunen en positiv utveckling med 
49 placeringar. 

Företagsfrukost kunde genomföras vid ett tillfälle med cirka 50 deltagare. 
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BOSTADSMARKNAD 
Den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo förvaltar omkring 1 200 lägenheter 
och 130 lokaler för kommersiell verksamhet i fem av kommunens tätorter. I 
kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera 
bostadsrättsföreningar. Under året beslutade stiftelsen att sälja ett antal 
lägenheter i beståndet. 

Det helägda kommunala bostadsbolaget Hallsbergs Bostads AB (HBAB) 
byggde 48 lägenheter i kvarteret Lien på norr i Hallsberg med inflyttning 
våren 2020. Hösten 2020 påbörjades bygget av ytterligare 24 lägenheter i 
kvarteret. I oktober 2021 var huset klart och de flesta lägenheter är nu 
uthyrda. 

Totalt såldes 24 småhustomter, varav 5 i Hallsberg, 6 i Sköllersta, 2 i 
Pålsboda, 1 i Vretstorp och 10 i Östansjö. 

Va-utbyggnaden vid Tisarens norra strand fortsätter. Arbetet pågår med att 
bygga ut allmänt vatten och spillvatten vid Tisarens norra strand. Etappen 
med överföringsledningarna vid Toskabäcken påbörjades sensommaren 2020 
och beräknas vara klar inom kort. 

När distributionsnätet i Toskabäcken är klart kommer de första cirka 80 
fastighetsägarna i området att kunna få kommunalt vatten och avlopp. 

SKATTESATS 
Den kommunala skattesatsen i Hallsberg är 21:55 och snittet i riket 20:71. 
Kommunen har den tredje lägsta skattesatsen i länet. 

Skattesatsen i Region Örebro är 11:55. Den totala skattesatsen i Hallsberg är 
därför 33:10. Genomsnittet i riket för den totala skattesatsen är 32:27. 

Källor: Statistiska centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen, Skatteverket. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

CORONAVIRUSETS EFFEKTER 
Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen, WHO, att covid-
19 var en pandemi. Stora delar av kommunens verksamheter påverkades av 
pandemin och personalen fick ägna mycket tid och kraft till att hantera dess 
konsekvenser. Kommunledningen beslutade om åtgärder till följd av 
regeländringar och rekommendationer från regering och myndigheter. 

Det andra året med pandemin liknade i stort det första, med höga sjuktal och 
verksamheternas fokus på att hindra smittspridning. 

Hallsbergs förskolor och grundskolor var öppna hela året och följde nationella 
och lokala restriktioner. Viss undervisning på högstadieskolorna genomfördes 
via fjärr- eller distansundervisning. Anpassningar gjordes vid 
skolavslutningarna. 

Ett stort antal kommunala praktikplatser försvann även 2021 och alla elever i 
skolår 9 erbjöds betald lovskola med ersättning motsvarande feriepraktik. 

Kulturskolans undervisning bedrevs digitalt och på distans under perioder 
hela läsåret 2020/2021. 

Alléhallens bad och gym hade stängt fram till 14 juni, då man började ta emot 
besök via bokningar. Från den 16 augusti var det öppet som vanligt. 

I drift- och serviceförvaltningen påverkades samtliga verksamheter. Vissa 
arbeten försvårades, exempelvis den stora ombyggnaden av ventilationen på 
Folkasboskolan. Den kunde helt enkelt inte pågå samtidigt som 
skolverksamheten på grund av smittspridningen. 
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Dagcentralerna hade öppet kortare tid under lunchen. Från och med 1 
september gäller dock ordinarie öppettider. 

Majoriteten av de boende på vård- och omsorgsboenden och brukare med 
hemtjänst har vaccinerats tre gånger. Skyddsutrustning fanns i alla former för 
samtliga verksamheter. I den dagliga verksamheten valde många att inte 
delta. I takt med att de blivit vaccinerade har deltagarna börjat återvända. 

ÅRETS SOMMARUTSTÄLLNING 
År 2021 var det 100 år sedan kvinnor kunde rösta i Sverige för första gången. 
Av den anledningen visades vandringsutställningen Rösträtt för kvinnor på 
Bergöös under sommaren. Utställningen från Kvinnohistoriskt museum i Umeå 
baseras på Sara Telemans bok. 

HALLSBERG VÄXER 
Totalt såldes 24 småhustomter, varav 5 i Hallsberg, 6 i Sköllersta, 2 i 
Pålsboda, 1 i Vretstorp och 10 i Östansjö. Ytterligare 3 tomter är reserverade. 

Bygget i Vibytorp av 21 marklägenheter med bostadsrätt som upplåtelseform 
påbörjas hösten 2022. 

Tre industritomter på Utkällevägen om totalt cirka 90 000 kvm såldes. 
Ytterligare intresse finns i området. 

En inbjudan för markanvisning i kvarteret Berg har skett. Utvärdering pågår 
och tilldelning av markanvisningen beräknas ske till oktober 2022. 
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NY FÖRSKOLA PÅ SÖDER 
Trenden med fler barn och elever i kommunens förskolor och skolor fortsätter. 
Ett beslut om en ny förskola på söder i Hallsberg har tagits, men innan den är 
på plats används paviljonger som en tillfällig lösning. 

VATTEN OCH AVLOPP VID TISAREN 
Arbetet med att bygga ut va vid Tisaren fortgick och den första etappen vid 
Toskabäcken slutbesiktigades i december. Resterande arbete beräknas vara 
klart under första halvan av 2022. 

ANLÄGGANDE AV VÅTMARKER 
Som ett led i kommunens arbete för att förhindra översvämningar byggdes en 
ny fördröjningsdamm i Fallaområdet. I det nya exploateringsområdet i 
Samsala med drygt 30 tomter planeras också för en fördröjningsdamm för 
dagvatten. 

HALLSBERGS NÄRINGSLIV 
Efterfrågan på verksamhetsmark var stark. I princip är all detaljplanerad mark 
reserverad för nyetablering, vilket är positivt för kommunens utveckling. 
Tillväxten för befintliga bolag var generellt mycket god, trots pandemin. 
Utsatta branscher var exempelvis restaurang-, hotell- och turismnäringarna. 

Den positiva utvecklingen skapade en tillfällig brist på detaljplanelagd 
verksamhetsmark. Det pågår nu arbete med att detaljplanelägga totalt cirka 
50 hektar verksamhetsmark söder om Tälleleden och i Rala-området. 

Nöjd kundindex (NKI) ökade med en enhet till 78, vilket är ett starkt resultat. 
NKI redovisar företagsklimatet efter hur företagen upplever kommunens 

myndighetsutövning. 

HALLSBERGS NYA VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE 
BLOMSTERÄNGEN 
Bygget framskrider och i december togs beslutet att även de som bor på 
Werners Backe ska flytta in på Blomsterängen, som bedöms vara klar 2022. 
Planeringen är att alla som ska flytta in där är på plats under hösten. 

Boendet kommer att ha 128 lägenheter, var och en på 32 kvadratmeter. 
Inriktningen har varit att skapa en varm och trygg plats. Boendet ska kännas 
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hemtrevligt och det ska vara enkelt att umgås med andra, både inne och ute. 
Byggnaden ägs av Länsgården Fastigheter AB och Hallsbergs kommun blir 
hyresgäst. 
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God ekonomisk hushållning 
 
Sammantaget redovisade nämnderna ett positivt resultat. Kommunen 
uppfyllde sina finansiella mål och de flesta indikatorer pekar på helt eller 
delvis uppfyllda mål på sikt. 

 

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin 
verksamhet. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. 

God ekonomisk hushållning kan ses både ur ett finansiellt perspektiv och ur 
ett verksamhetsperspektiv. En allmän utgångspunkt är att varje generation 
ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Resultatet måste 
vara tillräckligt stort för att garantera motsvarande servicenivå även för nästa 
generation, utan att det kräver skattehöjningar. 

Ambitionerna för den finansiella utvecklingen och ställningen ska beskrivas i 
form av mål. De bör formuleras utifrån det som anses vara god ekonomisk 
hushållning, samtidigt som de är anpassade efter kommunens egna 
förhållanden och omständigheter. 

Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk 
hushållning innebär att resurserna används till rätt saker och används på ett 
effektivt sätt. Därför anger kommunen mål och riktlinjer som har betydelse för 
god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska redovisa om 
kommunen har uppnått och följt målen och riktlinjerna för verksamhet och 
ekonomi. 

I avsnittet Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi redovisas 
kommunstyrelsens uppföljning och beslut utifrån nämndernas 
resultatprognoser. Kommunstyrelsen utvärderar också den ekonomiska 
ställningen och hur ekonomin utvecklas. Ekonomin kan analyseras genom 
nyckeltal eller liknande, där det är viktigt att fokusera på de delar av 
ekonomin som behöver förbättras. Ställning och utveckling av eget kapital och 
soliditet redovisas under Resultat och kapacitet. 
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH 
EKONOMI 
Genom månadsuppföljningar har kommunstyrelsen löpande uppsikt över den 
ekonomiska utvecklingen i verksamheterna och kommunorganisationen. 
Förutom månadsvisa rapporter redovisas en tertialrapport till 
kommunstyrelsen och en delårsrapport i oktober. 

Den första uppföljningen och bedömningen av måluppfyllelse görs i 
tertialrapporten. De flesta mål och indikatorer som finns i kommunens 
styrmodell följs upp senare under året, vilket innebär att det inte gjordes 
någon sammanställning av måluppfyllelse på övergripande kommunnivå 
under tertial ett. 

Tertialrapporten är främst en ekonomisk uppföljning som redovisar en 
prognos för kommunens finansiella mål. Målet är att det ekonomiska 
resultatet ska uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Prognosen pekade på ett resultat på 2,5 procent. Arbetet med att 
analysera måluppfyllelsen fortsatte under året. 

Nämndernas prognoser visade ett sammanlagt budgetunderskott på 0,4 mnkr, 
vilket i sin helhet tillhörde transfereringarna. 

Finansieringens prognos var +19,6 mnkr. Hela avvikelsen bestod av högre 
skatteintäkter och generella statsbidrag än beräknat. 

Det prognostiserade helårsresultatet i tertialrapporten uppgick till 43,7 mnkr, 
ett överskott mot budget på 19,2 mnkr. 

Nämndernas prognoser i delårsrapporten visade ett sammantaget överskott 
på 1,3 mnkr. 

Finansieringens prognos var +21,4 mnkr, där hela avvikelsen bestod av högre 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för helårsresultatet var 
47,2 mnkr, ett överskott på 22,7 mnkr mot budget. 

I den sista månadsuppföljningen till och med november 2021 visade 
prognosen ett resultat på 58,2 mnkr, vilket var 33,7 mnkr bättre än 
budgeterat. Nämndernas prognos visade ett överskott med 8,1 mnkr och 
finansieringen 25,6 mnkr. 

Styrsystemet är en styrprocess som syftar till att påverka organisationens 
beslut och åtgärder i riktning mot önskat resultat och effektivitet. Styrningen i 
Hallsbergs kommunkoncern utgår från kommunens vision, strategiska 
områden samt lagar, föreskrifter och nationella mål för kommunal 
verksamhet. Hallsbergs kommun styrs med stöd av de strategiska områdena 
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och målen i dokumentet Gemensamma planeringsförutsättningar samt de 
ekonomiska ramarna i årsbudgeten. 

Investeringsplanen är uppdelad i reinvesteringar och strategiska 
investeringar. Det ger nämnderna bättre planeringsförutsättningar och större 
bestämmanderätt över investeringarna. Projekt som rör reinvesteringar 
beslutar varje nämnd om själv. 

Det innebär att nämnderna har rätt att omfördela investeringar mellan projekt 
och besluta om nya. Nämnderna kan också avstå från att genomföra projekt. 
Fördelningen av de strategiska investeringarna beslutas löpande av 
kommunstyrelsen. 

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

Låneskuld 
Låneskulden uppgick till 228 mnkr på balansdagen. Kommunen tog inga nya 
lån, men löste lån med 30 mnkr. Under 2021 gjordes inga omsättningar av 
befintliga lån. 

Ambitionen är att successivt minska låneskulden. I budgeten och 
flerårsplanen 2022–2024 beräknas avskrivningar och årligt resultat uppgå till 
cirka 50 mnkr per år sammanlagt. De skattefinansierade investeringarna 
exklusive investeringar för exploatering planeras att uppgå till cirka 100 mnkr 
per år i genomsnitt. Utifrån dessa förutsättningar finns ett visst beräknat 
behov av nyupplåning. Lösen och upptagande av nya lån kommer att ske när 
skäligt tillfälle uppstår. Under 2022 förfaller tre lån med sammanlagd 
låneskuld på 33,9 mnkr. 

Kommunens likvida ställning beräknas fortsatt vara god, vilket skapar 
utrymme för att investera utan att behöva ta upp nya lån. 

Pensionskostnader och räntekostnader 
Ökade pensionskostnader påverkar framför allt likviditeten. Vid årsskiftet 
2021/2022 uppgick kommunens bankmedel till 117 mnkr, 7 mnkr mer än 
2020. Närmare 200 av kommunens anställda kan gå i pension de närmaste tio 
åren. De flesta av dessa pensionsavgångar infaller dock under senare delen 
av tioårsperioden. 

21
Page 40 of 405



Riksbanken höjde reporäntan i december 2019 med 0,25 procentenheter till 
0 procent. Sedan dess har reporäntan varit oförändrad. I prognosen från 
Riksbanken i februari 2022 bedöms att reporäntan höjs under andra halvåret 
2024, vilket är något tidigare än Riksbankens bedömning i november. 

En låg räntenivå är gynnsam både för kommunens befintliga lån och för nya 
lån som behövs för att finansiera de stora men nödvändiga investeringar som 
planeras. 

Budgetföljsamhet 
Nämndernas följsamhet mot budget 2021 var i stort sett på samma nivå som 
2020. Räknat i belopp blev den sammanräknade budgetavvikelsen för alla 
nämnder något lägre 2021 (+9,9 mnkr) jämfört med 2020 (+11,4 mnkr). 

Finansiellt resultat 
Det finansiella resultatet som helhet var högre, 73 mnkr, än 2020 (59 mnkr). 
Resultatet var 7,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket 
var klart över det finansiella resultatmålet på 1,6 procent. De senaste fem 
åren har det finansiella resultatet förbättrats avsevärt, från 30 mnkr till 
73 mnkr. Under den perioden har resultatet varit i genomsnitt 47 mnkr och 
uppgått till 3,3–7,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Soliditet 
Soliditeten har förbättrats med 95 procent de fem senaste åren och slutade 
på 41 procent 2021. Räknar man in kommunens ansvarsförbindelser för 
pensioner, blir soliditeten betydligt lägre, 10 procent, och 2020 var det första 
året då kommunen nådde en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen. 
Måttet soliditet inklusive pensionsförbindelser är ett sätt att mäta god 
ekonomisk hushållning. 

Det är ett av kriterierna som regeringen har satt upp för de kommuner som 
kan söka statligt bidrag för att nå balans i den kommunala ekonomin. 

Resultatutjämningsreserv 
År 2013 fick kommuner möjlighet att utjämna intäkterna över flera år genom 
att använda en resultatutjämningsreserv (RUR). De första åren efter RUR-
reformen hade Hallsberg inte tillräckliga plusresultat för att kunna avsätta 
medel till en reserv, då det krävdes ett resultat på minst 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. I bokslutet 2016 avsatte kommunen 
för första gången medel till RUR med 3 mnkr, 2017 avsattes 5 mnkr, 2019 
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avsattes 15 mnkr, och 2020 ytterligare 22 mnkr. År 2020 uppnådde 
kommunen en positiv soliditet inräknat pensionsförbindelserna. Med den 
soliditeten kan kommunen avsätta resultat över 1 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag till RUR. Efter föreslagen avsättning i bokslut 2021 
med 7 mnkr uppgår den totala resultatutjämningsreserven till 52 mnkr. Den 
nivån motsvarar sammanlagt tre års budgeterat resultat för kommunen under 
den senast beslutade planeringsperioden 2022–2024. Med nuvarande 
lagregler kan RUR endast tas i anspråk vid ett negativt resultat i kommunen. 
En översyn av reglerna ingår i statens utredning ”En effektiv ekonomistyrning 
i kommuner och regioner”. Utredarna överlämnade den hösten 2021 i sitt 
betänkande till regeringen. Utredningens förslag syftar till att hjälpa 
kommuner och regioner till en effektiv ekonomistyrning och hjälpa sektorn att 
nå ”en god kommunal hushållning”. Ett förslag i utredningen är att förändra 
reglerna om disponering av RUR. 

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

VISION − DET ÖPPNA HALLSBERG 
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer 
från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur 
och samhälle erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala 
näringslivet visar framåtanda och drivkraft och utvecklar både region och 
individer. Goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar 
Hallsberg till en kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna 
verkar nära individen, erbjuder professionellt bemötande och är lyhörda för 
idéer och synpunkter. Hallsberg ser positivt på framtiden och tar långsiktigt 
ansvar för nuvarande och kommande utmaningar. Kommunens värdeord 
vägleder tjänstemän och politiker i hur de ska förhålla sig när verksamheter 
genomförs och beslut fattas i arbetet med att förverkliga målen. 
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VÄRDEORD 
Glädje 
Hallsbergs kommun, såväl organisationen som det geografiska området, 
kännetecknas av varierade mötesplatser där människor känner glädje och 
stolthet. Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i kommunens varierande 
och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, 
inspirerar och ger varandra kraft och energi. 

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

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

MÅLUPPFYLLELSE 
Kommunens utveckling utgår från visionen. Utifrån visionen har kommunen 
lyft fram fyra strategiska områden för utveckling. Inriktningen för strategiska 
områden beskrivs genom kommunövergripande mål på lång sikt. Målen är ett 
riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad 
verksamheterna ska bidra till. 

Till varje område har fullmäktige formulerat ett antal strategiska mål som ger 
vägledning för vad verksamheterna ska prioritera för att förverkliga den 
politiska riktningen och uppfylla målen. Till varje strategiskt mål finns en eller 
flera indikatorer som fullmäktige särskilt vill följa för att dessa indikatorer 
bidrar till måluppfyllelsen. Nämnderna ansvarar för att bidra till att nå de 
kommunövergripande målen. De strategiska målen kan brytas ner till egna 
nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt från de 
kommunövergripande målen. 

Resultat och uppföljning av nämndmålen leder i sin tur till en bedömning av 
måluppfyllelse för de strategiska målen. Bedömningen av mål på 
övergripande nivåer grundar sig på en samlad bedömning av relevanta 
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resultat, aktiviteter och andra faktorer som väntas bidra till måluppfyllelse. 
Mer information om varje nämnds verksamhet och resultat finns i nämndernas 
verksamhetsberättelser. 

Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorerna 
och en kvalitativ uppföljning som nämnderna gör. De flesta mål är långsiktiga 
och därför behövs uthållighet eftersom effekterna av flera satsningar märks 
först om något eller några år. Kommunstyrelsen har en samordnande roll med 
ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen. 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når positiva ekonomiska 
resultat och når både finansiella mål och verksamhetsmål, eller att målen 
bedöms bli uppnådda. Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i 
kommunens ekonomi. Det är därför av stor vikt att den kommunala ekonomin 
har ett överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i 
lågkonjunktur. 

Hallsbergs kommun har fyra strategiska områden: Hållbar kommun, Livslångt 
lärande, Allas inflytande och God service. 

Av kommunfullmäktiges 21 mål (KF-mål) har 38 procent uppfyllts, 43 procent 
har delvis uppfyllts medan 14 procent ej uppfyllts. Mål som för närvarande 
inte är mätbara uppgår till 5 procent. 

Den samlade bedömningen av de strategiska områdena är att område God 
service för närvarande uppfylls och att övriga tre områden Hållbar kommun, 
Livslångt lärande och Allas inflytande för närvarande delvis uppfylls. 

Det strategiska området Hållbar kommun omfattar kommunens finansiella 
mål som har haft en god utveckling och måluppfyllelse över tid. Indikatorn 
avseende miljöbilar kommer att utvärderas för att bättre redovisa kommunens 
positiva utveckling av klimatpåverkan kopplat till kommunens fordon. 
Indikatorerna för insamlat hushållsavfall och materialåtervinning har de 
senaste åren haft en positiv trend medan 2021 haft en återgång. En eventuell 
förklaring kan vara effekten av pandemin då fler befinner sig i hemmet. 
Utvecklingen kommer att analyseras ytterligare och fokus kommer bland 
annat att vara på den avfallsplan som beslutades under året. Under 2022 
kommer en ny återvinningscentral att byggas, vilket bedöms bidra till en ökad 
måluppfyllelse. 

Flera projekt och stora satsningar på arbetet med att minska skolfrånvaron 
har påbörjats och genomförs, vilket upplevs som mycket positivt. Det 
påbörjade arbetet med ökad skolnärvaro har på grund av pandemin inte gjort 
det möjligt att följa upp och se de faktiska resultaten. 
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Det strategiska området Livslångt lärande har inte utvecklats i förhållande till 
föregående år. Pågående arbete inom skolans områden är långsiktiga och har 
påverkats av pandemin i två år. Utvecklingen inom området bedrivs även 
genom samverkan och samarbete regionalt och nationellt, vilket innebär stor 
betydelse av fortsatt uthållighet i samarbetet. Ekonomiskt utsatta hushåll har 
ökat från en tidigare nedgång men varierar under året och det har varit en 
positiv utveckling under den senaste perioden. 

Det strategiska området Allas inflytande omfattar verksamhet och aktiviteter 
inom många olika områden, vilket specifika indikatorer endast visar delar av. 
Även här har pandemin fått vissa konsekvenser, vilket bland annat inneburit 
att ett mål samt några indikatorer inte varit möjliga att mäta. Föreningar som 
arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska stimuleras. 
Pandemin har gjort att föreningarna inte har haft verksamhet i samma 
omfattning som tidigare. Däremot har föreningar stimulerats med extra medel 
som utbetalats som bidrag till ökade aktiviteter på grund av pandemin. 

Det strategiska området God service bedöms som uppfyllt. Kommunen har en 
god fungerande verksamhet kring tillgänglighet, bemötande, utveckling av 
digitala tjänster samt bidrar till förenklad kontakt med kommunala 
verksamheter. 

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

Lyssna  

KF-mål 
 

Hallsbergs kommun har god ekonomisk hushållning. 

Indikator 
 

Ekonomiskt resultat ska vara minst 1,6 procent. 

Kommentar: 
Det ekonomiska resultatet blev 7,2 procent. Det goda resultatet beror på att kommunen 
haft högre skatteintäkter och statsbidrag än beräknat. Målet är uppfyllt. 
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Lyssna  
KF-mål 

 

Hallsbergs kommun ska minska sin miljö- och 
klimatpåverkan. 

Indikator 
 

Andel miljöbilar i kommunorganisationen. 

Indikator 
 

Andelen resor (antal kilometer) med miljövänligt 
alternativ ska öka. 

Kommentar: 
Andelen miljöbilar minskade från 28 procent 2019 till 22 procent 2020. Totalt har tåg 
nyttjats vid 201 tjänsteresor under året. CO2-utsläppen har i och med detta uppgått till 
0,01 kg jämfört med 3 185 kg vid motsvarande antal bilresor. Målet bedöms vara delvis 
uppfyllt då en indikator är uppfylld och en inte uppfylld. 

Lyssna  

KF-mål 
 

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

Indikator 
 

Insamlat hushållsavfall totalt kg per person ska minska. 

Indikator 
 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning ska 
öka. 

Kommentar: 
Insamlat hushållsavfall har efter flera års minskning nu ökat och andelen hushållsavfall 
som samlats in för materialåtervinning minskat. Målet är inte uppfyllt. 

Lyssna  

KF-mål 
 

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

Indikator 
 

Företagsklimat enligt Insikt, totalt NKI (nöjd-kund-index). 

Indikator 
 

Svenskt Näringslivs enkät av företagsklimat. 

Kommentar: 
År 2020 ökade NKI med en enhet till 78, medan Svenskt Näringslivs rankning av 
företagande i Hallsbergs kommun minskade jämfört med tidigare mätning. Målet är delvis 
uppfyllt. 
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Lyssna  
KF-mål 

 

Skolfrånvaron ska minska. 

Indikator 
 

Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 % 

Kommentar: 
Elevfrånvaron jämfört med förra året har ökat. Det påbörjade arbetet med ökad 
skolnärvaro har inte kunnat upprätthållas i och med pandemin och de positiva resultaten 
har uteblivit. Målet är inte uppfyllt. 

Lyssna  

KF-mål 
 

Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska 
erbjudas goda livsvillkor och ska så långt som möjligt 
erbjudas stöd och tidiga insatser. 

Indikator 
 

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

Kommentar: 
Utifrån Nära vård och den enskildes egenansvar, behöver arbetsterapeuters och 
sjuksköterskors uppdrag förändras till mer förebyggande aktiviteter, samt att motivera 
den enskilde till ett egenansvar. Under höstterminen har öppna aktiviteter genomförts på 
dagcentralerna. Antalet besökare till integrationsenheten som behöver ökat stöd och 
hjälp med frågor som gäller arbete, ekonomi och familj, har ökat. Målet är uppfyllt. 
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LIVSLÅNGT LÄRANDE 
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där 
alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande 
genom hela livet. 

Lyssna 
KF-mål Alla barn och unga ska ges goda förutsättningar 

genom uppväxt och skolålder. 

Indikator Andelen barn 1–5 år inskrivna i förskolan ska öka. 

Indikator Andel elever i skolår 9 som känner sig trygga i skolan. 

Indikator Andel invånare med eftergymnasial utbildning 25–64 
år. 

Indikator Andel invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. 

Kommentar: 
Andelen barn inskrivna i förskolan har efter flera år med ökningar minskat med 
2,9 procentenheter till 84,6 procent. Andelen elever i skolår 9 som känner sig trygga i 
skolan har ökat med 1 procentenhet till 79,6 procent 2021. Andelen invånare med 
eftergymnasial utbildning ökar också och var 27,0 procent 2020. Andelen invånare (0–19 
år) i ekonomisk utsatthet har ökat från 7,2 procent till 8,7 procent. Målet bedöms vara 
delvis uppfyllt. 

Lyssna 
KF-mål Hallsbergs kommun ska verka för bättre skolresultat. 

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

Indikator Elever i skolår 9 som är behöriga till yrkesprogram 

Kommentar: 
Andelen som deltagit och klarat alla delprov i ämnesprovet i svenska ökade från 
54 procent 2018 till 63 procent 2019. Inga prov genomfördes under 2020/2021 på grund 
av pandemin. Därför saknas statistik för 2021, indikatorn kan därför inte bedömas dessa 
år. Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram ligger på samma nivå som tidigare, 
73 procent. Målet bedöms därför vara delvis uppfyllt eftersom en indikator kunnat mätas 
vilken delvis uppfyllts. 
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Lyssna 
KF-mål Hallsbergs kommun ska ha en gymnasieskola väl 

avvägd utifrån elevers efterfrågan och samhällets 
utveckling. 

Indikator Andel gymnasieelever med examen inom fyra år. 

Kommentar: 
Kommentar: Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år har minskat 
till 71,4 procent. År 2020 var andelen 72,5 procent. Målet är inte uppfyllt. 

Lyssna 
KF-mål Matematikresultaten ska förbättras. 

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

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

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

Kommentar: 
Provet består av nio delprov och på åtta av dessa har cirka 85 procent klarat godkänd. 
60 procent har klarat samtliga delprov. Resultaten varierar mellan skolorna. De nationella 
proven i matematik i skolår 9 genomfördes ej detta läsår. Andelen elever som klarar 
”Hitta matematiken” varierar mellan skolorna där några uppnår målet medan andra 
uppnår målet delvis. Målet bedöms som delvis uppfyllt. 
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Lyssna 
KF-mål Hallsbergs kommun ska förbereda personer som 

står utanför eller inte har behövlig förankring på 
arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning 
tillgodosedd genom arbete eller studier. 

Indikator Alla som kan bidra till sin egen försörjning ska göra det. 
Minst 80 procent av de personer som uppbär 
försörjningsstöd, med arbetsförmåga, ska vara 
självförsörjande inom sex månader. 

Kommentar: 
Totalt 164 insatser avslutades under året då personerna har blivit självförsörjande. Den 
genomsnittliga tiden för alla som uppburit ekonomiskt bistånd har varit 5,8 månader. 
76 procent av de personer med arbetsförmåga som fått ekonomiskt bistånd 2021 har nått 
självförsörjning inom sex månader. En orsak till att målet på 80 procent inte nåddes helt 
är att arbetslösheten ökat på grund av pandemin och därmed har behovet ökat av 
långvarigt ekonomiskt bistånd. Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

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

Lyssna 
KF-mål Kommunens invånare ska ges möjlighet att delta i 

kommunens utveckling. 

Indikator Andel valdeltagande i senaste kommunalvalet 

Indikator Möjlighet att ställa frågor vid kommunfullmäktige. 

Indikator Synpunkter, felanmälan och förslag. 

Kommentar: 
Valdeltagandet i det senaste riksdagsvalet ökade medan deltagandet i region- och 
kommunalvalet var på samma nivå som tidigare val. Kommunen har ett system för att ta 
emot invånarnas synpunkter. Möjlighet finns att ställa frågor på kommunfullmäktige. 
Målet är uppfyllt. 

31
Page 50 of 405



Lyssna 
KF-mål Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka. 

Indikator ”Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter” ska årligen öka 
för att 2022 vara minst 80 procent. 

Indikator Elevrådet får vara med och påverka saker som är viktiga 
för eleverna på skolan. Inflytandet ska årligen öka för att 
2022 vara 100 procent. 

Kommentar: 
78 procent av eleverna anser att lärarna tar hänsyn till deras åsikter, det är en 
förbättring från föregående år med 2,1 procentenheter. 74,4 procent av eleverna 
upplever att elevrådet får vara med och påverka. Det var en minskning från 
75,4 procent år 2020. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Lyssna 
KF-mål Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, 

integration och mångfald ska stimuleras. 

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

Kommentar: 
Pandemin har gjort att föreningarna inte har haft lika mycket verksamhet. Underlag 
saknas för att värdera målet. 

Lyssna 
KF-mål Insatserna inom social- och 

arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska 
anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde 
ges möjlighet till delaktighet. 

Indikator Minst 90 procent av brukarna inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med graden 
av delaktighet. 

Kommentar: 
Personalen inom enheten för förebyggande arbete utvecklar genomförandeplaner och 
ser till individernas behov och önskemål. Inom hemtjänsten är en av de viktigaste 
faktorerna för att skapa delaktighet genomförandeplanen. På grund av pandemin har de 
tidigare gårdsråden inte kunnat genomföras. På vård- och omsorgsboendenas 
kontinuerliga boenderåd görs boende delaktiga i det som sker på boendet. Målet 
bedöms vara delvis uppfyllt. 
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Lyssna 
KF-mål Hallsbergs kommun ska utveckla kanaler för 

medborgardialog. 

Indikator Antal genomförda medborgardialoger under året. 

Kommentar: 
Kommunen genomförde ortsbesök i Vretstorp, Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn, 
Björnhammar, Östansjö, Svennevad och Skogaholm. Vid flera av besöken har 
kommunens säkerhetssamordnare deltagit. Tekniska förvaltningen har deltagit i alla 
besök och fastighetsavdelningen på de orter där avdelningen ansvarar för någon 
fastighet. Målet är uppnått. 

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

Lyssna 
KF-mål Kommunens verksamheter ska ha en hög 

tillgänglighet. 

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

Indikator Andel som får svar i telefon inom 60 sekunder. 
Kommentar: 
Andelen som får svar på e-post inom en dag har förbättrats jämfört med mätningen 
2019, från 78 procent till 83 procent. Även andelen som får svar i telefon inom 60 
sekunder har förbättrats, från 55 procent till 59 procent. Målet är uppfyllt. 

Lyssna 
KF-mål Vid kontakt med kommunen ska personer uppleva ett 

gott bemötande. 

Indikator Andel maxpoäng gott bemötande. 

Kommentar: 
Andelen som anser att de får ett gott bemötande vid kontakt med kommunen är 
98 procent och 2 procent anser att bemötandet är medelgott. Målet är uppfyllt. 
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Lyssna  
KF-mål 

 

Ökad digitalisering i utbudet av tjänster. 

Indikator 
 

Andelen ärenden som kommunens invånare kan utföra 
digitalt ska öka. 

Kommentar: 
Ärenden som kommunens invånare kan utföra digitalt har ökat med 20 procent. Målet 
är uppfyllt. 

Lyssna  

KF-mål 
 

Alla nämnder ska bidra till att förenkla kontakten med 
våra verksamheter. 

Indikator 
 

Förvaltningarnas del på kommunens webbplats ska 
uppdateras kontinuerligt så att kontaktuppgifterna är 
aktuella. 

Kommentar: 
Uppdateringar görs och kontinuerligt ses webbsidor och broschyrer över vid 
förändringar. 
Webbplatsen anpassas utifrån lagen om tillgänglighet. Det finns även 
verksamhetsspecifika Facebooksidor där verksamheter lägger ut information. Målet är 
uppfyllt. 

Lyssna  

KF-mål 
 

Verksamheten ska organiseras utifrån 
brukarens/klientens behov. 

Indikator 
 

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

Kommentar: 
All personal inom hemtjänsten har fått utbildning i dokumentation och att göra 
genomförandeplaner. Då dagverksamheterna har varit stängda större delen av 2020 
har flera genomförandeplaner inte uppdaterats eller inte blivit gjorda. Alla boende har 
dock en genomförandeplan och två gånger per år ska genomförandeplanerna 
granskas utifrån boendes behov i relation till bemanningskrav. 
All personal inom hemtjänsten har fått utbildning i dokumentation och att göra 
genomförandeplaner. Planen ska upprättas tillsammans med brukaren och dennes 
önskemål ska efterfrågas. Inom verksamheten vård- och omsorgsboende finns ett 
förbättringsarbete att utföra för att nå detta mål. Inom individ- och familjeomsorgen är 
inte målet uppnått fullt ut under året. Inom arbetsmarknads- och integrationsenheten 
behövs mer tydlighet i syftet med genomförandeplanerna för att nå målet. Målet 
bedöms vara delvis uppfyllt. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Hallsbergs kommun hade vid årets slut 1 386 månadsavlönade medarbetare 
med en stor majoritet kvinnor, 81 procent. Snittåldern var 45 år och 80 
procent av de månadsanställda arbetade heltid. Den totala sjukfrånvaron var 
8,2 procent och frisknärvaron (0–5 sjukdagar under året) var 48 procent. 

  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Antal anställda 1 252 1 290 1 330 1 339 1 386 

Antal årsarbetare* 1 202 1 248 1 243 1 265 1 311 

* Alla medarbetares totala arbetstid omräknad till heltider. Antal årsarbetare 
blir mindre än antal anställda, eftersom alla inte arbetar heltid. 

 

ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN SAMT ANDEL 
HELTIDSARBETANDE 
Förvaltning Kvinnor Män Totalt Andelen 

heltidsarbetande, % 
(2020 inom parentes) 

Bildningsförvaltningen 469 129 598 83 (83) 

Drift- och serviceförvaltningen 97 60 157 83 (84) 

Kommunstyrelseförvaltningen 40 6 46 96 (98) 

Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

519 66 585 75 (73) 

Totalt 1 125 261 1 386 80 (75,5) 

Frisknärvaro 
Frisknärvaron (0–5 dagars sjukfrånvaro) var 48 procent (43). 

Frisknärvaro är andelen månadsanställda som inte hade någon sjukfrånvaro 
alls eller var sjukfrånvarande i högst 5 dagar. 

Covid-19-pandemin fortsatte 2021, vilket ledde till ökad sjukfrånvaro och 
minskad frisknärvaro. Sjukfrånvaron var i stort sett densamma som 2020. 

Under sommaren minskade sjukfrånvaron för att sen öka igen under hösten. 
Till allra största delen berodde det på pandemin. 
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Nyckeltal för sjukfrånvaron 
Sjukfrånvaron var 8,22 (8,21) procent, vilket speglar pandemins påverkan. 

Sjukfrånvaro, procent 2017 2018 2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie 
arbetstid 

7,47 6,77 6,39 8,21 8,22 

Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar 38,20 29,89 30,37 20,52 25,32 

Total sjukfrånvaro kvinnor 8,24 7,48 7,07 9,13 9,16 

Total sjukfrånvaro män 4,09 3,75 3,57 4,56 4,60 

Total sjukfrånvaro –29 år 6,84 5,48 5,41 7,11 7,68 

Total sjukfrånvaro 30–49 år 6,63 6,11 5,85 8,02 8,29 

Total sjukfrånvaro 50– år 8,53 7,61 7,42 8,80 8,32 

SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING, procent 
Förvaltning Total 

sjukfrånvarotid 
> 60 dagar Kvinnor Män Sjukfrån

varotid 
t o m 
29 år 

30–
49 år 

50– år 

Hallsberg totalt 8,22 (8,21) 23,52 9,16 4,60 7,68 8,29 8,32 

Bildningsförvaltningen 7,55 (7,18) 22,69 8,51 4,08 8,26 7,13 7,91 

Drift- och 
serviceförvaltningen 

5,07 (5,42) 19,47 6,6 2,8 7,25 3,42 6,19 

Kommunstyrelseförvaltningen 3,19 (2,8) 40,69 3,79 1,97 1,97 5,04 2,39 

Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

10,12 (10,23) 27,68 10,67 7,52 7,52 10,95 10,23 

Företagshälsovård 
Hallsbergs kommun ingår i den gemensamma nämnden för företagshälsa och 
tolkförmedling (Regionhälsan). Regionhälsan erbjuder sina resurser till 
Region Örebro län och kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, 
Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Två politiker från Hallsberg ingår 
i nämnden för företagshälsovården. Hallsbergs kommun är också 
representerad i Regionhälsans ägarråd via personalchefen. 

Företagshälsovården delar in sitt arbete i hälsobefrämjande, förebyggande 
och rehabiliterande insatser. Hälsobefrämjande grupp är den del som 
Hallsbergs kommun använder mest och det är också där företagshälsovården 
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vill komma in, alltså i ett tidigt skede för att kunna sätta in åtgärder, allt för 
att få friskare medarbetare. 

Arbetsskador 
Ett stort antal riskbedömningar och riskanalyser gjordes för att göra 
arbetsmiljön så bra som möjligt ur ett smittskyddsperspektiv. 

Arbetsskador, 
orsak 

 
Tillbud 

 

Sjukdom 2 Hot 33 

Olycksfall 32 Övrigt 85 

Färdolycksfall 5 
  

Hot och våld 12 
  

Totalt 51 (23) 
 

118 (84) 

 

Den största delen av arbetsskadorna var olycksfall, framför allt halkolyckor 
och felbelastning. En mindre del gällde hot och våld, både i skolan och i 
social- och arbetsmarknadsförvaltningen. De flesta tillbuden handlade om till 
exempel osandade gångar, olåsta dörrar och fönster och en mindre del om 
hot. Åtgärder för att minska både arbetsskador och tillbud pågår ständigt 
genom att man diskuterar dem på arbetsplatsträffar, jobbar med bemötande, 
handledning etcetera. 

 

PERSONALOMSÄTTNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
Orsak Antal 2021 

Pension 27 

Slutat på egen begäran 86 

Annan anställning i kommunen 51 

Övrigt 3 

Totalt 167 

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

Kompetensförsörjning 
För att säkra kompetensförsörjningen arbetar kommunen ständigt med att 
vara en attraktiv arbetsgivare för dem som redan är anställda och för att locka 
den kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service. Varje 
förvaltning arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för sin egen 
verksamhet. 

Att öka sysselsättningsgraden till heltid är en viktig del i 
kompetensförsörjningen. År 2021 var fokus på ett delprojekt i projektet Nära 
vård som omfattar kompetensförsörjning för de flesta befattningar i vården. 
Det sker på samma sätt i hela länet. Projektet ska vara klart till sommaren 
2022. 

Heltid som norm 
Arbetet med heltid som norm pågår i hela Sverige. Det är ett stort 
förändringsarbete och därför har tiden för att genomföra det förlängts från 
2021 till 2024. Andelen heltidsanställda i Hallsbergs kommun ökade från 
68,5 procent 2017 till 80 procent 2021. Det är främst i social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen som andelen heltidsanställda ökade, från 48 till 
75 procent. 

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

Förvaltning 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totalt 
2022–
2031 

Bildningsförvaltningen 1 1 0 5 7 11 5 6 14 10 59 

Drift- och serviceförvaltningen 0 3 4 3 4 5 8 6 9 6 48 

Kommunstyrelseförvaltningen 0 0 1 0 0 1 2 2 3 4 13 

Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

0 0 2 5 7 7 9 11 13 19 73 

Totalt 1 4 7 13 18 24 24 25 39 39 193 

Löneöversyn 
Löneöversynen fungerade enligt plan. Totalt blev löneökningen 2,4 procent. 

Jämställdhet 
En lönekartläggning för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan könen 
genomförs årligen. I Hallsberg är lönerna i stort sett jämställda; kvinnors 
löner är 99 procent av männens löner. Årets lönekartläggning visade osakliga 
löneskillnader mellan könen för en grupp, vilket rättas till under en 
treårsperiod. 

Utbildning och kompetensutveckling 
Det pågår alltid en mängd utbildningar i förvaltningarna. Från centralt håll 
ordnas normalt en introduktionsdag för nya medarbetare vid två tillfällen per 
år. Nya chefer får också inbjudan till en central introduktionsdag. En digital 
introduktion togs fram. Alla kommunens chefer tillsammans med 
skyddsombud och arbetsplatsombud gick en arbetsmiljöutbildning om tre 
dagar. Chefsdagar inbjuds det till fyra gånger under året. Det är en blandning 
av externa föreläsare och intern information. Individuell pensionsrådgivning 
erbjöds dem som önskade. Alla utbildningar kunde inte genomföras på grund 
av pandemin. De utbildningar som erbjöds centralt var digitala. 

Personalförmåner 
Hallsbergs kommun erbjuder personalförmåner såsom flextidsavtal, växling 
för fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och friskvårdsbidrag. 
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Företag Antal 
anställda 

Därav 
kvinnor 

Därav 
män 

Hallsbergs kommun* 1 386 1 123 263 

Hallsbergs Bostadsstiftelse 28 5 23 

Hallsbergs Bostads AB - - - 
Sydnärkes 
Utbildningsförbund 

293 170 123

Nerikes Brandkår** 491 27 464 

Sydnärkes 
kommunalförbund 

22 11 11

*Avser tillsvidareanställda

**I uppgiften ingår totalt antal personer som verkar inom Nerikes Brandkår, heltidsanställda, 
deltidsanställda samt personer som ingår i förbundets brandvärn. 
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Omvärldsanalys 

Kommunernas preliminära resultat 2021 redovisat av SCB 2022-
03-01
Kommunerna redovisade ett verksamhetsresultat på 38,3 miljarder kronor för 
2021. Det var en förbättring med 8,4 miljarder kronor jämfört med 2020. 

Verksamhetens nettokostnader ökade med 23,3 miljarder kronor, men 
kompenserades av en ökning av skatteintäkter med 28,3 miljarder kronor 
samt generella statsbidrag och utjämning som ökade med ytterligare 
3,5 miljarder kronor under 2021. 

Resultat efter finansiella poster ökade med 12,3 miljarder kronor jämfört med 
2020. 

Finansiella intäkter ökade med 3,6 miljarder kronor och finansiella kostnader 
minskade med 0,2 miljarder kronor, vilket gav en nettoeffekt på 3,8 miljarder 
kronor jämfört med föregående år. 

2,8 procent av kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat. Det 
var färre än året före då 6,9 procent av kommunerna redovisade ett negativt 
verksamhetsresultat. 

Endast fyra kommuner redovisade ett negativt årsresultat. 

SKR kommenterar kommunernas resultat 2021 
”För andra året i rad är det samlade ekonomiska resultatet för kommuner och 
regioner rekordstort. Det beror främst på en oväntat snabb återhämtning av 
den svenska ekonomin med ökade skatteintäkter, bland annat tack vare en rad 
statliga stimulanser av näringslivet. Skatteintäkterna har blivit 25 miljarder 
kronor högre än den information kommuner och regioner hade när budgeten 
för 2021 gjordes. 

Skatteunderlagsprognoserna har justerats upp successivt under året och 
ökningen har därmed varit omöjlig att förutse eller budgetera för. Det här 
visar också hur snabbt ekonomiska förutsättningar kan förändras. 

Andra bidragande orsaker till resultatet är hög finansiell avkastning på 
placeringar och låga räntor på skulder. Dessutom har det varit en lägre 
efterfrågan av vissa verksamheter kombinerat med en lägre investeringstakt 
än normalt. 
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Därtill har rea- och exploateringsverksamhet, genom såld mark och intäkter 
från exploatörer, givit extra klirr i kassan. 

Ett positivt finansnetto, som dessutom varierar, går inte att använda till 
löpande verksamhet. I den kommunala ekonomin ska kostnaderna varje år 
täckas av de intäkter som beräknas i budgeten. Dessa kommer framför allt 
från skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag. Årliga överskott stärker 
däremot den långsiktiga ekonomiska ställningen, soliditeten, och bidrar till att 
finansiera långsiktiga investeringar och betala av kommande pensionsskulder. 

För kommuner ligger den sammanlagda soliditeten, inklusive pensionsskulden 
som intjänats före 1998, på 29 procent. Det innebär att kommunen blir lite 
rikare, men denna rikedom kan inte användas som pengar till verksamheten 
kommande år. Det kan jämföras med om en privatperson amorterar på lånen 
till en lägenhet. Personen blir genom amortering lite rikare, men dessa pengar 
kan inte användas till annat kommande år. 

De kommande ekonomiska utmaningarna har inte försvunnit i och med att 
sektorn nu har tillfälligt starka resultat. En tillbakablick visar att förra gången 
sektorns resultat var riktigt starka var åren innan finanskrisen. Det visar att 
den ekonomiska situationen kan ändras mycket snabbt. Dessutom kvarstår de 
långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade välfärdsbehov och brist på 
arbetskraft.” 

Hallsbergs resultat i förhållande till riket och länet redovisas i avsnittet 
finansiell analys. 

SKR:s skatteprognos februari 2022 
SKR:s senaste prognos från februari 2022 visade att jämfört med prognosen 
från december 2021 räknar man med starkare utveckling av skatteunderlaget 
2021–2023, men svagare 2024–2025. Sammantaget innebär det en högre 
slutnivå 2025. År 2021 beror förändringen på att lönesummans utveckling 
visade en större faktisk ökning årets sista månader. Nu finns ett helt års utfall 
för lönesumman. Utvecklingen därefter beror på en starkare konjunkturtrend. 
Både BNP- och skatteunderlagsprognoserna justeras upp ytterligare. SKR 
beräknar i årets första skatteunderlagsprognos att BNP-tillväxten 2021 
landar på 4,9 procent (utfall saknas ännu för fjärde kvartalet) och 3,6 procent 
2022. Det innebär en upprevidering av tillväxtprognosen. Antalet arbetade 
timmar justeras ned för sista kvartalet. Det berodde dels på ökad 
smittspridning och sjukfrånvaro, dels på en något lägre ökning av 
sysselsättningen. De arbetade timmarna förväntas öka igen när 
medelarbetstiden normaliseras. Trots den höga smittspridningen är det bra 
fart i ekonomin, även om utvecklingen dämpats något. Den svenska exporten 
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går bra, samtidigt som hushållens konsumtion växer, men i något 
långsammare takt. I Sverige är det inte något större problem med inflationen, 
om man räknar bort energipriserna. SKR bedömer att återhämtningen bara 
begränsades något i slutet av 2021 och i början av 2022. Trots vissa negativa 
effekter av höga energipriser och högre räntor i USA, är den globala 
ekonomiska utvecklingen framöver stark. Återhämtningen fortgår, speciellt 
när hushållens konsumtion växlar tillbaka till tjänstebranscherna. 
Sammantaget tror SKR på en lite starkare konjunktur än den som tidigare 
presenterats, främst med högre export 2022 och lite lägre konsumtion för 
hushållen. SKR tror att de utbudsproblem som finns främst i den 
internationella handeln fortsätter att minska. Samtidigt är de höga 
energipriserna negativa för köpkraften och en ökad osäkerhetsfaktor för 
hushållen. 
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RESULTAT OCH KAPACITET 
 
Årets resultat för kommunen uppgick till 73,5 mnkr, vilket var 49 mnkr bättre 
än budget. För kommunkoncernen var resultatet 86 mnkr. Bildningsnämnden, 
drift- och servicenämnden och överförmyndarverksamheten redovisade 
negativa resultat, medan kommunstyrelsen och social- och 
arbetsmarknadsnämnden redovisade överskott. 

ÅRETS RESULTAT 
Kommunens resultat blev 73,5 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet 
på 24,5 mnkr. Nämnderna visade i huvudsak god budgetföljsamhet. 
Skatteintäkterna blev högre än budgeterat, medan generella statsbidrag och 
utjämning blev lägre. Verksamhetsresultatet förklaras av att skatteintäkterna 
inte minskade i den omfattning som tidigare bedömts på grund av pandemin. 

Den historiskt låga räntenivån gynnade resultatet i form av lägre finansiella 
kostnader. 

Resultatet påverkades av realisationsvinster med 6,3 mnkr. De avräknas i 
balanskravsutredningen. 

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till 86 mnkr, vilket var 28 mnkr 
bättre än 2020. 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 
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BALANSKRAVET 
Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunens ekonomi vara i balans 
och redovisa högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster räknats 
bort. Ett positivt resultat krävs för att behålla det egna kapitalet och bygga 
upp medel för reinvesteringar. Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
uppgick till 67,2 mnkr. Efter reservering till resultatutjämningsreserven, RUR, 
uppgick balanskravsresultatet till 60,2 mnkr. 

Balanskravsutredning, mnkr 2021 

Årets resultat 73 473 

Samtliga realisationsvinster − 6 317

Årets resultat efter balanskravsjustering 67 156 

Balanskravsresultat tidigare år 

Reservering till RUR − 7 000

Balanskravsresultat 60 156 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 
Med kommunallagen som grund har fullmäktige antagit riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och RUR. Regelverket ger kommunen möjlighet att 
reservera delar av positiva resultat. Tidigare års positiva resultat kan 
användas för att jämna ut minskade intäkter i samband med ett negativt 
resultat efter balanskravsjusteringar. Reservering får göras med högst ett 
belopp som motsvarar den del av årets resultat efter balanskravsutredning 
som överstiger 1 procent av summa skatteintäkter och generella statsbidrag. 
År 2021 uppgick högsta möjliga reservering till 47,4 mnkr. 

Till och med bokslut 2020 uppgick RUR till 45 mnkr. I bokslut 2021 avsattes 
ytterligare 7 mnkr, vilket innebär att RUR nu uppgår till 52 mnkr. 

RUR får användas när balanskravsresultatet är negativt för att nå upp till ett 
nollresultat. 
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RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 
mnkr 2020 2021 

Ingående värde 23 45 

Årets reservering till RUR 22 7 

Disponering av RUR 0 0 

Utgående värde 45 52 

BUDGETAVVIKELSER 
En viktig förutsättning för ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i 
verksamheterna. 

Totalt uppgick nämndernas överskott till 9,9 mnkr. Det var 1,5 mnkr mindre 
än föregående år. De senaste fem åren har nämndernas budgetavvikelse 
förbättrats med 8,0 mnkr. 

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning, är 
att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Utvecklingen av 
skatteintäkter och generella statsbidrag samt nettokostnader visar periodvis 
stora svängningar. 

Fyra av de fem senaste åren var ökningstakten av skatteintäkter och generella 
statsbidrag högre än utvecklingen av nettokostnaderna. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade i genomsnitt med 4,6 procent 
per år. Nettokostnaderna ökade i snitt med 3,6 procent. 

Nämnd/styrelse 
mnkr 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 

Kommunstyrelsen 3,4 3,2 8,3 9,7 1,2 

Drift och service – 0,7 0,5 0,2 0 – 0,2 

därav skattefinansierad verksamhet – 0,7 0,5 0,2 0 – 0,5 

därav avgiftsfinansierad verksamhet 0 0 0 0 0 

Bildningsnämnden 0,1 – 0,1 – 0,1 0 – 0,5 

Social- och arbetsmarknadsnämnden – 0,6 – 1,1 4,2 1,8 9,6 

Revision, valnämnd med flera – 0,4 0 0 – 0,4 – 0,4 

Summa 1,9 2,6 12,7 11,4 9,9 
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ÅRETS RESULTAT SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER 
Årets resultat för kommunkoncernen visade ett överskott på 86 mnkr, mot 
58 mnkr 2020. Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, lämnade ett överskott på 
8,9 mnkr, Hallsbergs Bostads AB, HBAB, ett överskott på 1,2 mnkr, 
Sydnärkes Utbildningsförbund ett underskott på 0,4 mnkr och Nerikes 
Brandkår ett överskott på 6,7 mnkr. Sydnärkes kommunalförbund redovisade 
ett nollresultat efter justering mot resultatutjämningsfonder. 

I Hallbo var årets resultat efter finansiella poster 8,9 mnkr, att jämföra med 
budgeterade 4,8 mnkr. Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten, utan 
att kvalitetsförbättra bostäderna och områdena samt möta behovet av 
nybyggnad. 

Resultatet för HBAB blev ett överskott på 1,2 mnkr, vilket också budgeten 
visade efter avdrag för bolagsskatt. 

Sydnärkes Utbildningsförbunds resultat visade ett underskott på 0,4 mnkr. De 
främsta orsakerna var sänkta statsbidrag, ökade kostnader för 
vuxenutbildning, att kostnaderna för sfi inte helt kompenserades och att 
medlemskommunernas ungdomar valde andra gymnasieskolor. 

Årets resultat för Nerikes Brandkår var ett överskott på 6,7 mnkr. Det berodde 
på flera saker, bland annat reavinster på placerade medel, högre intäkter för 
obefogade larm och externa avtal och att personal hyrs ut till 
ledningsverksamheten i räddningstjänsten. 

Sydnärkes kommunalförbunds resultat blev ett överskott på 4,9 mnkr före 
avsättning till resultatutjämningspost. Varje kommun ska finansiera sin egen 
taxa som fastställs av respektive kommunfullmäktige. Kommunalförbundet 
redovisar samlade resultat som kortfristig skuld till eller kortfristig fordran på 
respektive avfallskollektiv. Förfaringssättet innebär att kommunförbundet inte 
redovisar något eget kapital. I bokslutet 2021 redovisas det samlade 
resultatet av alla fyra avfallskollektiv som kortfristig skuld. 

NETTOKOSTNADERNAS ANDEL AV SKATTEINTÄKTER 
OCH STATSBIDRAG 
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans 
mellan löpande intäkter och kostnader. Det långsiktiga ekonomiska målet är 
att kommunens resultat ska utgöra 1,6 procent av summan av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, sett över en treårsperiod. 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, tillika 
kommunens finansiella mål, blev 7,2 procent. Det innebär att målet 
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uppfylldes. De fem senaste årens resultat uppgick till 46,6 mnkr per år i 
genomsnitt. 

Det kan åskådliggöras genom att nettokostnaderna ställs i relation till 
skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto. Måttet får därmed inte 
vara högre än 98 procent, om det ekonomiska målet ska vara uppfyllt. 

Procent 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens nettokostnader 92 93 92 90 89 

Avskrivningar 4 4 3 3 4 

Finansnetto 1 0 0 1 0 

Summa procentandel 97 97 95 94 93 

INTÄKTER 
Skatteintäkter och generella statsbidrag är kommunens största inkomstkälla. 
Skatteintäkternas storlek beror på skattesatsen och skatteunderlaget efter 
taxering av invånarnas inkomster. Kommunens skattesats var 21:55 kronor 
per beskattningsbar hundralapp. 

Skatteintäkterna blev totalt 27,2 mnkr högre än budgeterat. De preliminära 
skatteintäkterna var 2,6 mnkr högre än budget. Slutavräkningen för 2020 var 
positiv med 2,9 mnkr. Den preliminära slutavräkningen för 2021 blev positiv 
med 18,3 mnkr. Generella statsbidrag och utjämning blev 7,1 mnkr lägre än 
budgeterat. Intäkten från inkomstutjämningsbidraget blev 0,7 mnkr högre än 
budget. Kostnadsutjämningsbidraget blev 0,2 mnkr lägre än budget. Intäkten 
från regleringsbidraget blev 0,1 mnkr lägre än budget. Kommunal 
fastighetsavgift blev 0,3 mnkr lägre än budget. Generella statsbidrag blev 
7,3 mnkr lägre än budgeterat, vilket berodde på att ett budgeterat statsbidrag 
till äldreomsorgen på 7 mnkr riktades om till verksamheten direkt. 

KOSTNADER 
Bruttokostnaderna för den kommunala verksamheten uppgick till 1 209 mnkr. 
Den kommunala verksamheten är personalintensiv och av bruttokostnaderna 
utgjorde perso-nalkostnaderna 56 procent. 

Nettokostnadsutvecklingen uppgick till 3,2 (3,8) procent, medan ökningen av 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 4,7 (5,7) procent. 
Utrymmet mellan intäktsökningen och kostnadsökningen är en avgörande 
faktor för kommunens möjlighet att skapa en stabil ekonomi med nödvändiga 
överskott för framtida finansiering av verksamhet och investeringar. 
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Utrymmet var 1,5 procentenheter (1,9 procentenheter 2020). 

Semesterlöneskuld och uppehållslöneskuld uppgick totalt till 32,2 mnkr. Det 
var en ökning med 2,5 mnkr. Den totala sjukfrånvaron var oförändrad. Det 
speglar att läget med covid-19-pandemin var oförändrat. I spåren av 
pandemin och ökad sjukfrånvaro kunde personalen inte ta ut semester i 
samma omfattning som ett normalt år. Det ökade antalet sparade 
semesterdagar och därmed semesterlöneskulden. 

Skulden för okompenserad övertid var 2,4 mnkr, vilket var något lägre än året 
innan. Ferielöneskulden för lärarpersonal var densamma, 5,9 mnkr. 

KÄNSLIGHETSANALYS 
Nedanstående tabell visar hur stor påverkan 1 procents ökning eller 
minskning har på kommunens intäkter och kostnader. 

Händelse förändring Kostnad eller intäkt 
i mnkr 

Ränteförändring rörliga lån 1 procent +/– 0,6 

Löneförändring 1 procent +/– 6,7 

Bruttokostnadsförändring 1 procent +/– 12,1 

Generella statsbidrag 1 procent +/– 2,9 

Skatteförändring 1 skattekrona +/– 33,0 

FINANSIELLA POSTER 
Finansnettot blev 4 mnkr bättre än budget. Finansiella intäkter blev 2 mnkr 
högre än budgeterat, bland annat på grund av för låg budget för 
borgensavgifter. De finansiella kostnaderna blev 2 mnkr lägre än budgeterat. 
Det var i huvudsak räntekostnaden för långfristiga lån som påverkade utfallet. 
Ingen nyupplåning gjordes. I stället löstes ett lån på 29 mnkr. Den låga 
räntenivån gynnade räntekostnaderna. 

AVSÄTTNINGAR, NEDSKRIVNINGAR OCH SÄRSKILDA 
ÅTAGANDEN 
Ingen ny avsättning gjordes till lakvattenrening. Ianspråktagande gjordes med 
0,5 mnkr. Den kvarvarande avsättningen på 10,1 mnkr beräknas gå åt för att 
åtgärda den underdimensionerade reningsanläggningen vid den nedlagda 
deponin i Vissberga. 
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INVESTERINGAR 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 58,4 mnkr av budgeterade 153,3 mnkr. 
Genomförandegraden blev 38 procent (75 procent 2020). 

I nedanstående tabeller redovisas investeringar i större projekt, och 
avgiftsfinansierade va-investeringar. 

Den största investeringen var exploatering av va-nät i Toskabäcken. 

Sanering av va-ledningar uppgick till 5,7 mnkr. Större saneringar skedde på 
Kärrsvägen i Pålsboda, Ekliden-Blomsterhultsgatan, Rösegatan och 
Snickarevägen i Hallsberg. 

Sjövattenledningen i Tisaren byggdes ut och den sista delen av 
överföringsledningen på land genom Toskabäcken är klar. På grund av främst 
geotekniska förutsättningar – som inte framkom under planeringen – 
fördyrades projektet, eftersom vägarna behövde förstärkas för va-
ledningarnas skull. Fördyrningar skedde även på grund av att avfall sanerades 
från vägarna. 

Ombyggnaden av Folkasboskolans ventilation startade hösten 2020. 
Projektet avslutades vecka 44. Kostnaderna blev högre än budgeterat, 
eftersom bland annat undertaket fick rivas, belysning och fönster bytas samt 
förråd och brandcell byggas, vilket inte var planerat från början. 

Sörängen har byggts om för LSS-verksamhet. Projektet blev betydligt mer 
omfattande än planerat. Husets samtliga system och ytskikt är nya. 

Tillgänglighetsanpassningen i Alléhallen är klar och omklädningsrummen 
togs i bruk under sensommaren. 
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REDOVISNING AV STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT 
Belopp i tkr Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Avvikelse 
2021 

Exploatering VA-nät Toskabäcken – 6 317 – 6 413 – 96 

Sanering VA-nät – 4 000 – 5 662 – 1 662 

Tisaren sjövattenledning – 6 550 – 4 112 2 438 

Folkasboskolan, ventilation – 2 670 – 4 052 – 1 382 

SUF tillagningskök – 3 575 – 3 591 – 16 

Sörängen f d Childrens – 2 500 – 3 361 – 861 

Vattenledning Rala 3 – 1 663 – 2 532 – 869 

Tillgänglighetsanpassning 
Alléhallen 

– 2 416 – 2 349 67 

Folkasboskolan asfaltsbeläggning – 1 650 – 2 000 – 350 

Allébadet, driftutrustning – 910 – 1 838 – 928 

Trafiksäkerhetsobjekt – 1 000 – 1 548 – 548 

Exploatering Sköllersta Sörby 0 – 1 280 – 1 280 

Inventarier – 1 600 – 1 235 365 

Sydnärkehallen omklädningsrum – 1 141 – 1 219 – 78 

Maskiner kök – 1 400 – 1 213 187 

Avloppsreningsverk – 1 029 – 1 183 – 154 

Inköp maskiner och fordon – 1 168 – 1 168 0 

Folkasboskolan, fönsterbyte – 1 244 – 1 065 179 

Summa större investeringsprojekt – 40 833 – 45 822 – 4 989 
 
  

51
Page 70 of 405



REDOVISNING AV EXPLOATERING SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 
Belopp i tkr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

2021 

Exploatering Samsala 2 B+C – 7 300 – 224 7 076 

Exploatering skattefinansierad 
verksamhet 

– 7 300 – 224 7 076 

 
REDOVISNING AV EXPLOATERING AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 
Belopp i tkr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

2021 

Vattenledning Rala 3 – 1 663 – 2 532 – 869 

Exploatering VA-nät Toskabäcken – 6 317 – 6 413 – 96 

Exploatering VA-nät Tisaren Tunbohässle – 200 – 387 – 187 

Exploatering VA-nät Tisaren Tisarstrand – 70 – 208 – 138 

Överföringsledning Tisaren – 1 063   1 063 

Tisaren sjövattenledning – 6 550 – 4 112 2 438 

Utbyggnad VA-nät Tisaren – 4 561 0 4 561 

Exploatering, Kvarsätter – 1 300 0 1 300 

Exploatering, Samsala 2 B+C – 6 100 – 873 5 227 

Exploatering Hässleberg 0 – 686 – 686 

Exploatering Sköllersta Sörby 0 – 1 280 – 1 280 

Exploatering ofördelat – 3 000   3 000 

Exploatering avgiftsfinansierad 
verksamhet 

– 29 161 – 13 960 15 201 
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REDOVISNING AV ÖVRIGA VA-INVESTERINGAR 
Belopp i tkr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

Inköp maskiner och fordon – 2 420 – 267 2 153 

Nödvattenrum – 600 0 600 

Sanering VA-nät – 4 000 – 5 662 – 1 662

Anläggningar – 4 800 4 800 

Avloppsreningsverk – 1 029 – 1 183 – 154

Summa VA-verksamhet – 12 849 – 7 112 5 737 

SOLIDITET 

Soliditeten uppgick till 41 procent. Det var en ökning med 6 procentenheter. 
För den sammanställda redovisningen var den 25 procent (en ökning med 
2 procentenheter). Orsaken var god likviditet och överskott. 

Soliditeten beskriver den ekonomiska styrkan på längre sikt. Den visar hur 
stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Förändringarna i 
detta finansiella mått påverkas av investeringstakt, nyupplåning, andra 
skuldförändringar och av det ekonomiska resultatet. Ju lägre soliditet, desto 
högre framtida kostnader. 
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EGET KAPITAL 

Det egna kapitalet har ökat varje år under en femårsperiod. 

För att kommunens förmögenhet, som har skapats av tidigare generationer, 
inte ska urholkas och för att kommande generationer inte ska belastas av 
dagens konsumtion, krävs en positiv resultatnivå. Sedan 2017 har det egna 
kapitalet ökat med 95 procent. För koncernen är ökningen 65 procent. 

SKULDSÄTTNINGSGRAD 
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Skuldsättningsgraden i kommunen sänktes från 2 till 1. 

Skuldsättningsgraden för koncernen ligger kvar på 3. 

Skuldsättningsgraden beskriver den del av tillgångarna som finansieras med 
främmande kapital. En skuldsättning över 1 betyder att skulderna är större än 
det egna kapitalet. En hög skuldsättningsgrad tyder på mer risk. 
Skuldsättningsgrad används för att beskriva kommunens finansiella risk 
(räntekänslighet). 

SOCIAL INVESTERINGSFOND 
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att införa en social investeringsfond. 
Fondens syfte är att minska utanförskap, bryta långvarig arbetslöshet och 
förbättra integrationen. Beslutet innebar att reserverade medel på 
balansräkningen för tidigare ej utnyttjade medel, som utbetalats i form av 
statsbidrag för flyktingmottagande, fördes över till fonden. Den ursprungliga 
avsättningen i bokslut 2015 uppgick till 8,4 mnkr. 

Det ingående saldot 2021 uppgick till 10,3 mnkr. Under året togs 6,0 mnkr i 
anspråk. I bokslut 2021 avsätts 5,6 mnkr. Utgående saldo var således 
10,0 mnkr. 

Fonden redovisas som en del av eget kapital, men påverkar inte den externa 
redovisningen i form av resultat- och balansräkning. 
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Risk och kontroll 
 
KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA 
Kassalikviditet, procent 2017 2018 2019 2020 2021 

Kommunen 190 74 59 70 88 

Sammanställd redovisning 115 87 79 89 108 

Kassalikviditet är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar i 
förhållande till kortfristiga skulder. Kassalikviditeten för kommunen uppgick 
till 88 procent vid årets slut. Det var en förbättring med 18 procentenheter. 
Likviditeten var så god att kommunen kunde finansiera sina investeringar på 
58,4 mnkr utan att ta upp nya lån. Kommunen löste även ett lån på 30 mnkr. 
Den sammanställda redovisningen visade en förbättring med 
19 procentenheter. Koncernen utökade sina lån med 90 mnkr. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Kommunen värderar tillgångar och skulder i balansräkningen enligt kravet på 
en rättvisande resultaträkning. Med rättvisande avses bland annat att 
mätningen är konsekvent genom åren och att enskilda år är jämförbara. I 
redovisningssammanhang betraktas därför verksamheten som om den ska 
fortsätta i all oändlighet (fortlevnadsprincipen). Det är samtidigt komplicerat 
att värdera kommunala tillgångar. Tillgångarna är ofta av så kallad 
allmännyttig karaktär och saknar marknadsvärden. Sammantaget med 
balansräkningens resultatutredande roll innebär det att kommunen behöver 
ha en restriktiv hållning när balansräkningens poster värderas 
(försiktighetsprincipen). 

Fastigheter, anläggningar och inventarier upptogs i bokslutet till ett värde av 
762 mnkr. 

De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till sammanlagt 36 mnkr. 
Aktier och andelar i övriga bolag (Kommuninvest ekonomisk förening och 
Vätternvatten AB) uppgick till 2,4 mnkr. Det bokförda värdet för andelar i 
Kommuninvest ekonomisk förening var 0,5 mnkr. Det totala insatskapitalet 
efter de insatsemissioner som kommunen medverkade i 2002–2015 uppgick 
till 13,8 mnkr. Det redovisas inte som en finansiell tillgång utan med en 
upplysning i bokslutet. Aktierna i det nybildade bolaget Vätternvatten AB 
uppgick till 1,9 mnkr. Grundfondskapitalet i den kommunala bostadsstiftelsen 
Hallbo uppgick till 23,6 mnkr. 
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LÅNESKULD 
Låneskuld, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Kommunen 464 260 260 258 228 

Sammanställd redovisning 820 834 972 1 086 1 176 

Kommunens låneskuld uppgick till 228 mnkr. Kommunen löste ett lån på 29 
mnkr och amorterade 1 mnkr. Låneskulden i den sammanställda 
redovisningen uppgick till 1 176 mnkr, vilket var en ökning med 90 mnkr 
sedan 2020. 

Kommunens räntekostnader uppgick till 1,4 mnkr. Låga rörliga och fasta 
räntor gjorde det möjligt att binda lån på längre löptider till låg ränta, vilket 
minskade räntekostnaderna. 

KAPITALBINDNING LÅNESKULD 
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FÖRDELNING RÖRLIG OCH FAST RÄNTA 
Den 31 december var 72 procent av låneskulden bunden med fast ränta och 
28 procent löpte med rörlig ränta. Skuldportföljens genomsnittliga 
kapitalbindning var 3,40 år och den genomsnittliga räntebindningen 2,96 år. 

 
En relativt stor andel bundna räntor ger trygghet inför framtiden, eftersom 
räntekostnaderna då är kända, även om nackdelen naturligtvis är lite högre 
räntor. Att sprida kapitalbindningen är viktigt, så att inte alla lån omsätts 
samtidigt. 

BORGENSÅTAGANDE 
Totalbeloppet för kommunens borgensåtaganden ökade med 114 mnkr. 
Borgen för Hallbo ökade med 48 mnkr. Nytt för 2021 är att Sydnärkes 
kommunalförbund upptog lån på 37 mnkr som kommunen borgar för. Borgen 
för Sydnärkes Utbildningsförbund ökade med 28 mnkr. Hallsbergs andel av 
utbildningsförbundet uppgick till 49 procent. 

I samband med att det gemensamma kommunala bolaget Vätternvatten AB 
bildades, beslutade kommunfullmäktige att ingå borgen för bolagets 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp på 22 mnkr. Det 
förändrades 2021, eftersom Laxå utträdde ur samarbetet. Borgensåtagandet 
för Hallsberg ökade då till 27,5 mnkr. Bolaget ansvarar för 
dricksvattenförsörjning från Vättern. 
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Inga lån har hittills tagits upp i Vätternvatten AB. Hallsbergs andel i bolaget 
är efter Laxås utträde 8,2 procent. Övriga ursprungliga delägare är 
kommunerna Örebro, Kumla och Lekeberg. 

Kommunens borgensåtaganden bedöms ha relativt låg risk. Kommunens 
största borgensåtaganden ligger i Hallbo. Risker som företaget har att möta 
är framför allt finansiella. En procents ökning av räntorna påverkar resultatet 
med omkring 3 mnkr. Prisstegring för el och fjärrvärme eller extremkyla under 
längre tid kan innebära minskade underhållsinsatser. Även vakanserna kan 
öka om efterfrågan minskar. Årets resultat i Hallbo blev 8,9 mnkr, vilket var 
högre än 2020 (7 mnkr). 

Uthyrningsgraden var oförändrad, 98,9 procent. Kommunfullmäktige 
tillstyrkte i slutet av november det inriktningsbeslut som Hallbos styrelse 
beslutat om som innebär försäljning av 477 lägenheter. 

Hallsbergs kommun ingick 1993 en solidarisk borgen såsom för egen skuld, 
för Kommuninvest i Sverige AB:s alla nuvarande och framtida förpliktelser. 
Alla medlemskommuner ingick med likalydande borgensförbindelser. 

PENSIONER 
Pensionsförpliktelser 
Pensionsåtagandet redovisas efter kommunallagens intentioner enligt den så 
kallade blandmodellen. Det innebär att en mindre del redovisas som 
avsättning i balansräkningen och en större del redovisas som 
ansvarsförbindelse. 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande på 399 mnkr (398 mnkr). De 
pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till 312 mnkr (323 mnkr) och 
redovisas enligt rekommendationerna som en ansvarsförbindelse. Det innebär 
att 78 procent av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen. 

Kommunen anlitade KPA som pensionsadministratör och KPA har beräknat 
pensionsskulden. Aktualiseringsgraden den 31 december 2021 var 
96 procent. Det var oförändrat jämfört med 2020, och bedöms vara en relativt 
hög nivå. 

För personer som är aktualiserade, det vill säga där alla pensionsgrundande 
tider är utredda, är pensionsåtagandet beräknat enligt dessa. För dem som 
inte är aktualiserade uppskattar KPA en pensionsgrundande tid. I takt med att 
även de aktualiseras, justeras ansvarsförbindelsen. 

Inga visstidspensioner redovisades i bokslutet 2021. 
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Löneskatt för de beräknade pensionsförmånerna redovisades också under 
avsättningar med 17 mnkr (14 mnkr). 

Pensionsförmåner redovisade som ansvarsförbindelser uppgick till 251 
mnkr (260 mnkr) exklusive löneskatt. Löneskatten var 61 mnkr (63 mnkr). 

Pensionsutbetalningar 
De pensionsmedel som intjänats från 1998 utbetalas för den anställdes egen 
placering hos pensionsförvaltare. Enligt avtalet KAP-KL beräknas den 
avgiftsbestämda ålderspensionen med en årlig pensionsavgift från och med 
månaden efter den månad arbetstagaren fyller 21 år. 

Avgiften beräknas till 4,5 procent av ett avgiftsunderlag. 

Kostnaden för 2021 redovisas som kortfristig skuld och beräknas till 32,2 
mnkr (30,6 mnkr) inklusive löneskatt. 

 

PENSIONSFÖRVALTNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2001 om riktlinjer för pensionsförvaltning. Det 
finns inga medel särskilt placerade för kommunens pensionsutbetalningar. 
Kommunen återlånar den samlade pensionsskulden till verksamheten. 

Pensionsförvaltning, mnkr 2020 2021 

Avsättning för pensioner 75 87 

Ansvarsförbindelser     

Pensionsförpliktelser som inte     

upptagits bland avsättningar 323 312 

Finansiella placeringar     

Totalt återlånat 398 399 
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Förväntad utveckling 

 
Det här avsnittet redovisar förhållanden och faktorer som kan påverka den 
kommunala ekonomin och verksamheten den närmaste tiden och vilka risker 
och osäkerhetsfaktorer det innebär. 

Sysselsättning och tillväxt 
Utvecklingen av sysselsättning och tillväxt har stor betydelse för kommunens 
intäkter, som till största delen består av skatter och generella statsbidrag. 

Grunden för en stark välfärd är en ekonomi i balans. Målet är ekonomiskt 
överskott i goda tider, för att kommunen ska ha en buffert när tiderna blir 
sämre. Det budgeterade resultatet för 2022 är 17,0 mnkr. För 2023 och 2024 
är det budgeterade resultatet 17,3 mnkr respektive 17,9 mnkr. Det är ett 
resultatmål på 1,6 procent i förhållande till totala skatteintäkter och 
statsbidrag. 

Skatteunderlag 
I sin första skatteunderlagsprognos för 2022, publicerad i februari 2022, 
räknar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med starkare 
skatteunderlagstillväxt 2021–2023, men svagare 2024–2025 jämfört med 
den tidigare prognosen. Sammantaget innebär det en högre slutnivå 2025. 
Utvecklingen beror på starkare konjunkturutveckling. 

Jämfört med de budgeterade intäkterna visar prognosen en kraftig ökning 
2022 och en något lägre 2023–2024. 
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Det är både skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning som ökar 
jämfört med budget 2022–2024. 

SKR presenterar nya prognoser för skatteintäkter och kommunal utjämning 
vid omkring fem tillfällen 2022. 

Befolkningsutveckling 
Kommunens kostnader påverkas av förändringar i befolkningen samt behov, 
förväntningar och krav. Kommunen analyserar varje år förutsättningar inför 
planering och beslut om verksamhetsmål och budget. En viktig del är 
befolkningsprognosen. I prognosen som låg till grund för budgeten 2021 och 
flerårsplanen 2022–2023, räknade kommunen med en viss befolkningsökning, 
bland annat genom inflyttning de närmaste åren. År 2021 ökade 
invånarantalet med 206 personer. En justering av befolkningsprognosen görs 
våren 2022 inför kommande planeringsperiod 2023–2025. Hur det planerade 
bostadsbyggandet kan genomföras är en avgörande faktor. 

Befolkningsutvecklingen tillsammans med ökad efterfrågan på välfärd innebär 
ett ökat kostnadstryck. Kommunen står inför stora utmaningar, trots att 
regeringen ger både generella och riktade statsbidrag till olika områden. Det 
krävs därför en rad åtgärder för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna 
på ett par års sikt. Samtidigt måste kommunen intensifiera arbetet med 
effektivisering, utveckling och förnyelse genom strukturella åtgärder, mer 
samverkan och nya arbetssätt inom välfärd och administration. 

I kommunstyrelsens budget för 2022 ingår medel för att fortsätta satsningen 
på digitalisering med 2 mnkr. Digitalisering är en viktig möjlighet att 
effektivisera verksamheten, öka tillgängligheten och samtidigt förbättra 
servicen. 

Pensioner 
Pensionsskulden i kommuner och regioner beräknas enligt Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld (RIPS). 

Styrelsen för SKR beslutade i april i enlighet med RIPS-kommitténs förslag 
att nya parametrar över livslängden ska användas i 
pensionsskuldsberäkningarna. Det nya livslängdsantagandet bygger på data 
för kommunsektorns anställdas dödlighet och inkomster. 

Ändringen i livslängdsantagandet innebär att den beräknade pensionsskulden 
ökar med cirka 4 procent. 
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Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste och svåraste utmaningarna i de 
kommunala verksamheterna. Konkurrensen om de medarbetare som behövs i 
förskolor och skolor har ökat. Det finns en nationell brist på förskollärare och 
lärare. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att anta en strategi för 
kompetensförsörjning. Syftet är att tydliggöra styrning, viljeinriktning och 
utvecklingsbehov när det gäller det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjning. 

I Örebro län startade ett delprojekt med en gemensam 
kompetensförsörjningsplan i projektet Nära vård. Kompetensförsörjning är en 
regional utvecklingsfråga som gäller tillväxt och konkurrenskraft. Demografin 
ökar behoven. Andelen äldre i befolkningen ökar, vilket leder till att 
efterfrågan på vårdutbildad personal väntas öka starkt fram till 2025. 
Ökningen förväntas stiga ännu mer efter 2025, då allt fler kommer in i de 
riktigt vårdtunga åldrarna (85+). 

Nyttan och effekter med projektet: 

• Det ger varje kommun en bild över dess
kompetensförsörjningsutmaningar och därmed förutsättningar att
reflektera över konkreta lösningar.

• Kommunerna i länet får tillgång till en metod för att arbeta
systematiskt med kompetensförsörjning. Metoden kan även
användas på andra områden i ett långsiktigt arbete för att trygga
kompetensen.

• Projektet ger en länsövergripande bild över läget som underlag till
den kompetensförsörjningsplan som ska formuleras 2022.

• I social- och arbetsmarknadsförvaltningen samarbetade en
arbetsgrupp om frågan med Region Örebro län och övriga
kommuner i länet.

Bostads- och lokalförsörjning 
Hallsbergs Bostads AB, HBAB, utför drift och förvaltning av hyresfastigheter 
samt vård- och omsorgsfastigheter på uppdrag av kommunens 
fastighetsavdelning. 
Ytterligare 24 lägenheter i kvarteret Lien på norr i Hallsberg blev färdiga för 
inflyttning. 

Bostadsbyggandet är viktigt för Hallsbergs utveckling. 
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Lokalförsörjningsplanen visar behovet av nya och ombyggda 
verksamhetslokaler de kommande fem åren. Planen utmynnar i prioriterade 
projekt inom strategiska investeringar i budget och flerårsplan. 

Planerade investeringar beslutas i form av investeringsramar för kommande 
treårsperiod. Ramarna tar kommunen fram med utgångspunkt från tidigare 
planer och uppdaterade investeringsbehov som redovisats under 
budgetprocessen. I investeringsplanen för 2022–2024 finns bland annat 
utrymme för en ny förskola i södra Hallsberg. 

  

64
Page 83 of 405



Kommunstyrelsen 

 
 

Antal ledamöter: 15 
Antal anställda: 46 
Ordförande: Magnus Andersson 
Förvaltningschef: Lena Fagerlund 

 

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

ÅRETS VERKSAMHET 
En rad miljöutredningar genomfördes. För centrumplanen och 
detaljplaneuppdraget Bokbindaren med flera skedde omfattande 
miljöundersökningar och vattenutredningar. Den gamla macken revs och 
marken sanerades. Fler miljöundersökningar var aktuella i samband med att 
detaljplaner togs fram. 
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Trafikverket fortsätter med projektering av järnvägssträckan Hallsberg–
Stenkumla. För att järnvägsbygget ska kunna genomföras, behöver 
överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Hallsberg och Östansjö 
flyttas. Trafikverket bygger och finansierar den nya ledningen. Projektering av 
ledningen pågår och bygget påbörjas troligen 2022. 

Intresset fortsätter att vara stort för småhustomter och tomtförsäljningen 
ökade. Totalt såldes 24 småhustomter varav 5 i Hallsberg, 6 i Sköllersta, 2 i 
Pålsboda, 1 i Vretstorp och 10 i Östansjö. På Utkällevägen såldes fyra 
industritomter. Ytterligare intresse finns i området och nya gator behöver 
byggas ut enligt den befintliga detaljplanen. 

Ett markanvisningsavtal tecknades för kvarteret Berg. Där planeras 50 
lägenheter med både hyresrätt och bostadsrätt som upplåtelseform. 

Digitala e-tjänster infördes för den kommunala tomtkön och för beställning av 
nybyggnadskarta. Utbyggnaden av allmänt vatten och spillvatten vid Tisarens 
norra strand påbörjades sensommaren 2020. En första etapp slutbesiktades i 
Toskabäcken och de första cirka 80 fastighetsägarna har möjlighet att ansluta 
sig till kommunalt vatten och avlopp första kvartalet 2022. 

Projektering av distributionsnätet pågår för Tisarstrand–Kvarsätter och 
beräknas upphandlas första kvartalet 2022. Därefter ska kommunen planera 
det sista området i Tunbohässle. 

Näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun fortsätter att förbättras visar 
mätresultat. Hallsbergs näringsliv påverkades liksom övriga Sverige av 
pandemin. Utsatta branscher var handel, restauranger och turistnäring. 

Ett arbete mellan kultur och fritid och näringsliv påbörjades med fokus på att 
bättre positionera Hallsberg inom turismnäringen. 

Arbetet med krislogistik fortgår och samordnas mellan Business Region 
Örebro, länsstyrelsen och Region Örebro. 

Säkerhetsverksamheten tog fram en uppdaterad utbildningsplan. Även en ny 
uppdaterad form för lägesbild arbetades fram tillsammans med polisen. 
Lägesbilden ligger till grund för BRÅ-samarbetets analys i Hallsberg. Under 
hösten genomfördes två krisövningar, en för kommunledningsgruppen och en 
för kommunstyrelsen. 

Planeringen inför valet 2022 påbörjades. En utredning kring vad det skulle 
innebära om kommunen inför mobil förtidsröstning redovisades. 

Nya styrdokument om rutin för distansarbete och information för vägledning 
vid kränkande särbehandling togs fram. 
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Varje år genomför kommunen ett stort antal upphandlingar. Det kräver god 
planering, kunskap och kännedom om rutiner och regler hos alla förvaltningar. 
Upphandlingsplaner togs fram för att utgöra underlag för planering och 
prioritering. En uppdaterad avtalskatalog finns med aktuell information om 
pågående ramavtal. 

Även 2021 präglades av pandemin. Näringslivslivs-, kommunikations- och 
säkerhetsavdelningen hade en central uppgift för att tillhandahålla aktuell 
information om åtgärder och händelseutveckling, både internt och gentemot 
medborgarna. Distansarbetet fortsatte för de medarbetare där det var möjligt. 

EKONOMI 
 
DRIFTVERKSAMHET 
Belopp i tkr Utfall 

2020 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen – 5 979 – 6 233 – 6 284 51 

Kommundirektör – 4 163 – 6 869 – 7 367 498 

Administrativa avdelningen – 3 610 – 3 518 – 4 464 946 

Näringslivs-, kommunikations- och 
säkerhetsavdelningen 

– 3 459 – 3 665 – 3 797 132 

Ekonomiavdelningen – 8 620 – 8 822 – 9 533 711 

Personalavdelningen – 7 120 – 7 153 – 7 029 – 124 

Samhällsplanering – 4 418 – 15 609 – 14 502 – 1 107 

Planeringsreserv     – 550 550 

Totalt – 37 369 – 51 869 – 53 526 1 657 

 
  

67
Page 86 of 405



TRANSFERERINGAR 
Belopp i tkr Utfall 

2020 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 

Färdtjänstresor med mera – 4 734 – 4 646 – 5 850 1 204 

Företagshälsovård – 1 200 – 1 229 – 1 200 – 29

It-nämnd – 11 570 – 12 470 – 12 428 – 42

Lönenämnd – 2 955 – 3 280 – 3 090 – 190

Nerikes Brandkår – 12 911 – 13 153 – 13 152 – 1

Sydnärkes Utbildningsförbund – 93 003 – 97 818 – 97 824 6 

SKL/Mälardalsrådet/övriga 
medlemsavgifter 

– 1 442 – 1 273 – 1 509 236 

Gemensamt arkiv – 338 – 395 – 387 – 8

Övrigt – 268 – 470 – 375 – 95

Sfi – 3 569 – 2 000 – 1 569

Totalt – 128 421 – 138 303 – 137 815 – 488

Kommentarer till resultatet 
Kommunstyrelsen redovisade för sin egen verksamhet ett överskott på 1,7 
mnkr inklusive kommunens outnyttjade planeringsreserv. Exklusive 
planeringsreserven på 0,6 mnkr redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 
1,2 mnkr. 

Avvikelserna varierar mellan kommunstyrelseförvaltningens avdelningar, men 
överskottet uppstod främst av vakanser och onyttjade medel för utveckling. 
Utveckling och kompetensutbildning fick stå tillbaka på grund av pandemin. 
Underskottet inom samhällsplanering består av en arkeologisk undersökning 
vid Tälleleden samt fler framtagna detaljplaner. 

Medlemsbidraget till Sydnärkes Utbildningsförbund baseras på antalet 
invånare 16–19 år i respektive medlemskommun. Hallsbergs andel ökade och 
väntas öka även kommande år. Budgetmedel finns reserverade för det. 
Färdtjänstens kostnader minskade beroende på både färre och kortare resor 
till följd av pandemin. Underskottet inom samhällsplanering består av en 
arkeologisk undersökning vid Tälleleden samt fler framtagna detaljplaner. 
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL 
Volymmått 2017 2018 2019 2020 2021 

Försäljning av småhustomter 18 32 23 35 24 

Antal antagna detaljplaner 2 3   0 3 

Antal producerade nybyggnadskartor 41 31 38 44 40 

Antal husutstakningar 9 36   18 10 

Antal levererade grundkartor 2 2 3 3 4 

Antal leverantörsfakturor 32 773 33 681 37 437 35 290 34 064 

Antal kundfakturor 57 517 57 986 58 196 56 489 56 512 

 varav TAN 39 640 39 484 39 760 39 202 39 499 

Antal inkomna motioner 7 4 5 2 1 

Antal inkomna förslag från 
kommuninvånare 

24 25 14 26 22 

FRAMTID 
Intresset för nya småhustomter fortsätter att vara stort. Det är också fler 
externa aktörer som visat sitt intresse i samband med markanvisningar. Rutin 
för tomtkö och riktlinjer för markanvisningar utgör bra verktyg för 
hanteringen. Efterfrågan på mark för etablering är mycket stor. Sammantaget 
innebär det att fokus behålls på planering och utveckling av nya markområden 
för bostäder och verksamhetsytor. Parallellt planeras för klimat- och 
miljöåtgärder som exempelvis saneringar och etablering av våtmarker. 

I samband med att kommunen växer och verksamheter förändras behöver 
lokaler anpassas löpande. Kommunstyrelseförvaltningen har ansvaret för den 
strategiska lokalförsörjningen med syfte att leda och samordna ett effektivt 
nyttjande av kommunens samtliga verksamhetslokaler. Vid varje behov och 
förändring av lokaler ska tillgången till befintliga lokaler utvärderas. Det 
innebär att samtliga förvalt-ningar måste ha god framförhållning i sin 
planering. År 2022 befinner sig flera stora lokalprojekt i olika faser, som till 
exempel inflyttning till det nya äldreboendet Blomsterängen, bygge av en ny 
förskola på Söder och planering av Centrumhusets renovering. Den 
sistnämnda sker i etapper och därmed behövs tillfälliga lokaler. 

I takt med att den kommunala verksamheten och efterfrågan på välfärd ökar, 
är grundläggande verksamhetsutveckling i samtliga verksamheter prioriterad. 
Det innebär att kommunens processer ska stödjas av effektiva system för 
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ökad kvalitet. Digitaliseringen är en del av verksamhetsutvecklingen. År 2021 
prioriterades arbetet med att etablera processen för e-tjänster. För 
utvecklingsprojekt ska fokus vara kommuninvånarnas behov, effektivitet och 
kvalitet, hållbarhet och miljö samt möjlighet till sam-verkan med andra 
kommuner. Prioriterat är att upprätta externa och interna e-tjänster samt e-
arkiv. Verksamhetsutveckling omfattar ofta ett it-system. Det innebär att all 
utveckling sker i dialog och samarbete med it-nämnden. Hallsbergs kommun 
strävar efter att utveckla tillsammans eller utbyta erfarenheter med övriga 
kommuner inom befintliga nätverk eller för övrigt. 

Den långsiktiga planeringen visar att kostnaderna för välfärden ökar snabbare 
än intäkterna. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver därför utveckla 
modeller för att förbättra arbetet ytterligare. En utmaning är att få 
kärnuppdragen samhällsutveckling, välfärdsproduktion och demokrati att gå 
hand i hand och ömsesidigt förstärka varandra. Utvecklingen i samhället 
driver 

Utvecklingen i samhället driver på arbetet med säkerhetsfrågorna ur olika 
perspektiv. Fokus ligger på totalförsvarsuppbyggnad med ökad grad av 
samverkan mellan myndighet och näringsliv. Den strategiska 
kompetensförsörjningen fortsätter att vara mycket viktig för hela den 
offentliga sektorn. Även inom kompetensförsörjning bör ett perspektiv vara 
ökad samverkan med andra kommuner. 
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Drift- och servicenämnden 

 
Antal ledamöter: 11 
Antal anställda: 153 
Ordförande: Conny Larsson 
Förvaltningschef: Magnus Ribbing 

Drift- och servicenämndens verksamhet omfattar: 

• Vatten- och avloppsförsörjning 
• Vägar och trafiksäkerhet 
• Parker, natur- och grönområden 
• Förvaltning av kommunens fastigheter (inklusive bolag) 
• Bygglov 
• Bostadsanpassning 
• Måltids- och lokalvårdsverksamhet 
• Tillsyn inom miljö, livsmedel samt tobaks- och alkoholtillstånd 

ÅRETS VERKSAMHET 
Pandemin påverkade samtliga verksamheter genom de nationella och lokala 
restriktionerna. I huvudsak kunde verksamheten likväl fortgå på ett stabilt 
sätt. 
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Fastigheter 
Inflyttningen i det kommunaltekniska huset genomfördes för största delen av 
verksamheten. Vidare planering och diskussioner förs om hur huset ska bli 
helt färdigt och eventuellt fler externa hyresgäster i byggnaden. Skärmtak för 
fordonsparken och en tvätthall återstår i investeringen. 

Som ett led i att förhindra översvämningar byggdes en ny fördröjningsdamm i 
Fallaområdet. I det nya exploateringsområdet i Samsala planeras också för en 
fördröjningsdamm för dagvatten utöver de drygt 30 tomterna. 

Förvaltningen tilldelades 4 mnkr i extra anslag för beläggningsåtgärder 
(asfalt). 

Under våren brann Ur och Skur-förskolans hus i Sköllersta ner till grunden. 
Branden var anlagd. Ingen kom till skada och verksamheten kunde fortsätta 
med en inhyrd toalettvagn på plats. 

Det nya tillagningsköket på Knuten blev färdigt för produktion av cirka 400 
portioner till förskolan och cirka 50 portioner till äldre och gäster på 
dagcentralen. Köket är dimensionerat för cirka 600 portioner totalt. 

Covid-19-läget medförde en del omställningar. Under våren hämtade 
gymnasiets elever matlådor. Årskurs 9 på högstadiet åt sin lunch i ishallen. 
Man delade även upp klasserna för att ha en del av undervisningen där. 

Efter sommaren stod Alléköket klart efter en omfattande renovering. 

Tekniska avdelningen projekterade ett nytt exploateringsområde i Samsala 
och exploateringen upphandlades under hösten. Byggstart skedde i slutet av 
året och hela entreprenaden beräknas vara avslutad till hösten 2022 med 33 
nya, byggklara tomter. 

Vintersäsongen fungerade bra. Nya entreprenörer på flera orter (Pålsboda, 
Vretstorp, Östansjö) genomförde halk- och snöbekämpande åtgärder på ett 
bra sätt. 

Under första halvåret lades en stor arbetsinsats på att flytta gata och park 
från de gamla lokalerna på Stocksättersvägen till det kommunaltekniska 
huset på Tegelgatan 2. 

Vatten och avlopp 
Arbetet med att bygga ut va vid Tisaren fortgår och den första etappen vid 
Toskabäcken slutbesiktigades i december. Resterande va-arbete i området 
beräknas vara klart under första halvan av 2022. 
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Anläggningsarbetet på Toskavägen gick långsammare än planerat på grund 
av dåliga markförutsättningar. Gamla miljöföroreningar påträffades och 
markens beskaffenhet var sämre än vad som – trots geotekniska 
undersökningar – antogs. 

En dagvattenfördröjningsvall uppfördes under hösten på Fallagärdet i 
Hallsberg. Dammen byggdes av en extern entreprenör. Hela entreprenaden 
gick mycket bra. 

Under det sista kvartalet spolades huvudavloppsledningarna till 
avloppsverket i Hallsbergs tätort rena och inspekterades. Mycket stora 
mängder grus, sten och annat togs ur rören och en kamerainspektion 
genomfördes. 

Under året åtgärdades 21 dricksvattenläckor och 6 avloppsstopp. 

Park- och naturarbeten 
Länsstyrelsen hjälpte till med bekämpning av jättebalsamin vid södra sidan av 
Storån i Hallsberg. Under sista kvartalet byggdes en ny gångstig i östra delen 
av Ekoparken. Nu går det att gå runt hela Ekoparken på hårdgjorda stigar. 

Under våren rapporterades om vildsvin som kommit nära bebyggelse. Mindre 
åtgärder utfördes, som information till allmänheten, undervegetationsröjning i 
utsatta områden och tillfälligt utökade jaktarrenden för närliggande jaktlag i 
Samsala. I slutet av året köptes även en vildsvinsfälla in. Den sköts av 
kommunens skyddsjägare. 

Ortsbesök, miljöarbete och tillsyn 
Ortsbesök genomfördes i Vretstorp, Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn, 
Björnhammar, Östansjö, Svennevad och Skogaholm. 

Lokalvårdsavdelningen fortsätter att utveckla kemikaliefri lokalvård. Bland 
annat köptes ett system till tvättmaskinen på Folkasboskolan, för att man ska 
kunna tvätta med ultravatten och tappa ultravatten i sprayflaskor till 
städning. Även två system som tillverkar ECA-vatten köptes in. Där tillsätts 
salt och elektricitet som gör att vattnet får en desinficerande effekt. 
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EKONOMI 
VERKSAMHET 
Belopp i tkr Utfall 

2020 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 

Nämnd- och styrelseverksamhet – 199 – 246 – 311 65 

Förvaltningschef – 2 966 – 2 642 – 2 521 – 121 

Fordonsverkstad – 439 – 656 – 264 – 392 

Fordonsförvaltare 145 253 0 253 

Teknisk chef – 2 301 – 2 687 – 2 345 – 342 

Gatuingenjör – 8 506 – 13 266 – 12 903 – 363 

Trafikhandläggare 0 – 676 – 722  46 

Gata och park – 11 463 – 14 873 – 14 895 22 

Fastighet –5 080 – 681 – 782 101 

Bostadsanpassning – 2 461 – 2 252 – 1 693 – 559 

Städ – 226 150 0 150 

Måltid – 106 573 0 573 

Miljö – 2 058 – 1 944 – 1 972 28 

Bygglov – 47 – 214 – 605 391 

Alkohol-, tobaks- och 
läkemedelstillsyn 

0 0 0 0 

Totalt – 35 495 – 39 161 – 39 013 – 148 

Kommentarer till resultatet 
Verksamheternas resultat skiftade, men totalt redovisade drift- och 
servicenämnden ett underskott på 148 tkr mot budget. Bygglov, lokalvårds- 
och måltidsverksamheten samt fordonsförvaltning stod för de största 
överskotten, medan teknisk verksamhet, fordonsverksamheten, gatuingenjör, 
bostadsanpassning och tillståndsverksamheten redovisade underskott. Övriga 
redovisade mindre över- respektive underskott. 

Underskottet i fordonsverkstad berodde på högre kostnader i och med flytten 
till kommunaltekniska huset. Den egna personalen arbetade med att göra de 
nya lokalerna i ordning och övriga arbeten kunde därför inte utföras på samma 

74
Page 93 of 405



sätt som vanligt. Tekniska chefens verksamhet redovisade ett underskott. 
Intäkterna ökade, samtidigt som en person tillkom. 

Gatuingenjören redovisade ett underskott på 363 tkr. Verksamheten fick en 
extra ram till beläggningsunderhåll, som nu gick att utföra i större omfattning. 
Underskottet berodde delvis på tillkommande kostnader för sanering vid 
asfaltering. 

Lokalvård visade ett överskott på 305 tkr. Flera verksamheter var stängda, 
vilket bidrog till minskat behov av lokalvårdspersonal. Extern försäljning av 
lokalvård, bland annat en slutstädning av nybyggda hus åt kommunens 
fastighetsbolag, inbringade extra intäkter som inte var budgeterade. 

Måltidsverksamheten visade ett överskott på 573 tkr. Intäkterna blev högre än 
beräknat, samtidigt som kostnaderna minskade. Covid-19 hade stor påverkan, 
eftersom Alléskolan delvis var stängd och skolan gjorde andra lösningar 
tillsammans med verksamheterna. Vakanta tjänster som inte återbesattes 
bidrog också till överskottet. 

Bygglovsverksamheten visade ett överskott på 390 tkr. Ett större antal 
bygglov hanterades, vilket bidrog till överskottet. 

Tillsynsverksamhetens resultat som var negativt justerades mot fonden för 
alkoholhandläggning Sydnärke. Därmed visade verksamheten ett resultat 
inom ram vid årets slut. 
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Avgiftskollektivet 
VERKSAMHET 
Belopp i tkr Utfall 

2020 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 

Inventering VA-rörnät – 641 – 284 – 272 – 12

VA-rörnät, leverans vatten, spillvatten, 
dagvatten 

– 9 103 – 11 163 – 8 492 –2 671

VA-avgift hushåll och industri 32 101 32 969 33 710 – 741

Vattenförsörjning, anskaffning, produktion, 
distribution 

– 4 195 – 5 108 – 5 951 843 

Avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, 
slamhantering, reservvattentäkter, 
vattenmätning 

– 14 862 – 13 158 – 15 234 2 076 

Teknisk chef VA – 3 355 – 3 256 – 3 761 505 

Totalt – 55 0 0 0 

Kommentarer till resultatet 
Avgiftskollektivet redovisade ett underskott på 0,9 mnkr som överfördes från 
fonden för att resultatutjämna till ett resultat i balans. Kvar i fonden finns nu 
2,2 mnkr. 

Intäkterna för va-avgifter från hushåll och industri blev lägre än beräknat och 
gav ett underskott på totalt 1,1 mnkr. Anslutningsavgifterna visade överskott 
liksom maskin- och resursfördelning. 

Avloppsreningsverken och vattenförsörjningen redovisade överskott, medan 
arbetet med rörnätet i kommunen kostade mer än budgeterat. 

Kapitalkostnaderna var högre än 2020, men redovisade ändå ett överskott på 
nästan 2 mnkr, eftersom investeringarna inte genomfördes i samma 
omfattning som budgeterat. 

FRAMTID 
Den rådande omvärldssituationen där materialbrist är en faktor gör att arbetet 
för fastighetsavdelningen har längre ledtider än normalt. Även 
prisjusteringarna är kännbara i många fall. 
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Strävan finns att hålla kommunens gator och grönytor i ett bra skick så att de 
kan nyttjas av kommunens invånare på ett tillfredsställande och säkert sätt 
oavsett årstid. 

Livsmedelspriserna har stigit rejält och bedöms även fortsättningsvis göra 
det. Utmaningen är att få till en budget där det finns utrymme för den 
ekologiska andelen som behöver ökas för att kommunen ska nå de nationella 
målen år 2030. Även hanteringen av special- och anpassad kost behöver ses 
över, eftersom fler elever och barn efterfrågar sådan. 

Lokalvårdsavdelningen fortsätter att arbeta för en helt kemikaliefri städning 
genom att använda avjoniserat, rent vatten och byta ut städmaskiner. 

Inom va-verksamheten planeras för flera stora projekt i Kävesta, Tisarstrand 
och Tunbo. Nya överföringsledningar planeras mellan Hallsberg och Östansjö. 
Arbetet med att modernisera befintliga va-verk fortsätter. 
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Bildningsnämnden 

 
Antal ledamöter: 11 
Antal anställda: 598 
Ordförande: Siw Lunander 
Förvaltningschef: Catharina Lindvall-Scharmer 

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom utbildning 
och kultur. Verksamheten omfattar: 

• Förskola och pedagogisk omsorg 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Fritidshem 
• Särskola 
• Kulturskola 
• Bibliotek 
• Kultur- och föreningsverksamhet 
• Medverkan i Hallsbergs familjecentral 
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ÅRETS VERKSAMHET 
Hela verksamhetsåret präglades av covid-19. Förskola och skola hade högre 
frånvaro bland både barn, elever och personal. Vissa enheter var mer 
drabbade än andra. Förskolor och grundskolor var öppna hela läsåret och 
förvaltningen följde nogsamt restriktionerna. Kultur- och 
fritidsverksamheterna ställde in vissa arrangemang och kulturskolan hade 
reducerad verksamhet. Pandemin medförde också ökad belastning på 
motionsspår, vandringsleder, badplatser, utegym med mera, vilket däremot 
var en positiv effekt av situationen. 

Förskolornas positiva utveckling fortsatte och verksamheten höll generellt 
hög kvalitet. Brist på lokaler och ett ständigt behov av att rekrytera 
förskollärare påverkade verksamheten. Personal som inte är förskollärare 
erbjuds möjlighet att läsa in examen inom sin anställning. 

Trenden med fler elever och barn fortsatte. Ny förskola på söder planeras. I 
Pålsboda fick förskolan tillgång till en lokal med ett tillfälligt bygglov. 

Paviljonger placeras vid Långängskolan, eftersom skolans elevantal ökat 
kraftigt. Andelen elever som blev gymnasiebehöriga efter genomförd lovskola 
var 73 procent, vilket var i linje med 2020. Det fanns elever som var 
frånvarande från skolan i högre utsträckning jämfört med tidigare år. Det 
påverkade elevernas måluppfyllelse och resultatet negativt. 

I samband med utbrottet av covid-19 försvann ett stort antal praktikplatser i 
kommunen även 2021. Alla elever i årskurs 9 erbjöds betald lovskola med 
ersättning motsvarande feriepraktik. 

Bildningsnämnden erhöll utökade medel för att kunna möta behov hos 
nyanlända och flerspråkiga elever. Vid den aktuella tidpunkten var antalet 
nyanlända elever 180. Det var 30 procent av eleverna i kommunens 
grundskolor som hade ett annat modersmål än svenska. Bland dem fanns en 
stor andel med begränsad tidigare skolgång som hade svårt att tillgodogöra 
sig undervisningen. Bildningsnämnden tilldelades en förstärkning på 8 
miljoner fördelad på två år med start under hösten. Medlen ska användas för 
att förbättra undervisningens kvalitet för nyanlända och flerspråkiga elever i 
årskurs 4–9. Medlen fördelades till Transtenskolan, Stocksätterskolan, 
Folkasboskolan och Långängskolan. 

Samverkan med social- och arbetsmarknadsförvaltningen formaliserades 
genom att Handlingsplan för samverkan för barnets bästa antogs. Där 
framgår hur samverkan ska ske på förvaltningsövergripande nivå. Som ett led 
i det ansökte och fick socialförvaltningen och bildningsförvaltningen 
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projektmedel för att arbeta med skolnärvaro. Projektet startade under hösten 
och avslutas vid årsskiftet 2023/2024. 

Kulturavdelningen ansvarar bland annat för verksamheten i Bergöökvarteret; 
att anordna evenemang och andra kulturaktiviteter. Avdelningen ska stötta 
kulturföreningarna och folkbildningen i deras verksamheter. 
Kulturavdelningen har också ansvar för att söka statliga bidrag, fördela 
kulturaktiviteter systematiskt och utvärdera kulturprojekt i samarbete med 
förskolan och grundskolan. Alla dessa verksamheter blev starkt påverkade av 
pandemin. Verksamheterna fick ställa om, flytta fram och ställa in. 

Kulturskolans verksamhet styrs av riktlinjerna i kulturplanen och 
barnkulturplanen. Kulturskolans uppdrag består i att bedriva bred verksamhet 
för barn och unga i teater, bild och musik. Den huvudsakliga verksamheten är 
frivillig och barn och ungdomar 8–19 år kommer till kulturskolan på sin fritid. 
Av kulturskolans verksamhet ska 20 procent bedrivas i grundskolan i olika 
projekt, för att skolan ska nå ut till alla barn och bidra till de estetiska 
lärprocesserna. Hallsbergs kulturskola är förhållandevis liten, men kan trots 
det erbjuda ett brett utbud med god kvalitet. 

I kommunen erbjuds folkbiblioteksverksamhet genom huvudbiblioteket i 
Hallsberg samt filialer i Pålsboda och Hjortkvarn. Under hela året fortsatte 
anpassningar att göras med anledning av pandemin. 

Alléhallen hölls stängd tills smittskyddsläget förbättrades och öppnade åter i 
juni. Sedan öppnandet har besöksfrekvensen varit normal. 

Fritidsgården Kuben tvingades stänga verksamheten första halvåret, men 
digitala event anordnades genom livestreaming två gånger i veckan. Barn och 
ungdomar kunde delta via olika chattrum i sociala medier, där det fanns 
möjlighet att chatta och spela spel. 
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EKONOMI 
VERKSAMHET 
Belopp i tkr Utfall 

2020 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 

Nämnd – 310 – 264 – 326 62 

Kultur och förening – 2 649 – 2 809 – 2 891 82 

Bibliotek – 4 754 – 4 725 – 5 197 472 

Kulturskola – 3 182 – 3 298 – 3 458 160 

Fritidsgårdar – 2 146 – 2 106 – 2 466 360 

Fritid – 15 309 – 16 581 – 16 447 – 134 

Förskola och öppna förskolan – 93 274 – 100 265 – 106 682 6 417 

Nattis – 1 358 – 1 543 – 1 247 – 296 

Förskoleklass, grundskola, 
fritidshem 

– 170 030 – 177 045 – 168 549 – 8 496 

Ledning & administration – 32 749 – 28 513 – 28 978 465 

Skolskjutsar – 10 273 – 11 276 – 9 842 – 1 434 

Elevstöd – 10 912 – 9 932 – 12 529 2 597 

Särskilt stöd personal – 735 – 538 – 1 409 871 

Modersmål – 4 955 – 6 010 – 4 343 – 1 667 

Ej fördelad budget 0 0 0 0 

Totalt – 352 636 – 364 905 – 364 364 – 541 

Kommentarer till resultatet 
Utfallet för driftredovisningen visade en avvikelse på –541 tkr. Den berodde 
främst på att kostnaden för andra kommunala och fristående verksamheter 
ökade. 

Bildningsförvaltningen fick kompensation för minskade intäkter på 
fritidsavdelningen och en budgetökning för en extra utbetalning av 
föreningsbidrag. Flera av grundskolorna redovisade negativa avvikelser. 
Orsakerna var främst behov av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd 
och till grundbemanningen. Personal anställdes utöver ordinarie personal för 
att möta elevernas behov. Många av förskolorna redovisade positiva 
avvikelser. Förskolorna i samma geografiska område samarbetar och hjälper 
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varandra kring bemanning. Det var, och är fortfarande, svårt att rekrytera 
behöriga pedagoger till alla tjänster. 

Kulturavdelningen visade en positiv avvikelse, eftersom verksamheten fick 
ställa om, flytta fram och ställa in evenemang och arrangemang. 
Fritidsavdelningen drabbades hårt av pandemin med stängda hallar och 
minskad föreningsverksamhet samt en del inställda evenemang. 

Nattis, omsorg på obekväm arbetstid, redovisade en negativ avvikelse, vilket 
berodde på högre personalkostnader. 

Skolskjutsar visade en negativ avvikelse. En ny upphandling gjordes i våras, 
vilket påverkade kostnaderna totalt. 

Elevstöd visade en positiv avvikelse, eftersom elevhälsan stora delar av året 
hade personal frånvarande som inte ersattes av vikarier. Modersmål visade ett 
negativt resultat. Avvikelsen berodde på högre behov än budgeterat. Internt 
pågår en översyn kring organisering av studiehandledning och modersmål 
som förhoppningsvis kan ge positiv effekt på ekonomin. 

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL 
  2017 2018 2019 2020 2021 

Antal barn i förskolan 759 829 861 852 862 

Antal barn per årsarbetare i förskolan 5,5 5,5 5,3 5,3 5,3 

Antal elever i grundskolan 1 843 1 864 1 871 1 898 1 896 

Antal årsarbetare per 100 elever i skolår 1–9 8,6 9,4 7,9 9,9 10,5 

Antal elever i ämneskurs och gruppkurs, 
kulturskolan 

283 282 329 273 304 

Antal lån totalt i alla bibliotek i kommunen 63 039 56 484 52 869 56 179 44 696 

Antal besökare i huvudbiblioteket, 
måndag–lördag 

50 866 59 117 59 489 46 800 34 222 

FRAMTID 
Hallsbergs kommun växer, vilket innebär fler barn och elever i 
verksamheterna. Utmaningen för förvaltningen består i att ha en verksamhet 
som håller hög kvalitet och bidrar till ökad måluppfyllelse för barn och elever 
inom de fastställda ekonomiska ramarna. Förvaltningen arbetar för att alla 
barn och elever som bor i kommunen ska välja kommunens förskolor och 
skolor. 
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Inför 2022 beslutade kommunfullmäktige att tillföra 1 000 kr per elev i 
årskurserna F–9 i nivåhöjning av elevpengen, totalt 2,1 mnkr. Nivåhöjningen 
ligger med framöver och är utöver de resurser förvaltningen får för ökat barn- 
och elevantal. 

Det råder fortfarande brist på lokaler, även om stora insatser görs för att hitta 
de bästa lösningarna. Kommunstyrelsen initierade en kapacitetsutredning som 
blir ett viktigt underlag i planeringen av skolornas organisation framöver. 

Förvaltningens viktigaste uppgift är att öka måluppfyllelsen i förskola och 
skola, det vill säga ge barn och elever de kunskaper, färdigheter och förmågor 
som krävs för att man ska fungera som medborgare i ett demokratiskt 
samhälle, och förbereda dem för vidare utbildning och arbetsliv. En viktig 
förutsättning för att förvaltningen ska lyckas är att den kan rekrytera och 
behålla personal med rätt kompetens. Det har blivit svårare de senaste åren 
och svårigheterna förväntas öka, bland annat med tanke på kommande 
pensionsavgångar. Det är en utmaning som måste hanteras och arbetas med 
för att säkra kompetensförsörjningen framöver. 

En positiv effekt av pandemin var att förvaltningens arbete med digitalisering 
utvecklades genom fjärrundervisning, digitala möten och ökad trygghet i hur 
man använder digitala system. Framtidens behov av kulturutbud, bibliotek, 
kulturskola, kulturella och sociala mötesplatser samt lokaler för civilsamhället 
påverkas av antalet invånare. Redan nu har kommunen lång kö till de flesta 
aktiviteterna på kulturskolan, och kön ökar i takt med fler invånare. 

Det saknas en mötesplats både för civilsamhället och för kommunalt 
anordnade kulturaktiviteter. Det är en stor utmaning för arrangörer att hitta 
mötesplatser, så att invånarna kan erbjudas varierande kulturella upplevelser 
med hög kvalitet. 

Kostnaden för andra kommunala och fristående verksamheter ökade och ser 
ut att fortsätta öka (skolskjutsar inkluderat). Vårdnadshavarna kan välja var 
barnet ska gå i skolan. Det finns en tendens att valen sker när barnen är allt 
yngre. Hallsbergs kommun har ett viktigt arbete framför sig med att arbeta för 
att vårdnadshavare ska välja att ha kvar sina barn i kommunens verksamheter. 
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Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 

 
Antal ledamöter: 11 
Antal anställda: 585 
Ordförande: Veronica Wallgren 
Förvaltningschef: Jaana Jansson 

Social- och arbetsmarknadsnämndens ansvar omfattar 

• Hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar 
• Stöd till ensamkommande barn 
• Hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende 
• Äldreomsorg, hälso- och sjukvård 
• Insatser till personer med funktionsnedsättning 
• Integration och arbetsmarknadsfrågor 
• Förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde 
• Att delta i samhällsplaneringen för att stärka och hjälpa alla 

personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering 
• Särskild uppmärksamhet för att ge stöd till barn 
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ÅRETS VERKSAMHET 
Vård och omsorg 
En stor förändring gjordes genom att hemtjänst och vård- och omsorgsboende 
slogs samman till verksamhetsområdet äldreomsorg. Syftet är att det ska gå 
att driva utveckling och bli kostnadseffektivare med en gemensam 
verksamhet. Äldreomsorgen vilar på fyra ben: enheten för förebyggande 
arbete, hemtjänst, vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende samt 
hälso- och sjukvårdsenheten. Under hösten togs en handlingsplan fram för att 
förtydliga uppdrag och roller. Äldreomsorgens uppdrag och utveckling ska 
ske i nära arbete med den nationella och regionala nära vårdutvecklingen. 

Projektplaner för att bedriva utveckling enligt primärvårdsreformen och 
arbetet mot nära vård togs fram. De beskriver det lokala samarbetet med 
vårdcentralerna. 

En ny hemtjänstorganisation som ska minska hemtjänstområdena 
diskuterades i organisationen. Enhetscheferna har stora medarbetargrupper, 
vilket ger sämre förutsättningar för ett coachande ledarskap och delaktighet 
för både medarbetare och brukare. 

En behovsanalys av framtidens boendeformer påbörjades med utgångspunkt 
från äldreomsorgsplanen 2016–2030. 

Bygget av det nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen framskred. I 
december togs beslutet att även de som bor på Werners Backe ska flytta in 
på Blomsterängen. Efter beslutet tog enhetscheferna för det blivande boendet 
över ledarskapet för Werners Backe för att skapa gemensamma rutiner. 

Individ- och familjeomsorg, IFO 
IFO införde en digital, automatiserad tjänst för ekonomiskt bistånd. 
Socialsekreterare var drivande i att motivera klienterna att använda e-
tjänsten. 

Arbetsförmedlingen tog bort kravet på aktivitetsrapportering. Det gjorde det 
svårare att handlägga ekonomiskt bistånd, eftersom klienterna inte kunde 
redovisa att de varit på sin aktivitet eller följt sin genomförandeplan. 

Projektet Samverkan IFO–skola, samverkansteamet, startade på nytt i augusti. 
Teamet ska förebygga att elever hamnar i hög skolfrånvaro och minska 
antalet anmälningar till socialtjänsten från skolan. Inledningsvis riktade sig 
projektet till Folkasboskolan, men det utökades i slutet av året till att även 
innefatta Långängskolan. Projektet fortsätter till årsskiftet 2023/2024. 
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Alla medarbetare vid barn- och familjeenheten gick en utbildning för att bli 
bättre rustade att möta föräldrar och barn i svåra separationskonflikter. 
Antalet anmälningar till barn- och familjeenheten om oro för barn och 
ungdomar minskade från 1 227 till 1 005. Antalet inledda utredningar 
minskade något från 344 till 334. 

Antalet inkomna anmälningar om vuxna ökade. Antalet ansökningar om vård 
och behandling minskade betydligt. Antalet insatser i öppenvården Stegen 
minskade. Institutionsplaceringarna för personer med missbruksproblematik 
minskade, liksom antalet beslut om LVM. IFO arbetar för att förhindra LVM-
placeringar genom att verka förebyggande och ha ett tätt samarbete med 
Stegen samt barn- och familjeenheten. 

Vuxenenheten noterade en ökning av ärenden där personer var utsatta för 
våld i nära relation. En anledning kan vara isolering till följd av covid-19. En 
annan anledning kan vara att media gjort våldet synligt och att fler 
våldsutsatta vågar ta kontakt med socialtjänsten för ansökan om stöd. 

Antalet hushåll med och summan av utbetalt ekonomiskt bistånd minskade. 

Arbetsmarknad och integration 
Inflödet till enheten för ensamkommande barn var lågt. Ett barn togs emot. 

AMI deltog i satsningen ungdomsjobb, vars målgrupp var ungdomar som 
avslutade sin gymnasieutbildning 2021 och ungdomar som var föremål för 
insatser i det kommunala aktivitetsansvaret. Sex ungdomar fick möjlighet att 
arbeta i nyinrättade sommartjänster som kommunutvecklare och 
samhällsinformatörer. 

Digitaliseringen och omorganisationen av Arbetsförmedlingen har medfört 
större ansvar för individen och arbetskonsulenten att följa och bevaka 
omvandlingen. 

Arbetsmarknadsenheten upprättade i samarbete med IFO en ny rutin för 
deltagare på AMI. Det förtydligade samarbetet för både anställda och 
klienter. Integrationsenheten samarbetar med flera kyrkor runt familjer i 
Migrationsverkets boenden. Man samarbetar även med gymnastikföreningen 
Gympakids, som hade över 50 barn (främst flickor som inte har någon annan 
föreningsaktivitet) i två grupper samt med Kuben och socialförvaltningen. 
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EKONOMI 
VERKSAMHET 
Belopp i tkr Utfall 

2020 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 

Förvaltningsgemensamt – 4 257 2 480 – 2 516 4 996 

Vård- och omsorgsboende – 94 284 – 93 024 – 92 759 – 265

Hemtjänst – 112 969 – 116 057 – 115 092 – 965

Verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning 

– 81 980 – 81 227 – 82 107 880 

Individ- och familjeomsorg – 49 730 – 50 084 – 54 657 4 483 

Arbetsmarknad och integration – 6 513 – 4 728 – 5 162 434 

Totalt – 349 733 – 342 640 – 352 203 9 563 

Kommentarer till resultatet 
Förvaltningen erhöll 4 mnkr i ersättning för merkostnader på grund av covid-
19 för februari–december 2020 och 2 mnkr för högre sjuklönekostnader än 
normalt. 

Regeringens äldreomsorgssatsning gjorde att förvaltningen kunde nyttja ett 
statsbidrag på 7 mnkr för att garantera god vård och omsorg om äldre 
personer. Medlen användes till anhörigstöd, dagverksamhet, testenheten 
Kullängen, resurs i hemtjänst Söder, processledare för nära vård, samordning 
för Blomsterängen, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, resurs i gruppbostad, 
utbildning, elcyklar och inköp av mobiltelefoner till hemtjänstpersonal. 

Årets resultat blev ett överskott med 9,5 mnkr, framför allt från 
äldreomsorgssatsningen samt placeringar och öppenvård inom IFO. 

I ekonomitabellen ingår inte budget och utfall för ensamkommande 
flyktingbarn och integrationsenheten, eftersom verksamheterna finansieras av 
statsbidrag. Projekt som finansieras av statsbidrag ingår inte heller nedan, 
förutom statsbidragen till äldreomsorgssatsningen och 
familjehemsplaceringar, vars överskott inte ska återbetalas utan ingår i årets 
resultat. 

Vård- och omsorgsboende redovisade ett mindre underskott. En förstärkning 
av hälso- och sjukvårdsenheten finansierades av välfärdssatsningen. Behovet 
av att hyra in sjuksköterskor kvarstod. Området fick även finansiering därifrån 
för att samordna det nya vårdboendet Blomsterängen. 
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Hemtjänst redovisade ett underskott. Dagverksamheterna var stängda under 
våren och sommaren och genererade därmed överskott. Andra enheter hade 
höga personalkostnader med mycket timavlönad personal och övertid. Det 
berodde bland annat på stora behov som krävde extra tjänster samt på 
dubbelbemanning. Det var svårt att få tag på sommarvikarier och många 
introduktionstimmar användes till personal som hoppade av i sista stund. 

Området fick finansiering från välfärdssatsningen till anhörigstöd samt 
förbättring och utveckling av en hemtjänstenhet, som gick med stort 
underskott. Området hade även höga sjuklönekostnader januari–september, 
som kompenserades med ersättning från staten. 

Verksamheten för funktionshindrade redovisade ett positivt resultat. 
Gruppbostäder och personlig assistans redovisade tillsammans ett 
budgetunderskott med 2,6 mnkr. Det finns brukare på gruppboende som 
kräver extra resurser och brukare inom personlig assistans som har större 
behov än vad deras SFB-beslut medger. Socialpsykiatri, daglig verksamhet 
samt korttidstillsyn och korttidsvistelse visade överskott. Pandemin har fått 
till följd att brukare i socialpsykiatrin avbokat hembesök och att 
gruppverksamheter ställts in. Daglig verksamhet fick en tillfällig 
ramförstärkning med 1,3 mnkr för att arbeta med att utöka platserna i daglig 
verksamhet. 

Kostnaden för försörjningsstöd genererade underskott med 1,8 mnkr. IFO-
verksamheten totalt redovisade ett positivt resultat, eftersom både 
placeringar och öppenvård visade stora överskott. Området fick statsbidrag 
för subventioner av familjehemsplaceringar med 1 mnkr som bidrog till 
resultatet. På grund av vakanser och sjukskrivningar visade även 
personalkostnaderna överskott. Arbetsmarknadsenheten visade ett positivt 
resultat, vilket berodde på att de beredskapsanställda var färre än budgeterat 
och att försäljningen från legotillverkningen gick väldigt bra. Familjehemsvård 
för barn och unga visade överskott med 3,8  mnkr, vilket delvis berodde på att 
intäkterna från Migrationsverket var 0,9 mnkr högre än budgeterat och att 
delfinansiering till denna vård kunde göras med statsbidraget till 
familjehemsplaceringar. Institutionsvård för vuxna redovisade ett 
budgetöverskott med 1 mnkr. 

Öppenvården redovisade ett överskott med 1,8 mnkr på grund av en vakant 
tjänst på Stegen och ett överskott för insatsen till barn och unga. 
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VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL 
2017 2018 2019 2020 2021 

Antal brukare i hemtjänst (exklusive larm, 
mattjänst) 

241 230 235 270 286 

Beläggningsgrad totalt, i genomsnitt, procent 77 75 77 80 80 

Beläggningsgrad brukartid, i 
genomsnitt, procent 

58 78 56 60 61 

Försörjningsstöd, belopp, tkr 5 154 4 442 6 997 10 219 9 671 

Antal hushåll med försörjningsstöd under året 264 296 255 264 291 

Genomsnittlig bidragstid med 
försörjningsstöd, månader 

10,0 7,9 5,3 5,8 5,8 

Andel heltidsarbetande i förvaltningen, 
procent 

48 59 63 73 75 

FRAMTID 
Den största utmaningen i äldreomsorgen är att vända kulturen från 
personalcentrerat till personcentrerat. Heltid som norm är också en utmaning; 
att vända en kultur där rättigheten att arbeta enligt sitt eget önskemål är 
viktigare än behoven i verksamheten. Personalens ansvarstagande måste 
höjas med ökad delaktighet och förståelse för verksamhetsutveckling. Hälso- 
och sjukvårdsenheten ska vara självförsörjande och inte vara beroende av 
bemanningssjuksköterskor. 

En ny lag för äldreomsorgen är ute på remiss. Vad den kommer att innebära 
för kommunen är svårt att sia om, men med säkerhet betyder den utmaningar 
för äldreomsorgen. Det nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen ger 
helt andra förutsättningar att arbeta personcentrerat och med digitalisering 
som ska stödja de boende till mer självständighet. Hemtjänsten har stora 
utmaningar. För att kunna möta personer med högre krav och fler multisjuka 
krävs både kompetens och en tydlig organisation. 

IFO står inför stora utmaningar gällande rekrytering och kompetenshöjning. 
Det var särskilt svårt att rekrytera socionomer med erfarenhet av 
myndighetsutövning i socialtjänst. Barn- och familjeenheten har målet att 
arbeta mer intensivt på hemmaplan med familjer, för att undvika att barn och 
vuxna placeras eller för att korta placeringstiden. 
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Vuxenenheten har åtskilliga flerbarnsfamiljer där en förälder eller båda står 
långt från arbetsmarknaden och erhåller en betydande summa 
försörjningsstöd varje månad. Det påverkar storleken av det utbetalade 
ekonomiska biståndet i längden. 

Öppenvården Stegen står även 2022 inför utmaningen att hitta nya 
uppdragsgivare att sälja vård- och behandlingsinsatser till. Utmaningen är att 
hitta alternativa behandlingsformer som kan tillgodose klienternas vårdbehov 
när Stegen av något skäl inte kan ta emot den enskilde. Frågan utreds 2022. 
Projektet Tidiga samordnade insatser, TSI, förlängdes. Det är ett samarbete 
med bildningsförvaltningen. Projektet ska fortsätta med gemensamma träffar 
för medarbetare på de två förvaltningarna för att främja samverkan. 

I september flyttade ungdomsfritidshemmet Svalan in i nyrenoverade lokaler 
på Sörängen (tidigare Childrens Upptäckarhuset). 

Under första halvan av 2022 slutförs en omorganisation i daglig verksamhet 
Träffen och Fyrklövern. Nya lokaler i Sörängen ersätter Fyrklöverns nuvarande 
lokaler. Det ger mer homogena grupper, och ambitionen är att få till en mer 
individanpassad sysselsättning. Under hösten flyttar Servicegruppen in på det 
nya vård-och omsorgsboendet Blomsterängen. Arbetsuppgifterna förändras 
då, men flytten ger också möjlighet att finna nya, meningsfulla 
arbetsuppgifter. 

Subventionerade anställningar i offentlig sektor kommer ofta till genom 
samverkan och överenskommelser. AMI behöver satsa på att upprätta bättre 
och större samverkan med olika aktörer på utbildningsområdet, arbetsgivare 
och de externa aktörer som arbetar med Arbetsförmedlingens tjänst Rusta 
och matcha. 

Digitaliseringen medför och förstärker den jobbpolarisering som råder på 
arbetsmarknaden. Det förekommer bristande matchning och samarbetet med 
näringslivet är avgörande för att nå en god måluppfyllelse med att fler 
individer blir självförsörjande. 

För integrationsenheten är utmaningen att engagera vårdnadshavare till 
nyanlända barn ännu mer än idag. 
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Kommunfullmäktige och övriga 
nämnder 
Kommunfullmäktige 
Antal ledamöter: 45 
Ordförande: Hans Karlsson 

Revision 
Antal ledamöter: 6 
Ordförande: Kjell Unevik 

Valnämnd 
Antal ledamöter: 7 
Ordförande: Niklas Nilsson 

Myndighetsnämnd 
Antal ledamöter: 3 
Ordförande: Hans Karlsson 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar 
bland annat om budget, taxor och avgifter samt markutnyttjande av olika slag. 
Kommunfullmäktige sammanträder 7–10 gånger om året. Alla sammanträden 
är öppna för allmänheten. 

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen och att fungera som 
en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen är partipolitiskt neutral och 
arbetar i samverkan med en helhetssyn över partigränserna. 

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, regionfullmäktige 
och kommunfullmäktige) och val till Europaparlamentet genomförs på ett 
riktigt sätt. 
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ÅRETS VERKSAMHET 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige genomförde 7 (6) sammanträden, och beslutade i 120 
(114) ärenden. Här redovisas de större ärenden, riktlinjer och dokument som
fullmäktige behandlade och beslutade om:

• Bokslut och årsredovisning 2020 samt beslut om ansvarsfrihet
• Revisionsberättelse för år 2020
• Skattesats för 2022
• Mål och budget 2022 och flerårsplaner 2023–2024
• Riktlinjer för markanvisning och införande av tomtköavgift
• Försäljning av fastigheten Ängen 4
• Kommunikationspolicy
• Attestreglemente
• Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet
• Delårsrapport 2021 och beslut i samband med delårsrapporten
• Gemensamma planeringsförutsättningar 2022–2024
• Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
• Utökad borgen för Sydnärkes Kommunalförbund
• Tertialrapport
• Ägarförändring Vätternvatten AB och nytt borgensbeslut
• Revidering av riktlinjer för styrdokument
• Lönepolicy
• Kommunalt partistöd 2022
• Va-taxa för 2022
• Va-plan med delplaner 1–5.

Revision 
Revisorerna genomförde sedvanliga granskningar av delårsrapport och 
bokslut, och gjorde dessutom följande granskningar: 

• Samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara illa
• Uppföljning och kontroll av särskilt boende
• Arbete med vuxna missbrukare
• Uppföljning och kontroll av hemtjänsten
• Ledning, styrning och uppföljning
• Aktiva insatser för ökad måluppfyllelse
• Ledning, styrning och uppföljning inom social- och

arbetsmarknadsnämnden.
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Valnämnd 
Valnämnden genomförde ett sammanträde med förberedelser inför valet 
2022. 

Sydnärkes överförmyndarnämnd 
Nämnden ansvarar för tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och 
förmyndarskap. I arbetet ingår utredningar, ekonomisk granskning, 
rekryteringar, utbildningar samt att vara ett stöd för ställföreträdare. 
Medlemskommunerna är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. 
Överförmyndarkansliet finns i Kumla, som är värdkommun för den 
gemensamma nämnden. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

Nämnden arbetade med att digitalisera verksamhetens akter, vilket är ett 
viktigt steg i den digitala utvecklingen. 

Myndighetsnämnd 
Myndighetsnämnden tar beslut i ärenden som handlar om 
myndighetsutövning, där det är kommunen eller nämnden själv som är part. 
Det gör man för att undvika jäv. Det kan till exempel handla om bygglov eller 
ett föreläggande om åtgärd i en livsmedelsverksamhet. 

EKONOMI 
DRIFT 
Belopp i tkr Utfall 

2020 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Kommunfullmäktige – 279 – 361 – 592 231 

Revision – 679 – 685 – 690 5 

Valnämnd 0 – 17 – 25 8 

Överförmyndare – 2 087 – 2 310 – 1 936 – 374

Myndighetsnämnd – 3 – 13 0 – 13

Kommentarer till resultatet 
Kommunfullmäktiges överskott berodde på färre sammanträden och lägre 
sammanträdeskostnader på grund av pandemin. 

De senaste åren har ärendemängden inom överförmyndarverksamheten 
ökat och kansliet har ett högt antal ärenden per handläggare. 
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FRAMTIDEN 
Valnämnden har att planera och genomföra allmänna val 2022. 

Överförmyndarverksamhetens största utmaning är att rekrytera och behålla 
ställföreträdare. 

Allt eftersom ärendemängden och komplexiteten i uppdragen ökar, blir det 
svårare att hitta ställföreträdare som vill åta sig uppdrag. Det finns förslag 
om förändringar i lagen som i stor utsträckning kommer att påverka nämndens 
verksamhet. De flesta ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023, och de 
innebär bland annat att ärenden om godmanskap flyttas från domstolarna till 
överförmyndarnämnderna. Den årliga granskningen föreslås utökas. Vidare 
föreslås att anställd personal ska kunna utföra ställföreträdarskapet i vissa 
fall. 
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Sammanställd redovisning 

Sammanställda räkenskaper 
I den sammanställda redovisningen ingår de bolag, stiftelser och 
kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande. Om 
kommunen har minst 20 procent av rösterna anses den ha ett väsentligt 
inflytande. Nerikes Brandkår ingår, trots att kommunens andel endast är 
7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund och kommunen 
anses därför ha ett väsentligt inflytande. 

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, äger och förvaltar bostäder i nästan alla 
kommunens tätorter. I Hallsberg och Sköllersta äger och förvaltar stiftelsen 
även kommersiella lokaler. 

Hallsbergs Bostads AB, HBAB, drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun och 
har i uppgift att köpa, äga, bebygga, förvalta, förädla och sälja fastigheter i 
kommunen. 

Sydnärkes Utbildningsförbund, med medlemskommunerna Askersund, 
Hallsberg och Laxå ska tillhandahålla gymnasieskola, 

95
Page 114 of 405



gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, 
särskild utbildning för vuxna (särvux) och uppdragsutbildning. Uppdraget 
omfattar samtliga utbildningar i egen regi och dem som köps hos andra 
utbildningsanordnare, såväl kommunala som fristående. 

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där flera av länets kommuner 
samverkar om en gemensam räddningstjänst. Örebro, Kumla, Lekeberg och 
Hallsberg har varit med sedan starten 1998. Laxå kom med 2001 och 
Askersund 2002. År 2010 blev även Nora och Lindesberg medlemmar och 
2018 välkomnades Ljusnarsbergs kommun. 

Sydnärkes kommunalförbund ska ansvara för avfallshantering och övriga 
uppgifter kring insamling och behandling av avfall, samt den 
myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att utföra enligt 
miljöbalken. Medlemskommunerna är Askersund, Laxå, Lekeberg och 
Hallsberg. 

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

intressebolagen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo 
I mars tillträdde Peter Sjerling som ny vd. Slutförandet av Regnbågen pågick 
och några småjusteringar återstår. Arbetet drivs i egen regi. 

Personalstyrkan minskades på grund av att renovering från grunden 
avvecklades och omfattar nu 29 tjänster. Organisationen förändrades för att 
förtydliga ansvarsförhållandena. Under vd finns tre avdelningar: fastighet, 
ekonomi samt kundtjänst och fastighetsskötsel. 

Hallbo fokuserade på att hitta en långsiktig finansiering för reparation, 
ombyggnad och tillbyggnad (ROT). Att ta ytterligare lån är inte en 
framkomlig väg. Stiftelsen behöver avyttra delar av beståndet för att dels 
kunna renovera de fastigheter som ska finnas kvar, dels amortera på lånen. I 
slutet av november tillstyrkte kommunfullmäktige styrelsens 
inriktningsbeslut som innebär försäljning av 477 lägenheter. Prospektet kom 
ut på marknaden i 
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januari 2022. Inriktningen är att försäljningen ska genomföras under 
senvåren 2022. 

Hallbo uppförde för några år sedan småhus i Sköllersta med så kallad 
köpoption som inträder efter tre år. Under året såldes fem genom optionen. 

Hallsbergs Bostads AB, HBAB 
På Norr i Hallsberg fanns en option på att bygga ett tredje hus intill de två 
nya punkthusen. Bygget startade i augusti 2020 och lägenheterna stod klara 
för inflyttning i november 2021. Vakansgraden var noll i Kronan (72 
lägenheter), Kopparslagaren (20 lägenheter) och kvarteret Lien (48 
lägenheter). 

Sydnärkes Utbildningsförbund 
Förbundet fortsatte att reducera kostnaderna i samtliga verksamheter. 
Distansundervisningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen till följd av 
pandemin påverkade ekonomin väsentligt, liksom högre efterfrågan i 
vuxenutbildningen, att fler elever saknade gymnasiebehörighet och högre 
kostnader för köpt gymnasieutbildning. 

I augusti stod den nya fastigheten Hus M klar att tas i bruk. Nya,  
ändamålsenliga lokaler kan nu erbjudas elever och medarbetare, och 
förbundet kan lämna de hyrda paviljongerna. 

Nerikes Brandkår 
Flygolyckan 
Den 8 juli inträffade en av de svåraste olyckor som drabbat Örebro län i 
modern tid. Ett mindre flygplan med åtta fallskärmshoppare ombord 
havererade direkt efter start på Örebro flygplats. Samtliga ombord 
förolyckades. Räddningsarbetet inleddes med en släckinsats av flygplatsens 
egen räddningsstyrka. Därefter vidtog arbete i mycket god samverkan mellan 
Nerikes Brandkår, ambulanspersonal från Region Örebro län och polisen. 

Händelsestatistik 
Trots många trafikolyckor minskade skadeutfallet väsentligt tack vare säkrare 
fordon och vägar. Flera anlagda bostadsbränder drabbade Sörby i Örebro i 
juni och juli. Polisen lyckades gripa en person och bränderna upphörde. 
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Utbyggnad av Byrsta brandstation 
Nerikes Brandkårs övningsverksamhet växer. En arbetsgrupp tog fram ett 
underlag för utbyggnad av brandstationen i Byrsta. Tillbyggnaden ska vara 
klar redan vid årsskiftet 2022/2023. Kostnaden belastar hela förbundet, 
eftersom styrkor från samtliga ägarkommuner ska använda anläggningen för 
utbildning och övning. 

Österstationen 
En konsult och ett företag upphandlades för att hantera saneringen efter det 
gamla gasverket på tomten vid Oskarsvägen–Universitetsallén som är avsedd 
för brandstation Öster i Örebro. 

En arkitekt kommer nu att ta fram ritningar som underlag till upphandlingen 
av bygget. 

Sydnärkes kommunalförbund 
Byggandet av nya återvinningscentraler fortsatte. Centralen i Lekeberg 
innebar en del utmaningar, mestadels på grund av den unika utformningen 
med återbruksverksamhet. Projektet i Laxå gick utan några större bekymmer 
och driftsättningen planeras till slutet av januari 2022. Bygget av 
omlastningsstationen i Tomta inleddes och tas i drift kommande vår. 
Omlastning av hushållsavfallet från Hallsberg och Lekeberg omdirigeras då 
från stationerna i Åmmeberg och Laxå. Omlastningen i Laxå upphör helt och 
flyttas till Åmmeberg. 

I slutet av året intensifierades utbildningen av innevånare i Lekeberg och Laxå 
och snart finns 3 000 gröna kort-innehavare. 

Ökningen av antalet abonnenter i medlemskommunerna fortsatte. Förbundet 
kunde hantera det utan mer resurser. I slutet av året levererades tre nya 
sopbilar. Det regionala samarbetet i länet fortsatte och 10 av länets 12 
kommuner deltar. Flera arbetsgrupper ska arbeta med informationsfrågor 
kring återvinningscentralen, kundtjänst och avsättning av insamlat material. 

EKONOMI 
Årets resultat för den sammanställda redovisningen var ett överskott med 86 
mnkr, mot 58 mnkr 2020. Hallsbergs Bostadsstiftelse visade ett plus på 8,9 
mnkr, Hallsbergs Bostads AB redovisade ett plus på 1,2 mnkr, Sydnärkes 
Utbildningsförbund ett minus på 0,4 mnkr, Nerikes Brandkår plus 6,7 mnkr. 
Sydnärkes kommunalförbund redovisade nollresultat efter justering mot 
resultatutjämningsfond. 
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I Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, var årets resultat efter finansiella 
poster 8,9 mnkr, att jämföra med det budgeterade resultatet på 4,9 mnkr. 
Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten, utan att kvalitetsförbättra 
stiftelsens bostäder och områden och möta behovet av nya bostäder. 
Underhållet följer numera investeringsplanen för planerat och löpande 
underhåll. 

Resultatet för Hallsbergs Bostads AB, HBAB, blev ett överskott på 1,2 mnkr, 
vilket också budgeten visade efter avdrag för bolagsskatt. 

Sydnärkes Utbildningsförbund 
Trots omfattande kostnadsreduceringar även 2021 redovisade Sydnärkes 
Utbildningsförbund ett resultat på –0,4 mnkr. De främsta orsakerna var 
sänkta statsbidrag, ökade kostnader för vuxenutbildningen, att kostnaderna 
för sfi inte kompenserades fullt ut och ökade interkommunala kostnader till 
följd av att en högre andel av medlemskommunernas ungdomar valde en 
annan gymnasieskola. 

Nerikes Brandkår 
Årets resultat var ett överskott på 6,7 mnkr, vilket var 0,6 mnkr bättre än 
budget. Överskottet berodde på flera saker, bland annat reavinster på 
placerade medel, högre intäkter för obefogade larm och externa avtal samt att 
brandkåren hyr ut personal till ledningssamverkan inom Räddningsregion 
Bergslagen. 

Sydnärkes kommunalförbund redovisade ett nollresultat efter avsättning till 
resultatutjämningsreserv. Varje kommuns avfallshantering ska finansieras 
med kommunens egen taxa, som bestäms av respektive kommunfullmäktige. 
Kommunalförbundet redovisar skulderna till fordran på varje avfallskollektiv. 
Det innebär att kommunalförbundet inte redovisar något eget kapital. 
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Företag 
Belopp i tkr 

Årets 
resultat 

Resultat- 
påverkande 
för samman-

ställda 

Balans- 
omslutning 

Eget 
kapital 

Soliditet 

Hallsbergs 
kommun 

73 473 73 473 1 023 716 552 010 53,92%

Hallsbergs 
Bostadsstiftelse 

100%  8 867 655 439 130 498 19,91% 

Hallsbergs Bostads 
AB 

100% 1198 333 465 12 658 3,80% 

Hallsbergs 
Kommunhus AB 

100% 100 50 50,00 % 

Sydnärkes 
Utbildningsförbund 

50,32% - 411 254 880 22 461 8,81% 

Nerikes Brandkår 7,50 % 6 717 504 152 177 28 761 18,90% 

Sydnärkes 
kommunalförbund 

38,60 % 0 0 154 934 0 

Ägar-
andel 

8 867

1198

- 207
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PROGNOS OCH FRAMTID 
Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, är utsatt för finansiella risker. En 
procents ökning av räntorna påverkar resultatet med 3 mnkr. Ökade priser på 
el och fjärrvärme eller extrem kyla en längre tid kan leda till minskat 
underhåll. Ökning av outhyrda lägenheter är en annan risk vid minskad 
efterfrågan. Våren 2022 tar processen fart med försäljningen av 477 
lägenheter och dotterbolaget Hasselhuset AB. 

Hallsbergs Bostads AB, HBAB, har byggt det tredje huset klart på Norr, så nu 
är kvarteret Lien komplett med totalt 72 lägenheter. Några fler nybyggen 
planeras inte för närvarande. 

Sydnärkes Utbildningsförbund 
Arbetet med att uppnå en budget i balans och samtidigt erbjuda attraktiva 
utbildningar av hög kvalitet är även fortsättningsvis i fokus. 

Ekonomiska utmaningar det kommande året: 

• Befolkningsökningen. Antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar
stadigt fram till slutet av 2020-talet, vilket ställer högre krav i en
kraftigt reducerad organisation och ger högre kostnader för
interkommunal ersättning till andra kommuner.

• Ökad efterfrågan på vuxenutbildning. Besparingskraven 2021
ledde till att förbundet beslutade att minska vuxenutbildningen i
egen regi och köpa en större volym distansutbildning. Att undvika
kö till efterfrågade kurser blir en utmaning.

• Utbildningsskulden. Åren 2020 och 2021 bedrevs undervisningen i
både gymnasieskolan och vuxenutbildningen på distans i stor
omfattning. Åtgärder för att kompensera effekterna genomförs
kontinuerligt och kommer att behövas även 2022.
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Nerikes Brandkår 
Nerikes Brandkår vill lägga lite extra fokus på ett antal områden framöver: 

• Arbetet med jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten ska få 
större utrymme och en aktivitetsplan måste tas fram. 

• Den förändrade tillsynsverksamheten kräver ny planering och 
inriktning. 

• Den operativa ledningen, Räddningsregion Bergslagen (RRB), ska 
fortsätta att utvecklas. 

• Kompetensutbildningen för RIB ska ses över. 
• Planera för räddningstjänst under höjd beredskap. 
• Minska miljörisker vid brandsläckning (till exempel behöver man 

kunna hantera släckvatten). 

Nerikes Brandkår påverkas i stor omfattning av hur ekonomin ser ut i 
medlemskommunerna. Den kommande treårsperioden ligger förbundets 
planerade uppräkning av medlemsbidraget på 2,0–2,1 procent. I uppräkningen 
ingår från och med 2023 en utökad ram på grund av utbyggnaden av 
stationen i Byrsta, som alla medlemskommuner är med och finansierar. 

Nerikes Brandkår påverkades även 2021 i hög grad av covid-19-pandemin. 
Bland annat försenades investeringar för att material inte kunde tas fram och 
möjligheten att utföra tillsyner och utbildning begränsades. 
Utbildningsenheten började med digitala utbildningar, vilket ändå gav positivt 
resultat. Hur pandemin påverkar 2022 återstår att se. 

Sydnärkes kommunalförbund 
Kommunalförbundet vill minimera den totala avfallsmängden. 
Avfallshanteringen bedöms vara effektiv och lätt att använda för invånarna. 
År 2020 startade bygget av de två nya återvinningscentralerna. När de står 
klara ska besökare börja utbildas för att få ett så kallat grönt kort 1 . Eftersom 
två eller tre återvinningsstationer ska öppna samtidigt, behöver förbundets 
resurser delas mellan centralerna. Det innebär begränsad möjlighet till 
utbildning på varje central och det kommer därför att ta lite tid innan alla som 
vill får sitt gröna kort. 
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Driftredovisning 
 
Nämnd/styrelse 
Belopp i tkr 

Netto- 
kostnader 

2020 

Intäkter 
2021 

Kostnader 
2021 

Netto- 
kostnader 

2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Kommunfullmäktige – 279 0 – 361 – 361 – 592 231 

Kommunstyrelsen – 165 790 11 808 – 201 980 – 190 172 – 191 341 1 169 

därav gemensam 
verksamhet – 37 369 11 808 – 63 677 – 51 869 – 53 526 1 657 

därav transfereringar – 128 421 0 – 138 303 – 138 303 – 137 815 – 488 

Drift- och 
servicenämnd – 35 550 212 650 – 251 811 – 39 161 – 39 013 – 148 

därav skattefinansierad 
verksamhet – 35 495 176 914 – 216 075 – 39 161 – 39 013 – 148 

därav avgiftsfinansierad 
VA – 55 35 736 – 35 736 0 0 0 

Bildningsnämnd – 352 636 91 093 – 455 998 – 364 905 – 364 364 – 541 

Social- och 
arbetsmarknadsnämnd – 349 732 95 883 – 438 523 – 342 640 – 352 203 9 563 

Taxe- och 
avgiftsnämnd 0 4 671 – 4 671 0 0 0 

Revision – 679 0 – 685 – 685 – 690 5 

Valnämnd 0 0 – 17 – 17 – 25 8 

Överförmyndare – 2 087 1 447 – 3 757 – 2 310 – 1 936 – 374 

Myndighetsnämnd 3 0 – 13 – 13 0 – 13 

Summa nämnder – 906 750 417 552 – 1 357 816 – 940 264 – 950 164 9 900 

Finansiering 965 962 1 076 254 – 62 517 – 1 013 737 974 664 39 073 

TOTALT 59 212 1 493 806 – 1 420 333 73 473 24 500 48 973 
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Investeringsredovisning 
 
Nämnd/styrelse 
Belopp i tkr 

Netto- 
utgifter 

2020 

Inkomster 
2021 

Utgifter 
2021 

Netto- 
utgifter 

2021 

Budget 
2021 

Avvikelse 
2021 

Kommunstyrelsen – 9 725 – 3 – 3 870 – 3 873 – 64 586 60 713 
Drift- och 
servicenämnden – 71 589 990 – 52 653 – 51 663 – 84 048 32 385 

därav skattefinansierad 
verksamhet – 36 861 925 – 28 984 – 28 059 – 40 375 12 316 

därav avgiftsfinansierad 
verksamhet VA – 34 728 65 – 23 669 – 23 604 – 43 673 20 069 

Bildningsnämnd – 1 190 0 – 1 661 – 1 661 – 2 500 839 
Social- och 
arbetsmarknadsnämnd – 988 0 –1 195 –1 195 – 2 124 929 
TOTALT – 83 492 987 – 59 379 – 58 392 – 153 258 94 866 
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Resultaträkning 
 
Belopp i mnkr Not Utfall 

2021 
Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Avvikelse Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Verksamhetens intäkter 2 305 259 0 305 534 483 

Verksamhetens 
kostnader 3 – 1 209 – 1 134 – 938 – 271 – 1 388 – 1 324 

Avskrivningar 4 – 38 – 30 – 29 – 9 – 68 – 60 

Verksamhetens 
nettokostnader   – 942 – 905 – 967 25 – 922 – 901 

                

Skatteintäkter 5 724 698 697 27 724 698 

Generella statsbidrag 
och utjämning 6 291 271 298 – 7 291 271 

Verksamhetens 
resultat   73 64 28 45 93 68 

                

Finansiella intäkter 7 3 3 1 2 2 2 

Finansiella kostnader 8 – 3 – 8 – 5 2 – 9 – 12 

Resultat efter 
finansiella poster   73 59 24 49 86 58 

Extraordinära poster 
(netto)               

Årets resultat   73 59 24 49 86 58 
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BALANSKRAVSUTREDNING 
Belopp i mnkr Utfall 

2021 
Utfall 
2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 73 59 

Avgår: realisationsvinster, mark, byggnader och 
tekniska anläggningar – 6 – 1 

Avgår: realisationsvinster, maskiner och inventarier 0 0 

Avgår: realisationsvinster, aktier och andelar 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 67 58 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) – 7 – 9 

Balanskravsresultat 60 49 
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Balansräkning 
 
Belopp i mnkr Not Kommun 

2021 
Kommun 

2020 
Koncern 

2021 
Koncern 

2020 
TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 9 730 718 1 777 1 644 

Maskiner och inventarier 9 32 32 45 46 

Finansiella anläggningstillgångar 10 36 37 14 15 

Summa anläggningstillgångar   798 787 1 836 1 705 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd med mera 11 6 7 6 7 

Kortfristiga fordringar 12 103 78 136 108 

Kassa och bank 13 117 109 201 184 

Summa omsättningstillgångar   226 194 343 299 

            

SUMMA TILLGÅNGAR   1 024 981 2 179 2 004 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER           

            

Eget kapital 14 419 345 552 468 

därav årets resultat   73 59 86 65 

därav resultatutjämningsreserv   52 45 52 45 

därav övrigt eget kapital   294 241 414 358 

            

Avsättningar           
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Belopp i mnkr Not Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 15 87 75 94 81 

Andra avsättningar 16 10 11 12 13 

Summa avsättningar   97 86 106 94 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 17 257 282 1 211 1 113 

Kortfristiga skulder 18 251 268 310 329 

Summa skulder   508 550 1 521 1 442 
SUMMA           

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER   1 024 981 2 179 2 004 

            

Panter och ansvarsförbindelser 19 1 335 1 232 432 438 
Ansvarsförbindelser           

Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna   312 323 349 355 

Övriga ansvarsförbindelser   1 023 909 83 83 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i mnkr Not Kommun 

2021 
Kommun 

2020 
Koncern 

2021 
Koncern 

2020 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 73 59 86 58 

Justering för av- och nedskrivningar 38 30 68 55 

Justering för gjorda avsättningar 12 4 12 4 

Justering för ianspråktagna 
avsättningar 0 0 0 

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 20 8 1 14 4 

Medel från verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 131 94 180 121 

Ökning (−)/minskning (+) kortfristiga 
fordringar 12 – 25 – 4 – 28 4 

Ökning (−)/minskning (+) förråd och 
varulager 11 0 0 – 10

Ökning (+)/minskning (−) kortfristiga 
skulder 18 – 17 35 – 23 33 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 89 125 129 148 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella 
anläggningstillgångar – 58 – 83 – 204 – 238

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar – 20 – 1

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 2 3 
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Belopp i mnkr Not Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   – 58 – 81 – 224 – 236 

            

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN           

Nyupptagna lån     0 107 137 

Amortering av skuld   – 30 – 1 – 1 – 1 

Anslutningsavgifter vatten och avlopp   5 2 5 2 

Långfristig skuld investeringsbidrag           

Ökning av långfristiga fordringar           

Minskning av långfristiga fordringar   1 1 1 1 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten   – 24 2 112 139 

            

Årets kassaflöde   7 46 17 51 

Likvida medel vid årets början   109 63 184 133 

Likvida medel vid årets slut   116 109 201 184 
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Noter 

Not 1: Redovisningsprinciper 
Den kommunala redovisningen regleras av kommunallagens kapitel 11 
Ekonomisk förvaltning, och av den nya kommunala bokförings- och 
redovisningslagen. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Hallsbergs kommun 
följer den kommunala bokförings- och redovisningslagen, och tillämpar med 
få undantag rekommendationerna från RKR. 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen 2021 motsvarade 
anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella investeringsbidrag och 
planenliga avskrivningar. 

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

 
1Att aktivera en tillgång betyder att redovisa den som en tillgång och påbörja 
avskrivningen. 

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

Komponentavskrivning 
Hallsbergs kommun följer RKR:s rekommendationer och inför 
komponentavskrivning successivt. Alla förskolor, skolor och de flesta 
fastigheter är komponentavskrivna. Det gäller även vatten, avlopp, gator och 
vägar. Hallsbergs kommun införde generell komponentavskrivning 2017 för 
nya investeringar. 
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Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften 
fördelas linjärt över leasingperioden. Hallsbergs kommun redovisar leasing 
och hyra av lös egendom i enlighet med RKR 5 (november 2018). Avtal som 
startade före den 1 januari 2018 redovisas som operationella. Framtida 
leasingavgifter redovisas som ansvarsförbindelser. 

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

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

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

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamhet 
Va-lagen säger att va-verksamhetens intäkter, kostnader, resultat och 
ställning ska särredovisas. Redovisningen finns därför i en separat bilaga. 

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

Bidrag från Migrationsverket 
Kommunen har gjort avsteg från rättvisande redovisning för bidrag som inte 
resultatförts i bokslutet (RKR R 2 Intäkter). Outnyttjade bidrag från 
Migrationsverket för flyktingverksamhet och ensamkommande barn (EKB) 
redovisas som kortfristig skuld i bokslutet för 2021, liksom tidigare år. 
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Under 2021 har 4,9 mnkr av migrationsbidragen utnyttjats. De outnyttjade 
bidragen till flyktingenheten uppgick till 7,9 mnkr till och med bokslut 2021. 
För ensamkommande barn uppgick outnyttjade bidrag till 14,6 mnkr. 
Sammantaget uppgick de balansförda bidragen till 22,5 mnkr. 

Kommunen ska hantera kostnader för flyktingverksamhet som sträcker sig 
längre in i framtiden än de enskilda år då överskotten uppkommit. Samtidigt 
beslutade staten att kraftigt sänka bidragen från Migrationsverket från och 
med den 1 juli 2017. De nyanländas möjlighet till försörjning genom 
arbetsinkomster är en faktor som har stora effekter på kommunens kostnader 
för ekonomiskt bistånd. Bosättningsuppdraget enligt bosättningslagen kan 
bli en mycket svår utmaning för Hallsbergs kommun, liksom för många andra 
kommuner i Sverige. De ekonomiska konsekvenserna är mycket svåra att 
bedöma. För att undvika förhastade beslut om hur kommunen ska hantera 
bidragen, har ekonomiavdelningen tillsammans med social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en plan över beräknad användning 
av de samlade bidragen. De framtida beräknade kostnaderna kräver en 
ansvarsfull hantering av samlade bidragsöverskott, vilket motiverar 
kommunens redovisning i bokslutet 2021. 

Övriga avsättningar 
Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt och/eller 
belopp. Avsättningar för lakvattenrening vid Vissberga deponi har tagits upp 
till det belopp som kommunen bedömer krävs för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Beloppet baseras på beräkningar som ursprungligen gjordes 
2012, då kommunen gjorde en första avsättning med 7 mnkr. Efter det har 
kommunen både gjort avsättningar och tagit i anspråk avsättningar. Kalkylen 
uppdateras när det finns underlag för nya bedömningar. I bokslutet 2021 har 
kommunen tagit i anspråk 0,5 mnkr. Avsättningarna för lakvattenrening 
uppgick totalt till 10,1 mnkr. 

Under driftåret 2021 har inga större driftförändringar genomförts. 
Anläggningen tycks fungera bra när vattnets temperatur stiger under 
sommaren. Det är bara under en kort del av året, men ingen bra och hållbar 
lösning har hittats för resterande del av året med lägre temperaturer. Ett 
stort problem är den del uppkommen mängd lakvatten som årligen inte kan 
behandlas lokalt och då pumpas till det kommunala spillavloppsnätet för att 
behandlas i Hallsbergs avloppsreningsverk. Arbetet med att finna en pålitlig 
och stabil lokal drift för anläggningen kommer dock att fortsätta, då detta 
avlopp inte ska belasta det kommunala avloppsreningsverket i framtiden. 

Under 2022 kommer extra personalresurser att tillsättas för att göra en 
ytterligare utredning kring anläggningen. För att inhämta ny kunskap 
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kommer kontakt att tas med andra kommuner som har liknande 
reningsanläggningar. 

Kommunen har inte gjort någon årlig nuvärdesberäkning för övriga 
avsättningar. I den delen följer inte kommunen RKR:s rekommendation 10.2 
Avsättningar och ansvarsförbindelser och ianspråktaganden. 

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla 
sammanställda räkenskaper som ger en helhetsbild av kommunens ekonomi 
och åtaganden. En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än 
via kommunala nämnder, till exempel i bolag, förbund och stiftelser. 

De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Metoden innebär att 
kommunens bokförda värden på aktier, andelar och grundfondskapital i 
dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid 
förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda 
andelen av dotterbolagens räkenskapsposter tas med i sammanställningen. 

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen. Alla 
transaktioner av väsentlig betydelse mellan bolagen elimineras i den 
sammanställda redovisningen. Inga förvärvade övervärden eller undervärden 
fanns i koncernen. 

I de sammanställda räkenskaperna ingår bolag, stiftelser och 
kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande genom minst 
20 procent av rösterna. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens andel 
endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund och 
kommunen anses ha ett väsentligt inflytande. 

Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, redovisade ett högre grundfondskapital 
än kommunen. Eftersom kommunen tillämpar försiktighetsprincipen har 
värdet på grundfondskapitalet skrivits ner i tidigare bokslut. 

De sammanställda räkenskaperna bygger på preliminära uppgifter från de 
enheter som ingår. Kommunen har inte utvärderat om koncernföretagens 
redovisningsprinciper avviker från kommunens principer, och därmed 
gjordes heller inga justeringar för eventuella avvikelser. Det är endast för 
Hallbo som det skulle kunna vara aktuellt. Sydnärkes Utbildningsförbund, 
Nerikes Brandkår och Sydnärkes kommunalförbund drivs som 
kommunalförbund. Hallsbergs Bostads AB, HBAB, drivs på uppdrag av 
Hallsbergs kommun och följer den kommunala redovisningslagen. 
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Belopp i mnkr Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

 
RESULTATRÄKNING 
 
Not 2: Verksamhetens intäkter 

Försäljningsmedel 26 26 107 26 

Taxor och avgifter 64 62 83 77 

Hyror och arrenden 22 24 39 112 

Bidrag 124 104 193 164 

Försäljning av verksamheter och 
entreprenader 43 38 91 69 

Försäljning exploateringsfastigheter 20 3 20 2 

Försäljning anläggningstillgångar 6 2 – 3 

Övrigt     1 30 

Summa 305 259 534 483 
 
Not 3: Verksamhetens kostnader 

Löner och sociala avgifter – 671 – 643 – 773 – 770 

Pensionskostnader – 69 – 59 – 80 – 72 

Inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial – 9 – 8 – 24 – 26 

Bränsle, energi och vatten – 26 – 23 – 58 – 51 

Entreprenader och köp av verksamhet – 210 – 201 – 267 – 233 

Lokal- och markhyror – 33 – 32 – 38 – 22 

Förbrukning inventarier och material – 45 – 40 – 52 – 50 

Lämnade bidrag och transfereringar – 31 – 35 – 32 – 36 

Reaförluster   – – – 

Övriga kostnader – 115 – 93 – 64 – 63 

Summa – 1 209 – 1 134 – 1 388 – 1 323 
Sammanlagd kostnad räkenskapsrevision i 
tkr – 100 – 100     

115
Page 134 of 405



Belopp i mnkr Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Not 4: Avskrivningar 

Planenliga avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar – 25 – 29 – 61 – 54 

Nedskrivning – 6 – 1 – 7 – 6 

Övriga nedskrivningar – 7       

Summa – 38 – 30 – 68 – 60 
 
Not 5: Skatteintäkter 

Preliminära skatteintäkter 703 713 703 713 

Preliminär slutavräkning innevarande år 18 – 4 18 – 4 

Slutavräkningsdifferens föregående år 3 – 11 3 – 11 

Summa 724 698 724 698 
 
Not 6: Generella statsbidrag och utjämning 

Inkomstutjämning 197 181 197 181 

Regleringsbidrag/avgift 48 16 48 16 

Kostnadsutjämningsavgift/bidrag 14 13 14 13 

LSS-utjämningsavgift – 8 – 9 – 8 – 9 

Kommunal fastighetsavgift 38 34 38 34 

Generella statsbidrag 2 36 2 36 

Summa 291 271 291 271 
 
Not 7: Finansiella intäkter 

Ränteintäkter         

Ränteintäkter och inkassoavgifter 
kundfordringar     – – 1 

Borgensavgift 2 2 1 2 

Realisationsvinst finansiella 
anläggningstillgångar         

Övriga finansiella intäkter 1 1 1 1 
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Belopp i mnkr Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Summa 3 3 2 2 
 
Not 8: Finansiella kostnader 

Räntekostnader långfristiga lån – 1 – 3 – 5 – 7 

Räntekostnader pensioner – 1 – 2 – 1 – 2 

Räntekostnader leverantörs- och 
bankskulder     –  –  

Övriga finansiella kostnader – 1 – 3 – 3 – 4 

Summa – 3 – 8 – 9 – 13 
 
BALANSRÄKNING 
 
Not 9: Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar         

Ingående bokfört värde 718 663 1 644 1 469 

Nyanskaffningar 51 80 204 226 

Försäljning med mera – 8 – 1 – 20 – 2 

Nedskrivning – 6 – 1 – 6 – 6 

Årets avskrivningar – 25 – 23 – 49 – 43 

Reavinst         

Omklassificeringar     4 – 

Summa 730 718 1 777 1 644 
Genomsnittlig nyttandeperiod, år 21 28     

 
Bokfört värde per fastighetskategori         

Markreserv (0 år) 47 53 52 52 

Verksamhetsfastigheter (20–67 år) 395 330 1 262 1 275 

Fastigheter för affärsverksamhet (20–50 år) 153 126 253 253 

Publika fastigheter (33 år) 109 137 109 109 

Fastigheter för annan verksamhet (20 år) 4 5 18 17 
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Belopp i mnkr Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Pågående byggnadsarbeten (0 år) 22 67 83 81 

Summa 730 718 1 777 1 787 

Maskiner, fordon och inventarier 

Ingående bokfört värde 32 34 45 49 

Nyanskaffningar 7 4 11 6 

Försäljning med mera – 1

Nedskrivning – 1 – 3

Årets avskrivningar – 6 – 6 – 7 – 10

Omklassificeringar – 

Summa 32 32 45 45 
Genomsnittlig nyttandeperiod, år 5 5 

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

Linjär avskrivning tillämpas för de materiella anläggningstillgångarna. Ingen avskrivning 
av pågående investeringar. Inom parentes anges de huvudsakliga avskrivningstiderna 
för respektive kategori. 

Not 10: Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i HBAB 10 10 10 10 

Andelar i Kommuninvest ekonomisk 
förening 2 2 2 2 

Långfristiga fordringar HIBA – 1 – 1 

Förlagslån Kommuninvest – – – – 

Bostadsrätter – – – – 

Grundfondskapital Hallbo 24 24 24 24 

Eliminering koncern – 34 – 34

Övriga finansiella anläggningstillgångar 

Summa 36 37 2 3 
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Belopp i mnkr Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Förråd och lager – – – – 

Exploateringsfastigheter 6 7 6 7 

Summa 6 7 6 7 

Not 12: Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 22 17 28 18 

Statsbidragsfordringar – – 6 11 

Skattefordringar 1 – 2 1 

Moms 6 7 10 10 

Kommunal fastighetsavgift 30 25 30 25 

Övriga kortfristiga placeringar – – 3 2 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 22 16 41 31 

Övriga kortfristiga fordringar 22 13 16 12 

Summa 103 78 136 110 

Not 13: Kassa och bank 

Bank 117 109 201 184 

Plusgiro – – – – 

Summa 117 109 201 184 

Not 14: Eget kapital 

Ingående balans eget kapital 345 286 466 410 

Årets resultat 73 59 86 58 

Summa 418 345 552 466 

Not 15: Avsättningar för pensioner 
Specifikation – avsatt till pensioner 

Särskild avtals-/visstidspension 1 5 4 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 57 48 59 49 

Ålderspension 11 11 11 11 

Not 11: Förråd med mera 
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Belopp i mnkr Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Pension till efterlevande 1 1 1 1 

Summa pensioner 70 60 76 65 

Löneskatt 17 14 18 16 

Summa avsatt till pensioner 87 74 94 81 

Antal visstidsförordnanden 

Politiker 

Avsatt till pensioner 

Ingående avsättning 60 57 66 62 

Nyintjänad pension 7 5 8 5 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 2 2 2 

Pension till efterlevande 1 1 

Övrigt 1 

Pensionsutbetalningar – 2 – 2 – 2 – 3

Ändrat livslängdsåtagande RIPS 3 

Utgående avsättning 70 60 76 66 

Förändring av löneskatt 17 14 18 15 

Summa 87 74 94 81 
Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 95 % 95 % 

Not 16: Andra avsättningar 
Lakvattenrening 

Ingående balans 11 11 13 13 

Avsättningar under året 

Ianspråktaget belopp under året – 1 – – 1 – 1

Outnyttjat belopp som återförts 

Utgående balans 10 11 12 13 

Andra avsättningar 

Summa 10 11 12 13 
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Belopp i mnkr Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Not 17: Långfristiga skulder 

Låneskuld 227 257 1 178 1 086 

Förinbetalda anslutningsavgifter 29 24 29 24 

Investeringsbidrag 1 1 1 3 

Övriga långfristiga skulder 3 – 

Summa 257 282 1 211 1 113 

Not 18: Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 65 68 84 92 

Moms 2 1 4 4 

Personalens skatter och avgifter 10 11 14 18 

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 129 142 156 167 

Övrigt 45 46 52 48 

Summa 251 268 310 329 

Not 19: Ansvarsförbindelser 
Pensionsförpliktelser 

Ingående pensionsförpliktelse 260 269 288 296 

Pensionsutbetalningar – 18 – 18 – 18 – 21

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5 7 5 8 

Aktualisering 

Ändrat livslängdsantagande RIPS 8 8 

Övrig post – 4 – 2

Övriga ansvarsförbindelser 2 3 

Summa pensionsförpliktelser exklusive 
löneskatt 251 260 281 286 

Löneskatt 61 63 68 69 

Övriga pensionsförpliktelser inklusive 
löneskatt – 
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Belopp i mnkr Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Summa ansvarsförbindelser 312 323 349 355 

Aktualiseringsgrad 96 % 96 % 

Borgensåtaganden 
Kommunägda företag 

Hallbo 499 451 499 451 

Sydnärkes Utbildningsförbund 92 63 92 63 

Hallsbergs Bostads AB 313 313 313 313 

Sydnärkes kommunalförbund 37 37 

Delsumma 941 827 941 827 

Egna hem och småhus 

SBAB 

Delsumma 

Bostadsrättsföreningar 

Brf Transtenen 41 41 41 41 

Brf Terassen 34 34 34 34 

Delsumma 75 75 75 75 

Summa borgensåtaganden 

Leasing 

Bilar 3 3 3 3 

Personalcykel 2 – 2 

Larm 1 2 1 2 

SUF:s hyresavtal 11 11 

Övrigt 1 2 1 8 

Summa 7 7 18 24 
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Belopp i mnkr Kommun 
2021 

Kommun 
2020 

Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: Totalt 7 objekt med 3 olika hyresvärdar. 

Hyresavtal som förfaller: 

Inom 1 år 25 23 32 28 

1-5 år 103 89 112 101 

Borgen för kommunens egna lån hos Kommuninvest i Sverige AB 

Hallsbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 
på medlemskommunernas respektive insatskapitl i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hallsbergs kommuns ansvar enligt 
ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2021-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 587 kronor och totala 
tillgångar till 547 144 627 093 kronor. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 296 440 804 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 328 888 982 kronor. 

KASSAFLÖDESANALYS (mnkr) 

Not 20: Övriga ej likviditetspåverkande poster 

Realisationsförlust mark och byggnader 1 1 1 

Reavinst finansiella anläggningstillgångar 

Omklassificering anläggningstillgångar 1 

Övriga poster 7 13 3 

Summa 8 1 14 4 

Upplysning om framtida lokalhyreskostnader 
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PRODUKTION: FERNEMO INFORMATION & GRAFIK AB, ÖREBRO  
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Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg  •  www.hallsberg.se  •  0582-68 50 00  •  kommun@hallsberg.se  
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HALLSBERGS KOMMUN
Revisorema

Till Kommunfullmäktige i

Hallsbergs kommun

Revisionsberättelse för är 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i

styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevi-
sorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag samt Hallsbergs Bo—
stadsstiftelse.

Vär granskning har även omfattat den verksamhet som under är 2021 har bedrivits
ax;den gemensamrna nämnden för taxe— ochavgiftsnämnden,genom revisorerna if
Kumla, den verksamhet som bedrivits av den gemensamma nämnden Sydnärkes
lönenämnd samt genom revisorerna i Lekeberg, den verksamhet som bedrivits av
den gemensamma nämnden Sydnärkes IT—nämnd.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedfivs i enlig-
het med gällande mäl, beslut och riktlinj er samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar ocksä för att det finns en tillräcklig intern kontroll i

verksamheten samt äterredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mäl samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedöm-
ning och ansvarsprövning.

Vi har löpande under äret delgivit berörda nämnder resultaten av de granskningar
Vi genomfört. Vi har ocksä träffat presidier och tjänstemän under äret för diskuss-
ion och informationsutbyte kring olika aktuella frägor. Slutligen har vi tagit del av
kommunfullmäktiges, styrelsens och nämndernas protokoll.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning som redovisas i bifogad re-
dogörelse samt tidigare översända granskningsrapporter.
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HALLSBERGS KOMMUN
Revisorema

Bedömningar

Efler genomförd granskning av 2021 ärs verksamhet framfo'r Vi fiiljande:

Vi bedömer att ärsredovisningen i allt Väsentligt redogör för utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen med nägra av-
vikelser som pätalats. Kommunen lever upp till kommunallagens krav pä en eko—
nomi i balans.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag för re-
dovisning av särskilda statsbidrag.

Säsom det upplysts om i ärsredovisningens redovisningsprinciper har inte god re-
dovisningssed tillämpats full ut och är därmed inte tillfullo upprättad enligt god
redovisningssed. Ätgärder krävs för anpassning till god redovisningssed.

Vi beclög1€r qtt ärgts rqsultat är förenligt med fullmäktiges mäl för god ekonomisk
htfshällning i det finansiella perspektivet. Det finansiella mälet för 2021 är upp-
fyllt.

Vi bedömer, utifrän ärsredovisningens äterrapportering, att verksamhetens utfall
delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mäl för verksamheten. De verk—
samhetsmässiga mälen för 2021 är delvis uppfyllda.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade mälupp-
fyllelsen avseende god ekonomisk hushällning för är 2020.

Vi bedömer att Kommunstyrelsen och Social- och arbetsmarknadsnämnden delvis
bedrivit verksamheten pä ett ändamälsenligt sätt men pä ett ekonomiskt tillfreds—
ställande sätt.

Vi bedömer att Drift— och servicenämnden delvis bedn'vit verksamheten pä ett
ändamälsenligt sätt och delvis pä ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att Bildningsnämnden inte bedrivit verksamheten pä ett ändamälsen-
ligt sätt och delvis pä ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att Taxe- och avgiftsnämnden bedrivit verksamheten pä ett ändamäls-
enligt sätt och pä ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämndernas interna kontroll varit till-
räcklig.
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Ansvarsfrägan

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder samt en-
skilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att fi111mäktige godkänner kommunens ärsredovisning för°ar 2021.
Den ar 1 stort upprättad 1 enlighet med den kommunala redovisningslagen samt
god redovisningssed.

Hallsberg 2022-04-13

C?wQ&A /2a\__„
Kj 611 Unevik Siv Palmgrenß Lars Billström
(avliden mars 2022)

‚ „Q/ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚{

‚

]
‚ ‚ ‚‚%

/E’é€/£@c ÜÜW(@M
Torvald Evanni Oliwer Wardhoff

Till revisionsberättelsen bifogas bilagorna:

- Revisorernas redogörelse
— Granskning av ärsredovisning 2021
- Granskning av god ekonomisk hushällning 2021
- Revisionsberättelse frän Hallsbergs Bostadsstiftelse, bifogas separat.
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Revisorema

Revisorernas redogörelse fiir är 2021

Revisorernas granskningsuppdrag utgär frän kommunallagen, fastställt revisionsregle-

mente och god revisionssed. AV kommunallagen framgär att revisorerna ska granska all

verksamhet och därvid bedöma om verksamheterna sköts pä ett ändamälsenligt och frän

ekonomisk synpunkt tillfiedsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
interna kontrollen som sker i nämnderna är tillräcklig.

Revisionsarbetet har skett i enlighet med fastlagd revisionsplan och de av revisorerna

fastställda granskningsuppdragen. Löpande granskning har gjorts av Kommunstyrelsens
och övriga nämnders protokoll.

Revisionsarbetet har även omfattat möten/kontakter med representanter för kommunens
styrelse samt kommunens olika nämnder och tjänstemän.

Revisionen har föranlett synpunkter och förslag av olika karaktär. Dessa har delgivits

berörda nämnder och förvaltningar. Revisionsskrivelser har avgivits till kommunstyrel-
sen och berörda nämnder samt lämnats till kommunfifllmäktige för kännedom.

Utifrän väsentlighet och risk har under äret följande fördjupade granskningar gjortsr.

. Granskning — Bildningsnämndens aktiva insatser för ökad mäluppfyllelse

. Granskning — Ledning, styrning och uppföljning inom Social- och ar-

betsmarknadsnämnden

. Granskning — Följsamhet till delegationsordningar

. Granskning av delärsrapport 2021

. Granskning av ärsredovisning 2021

@@”
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HALLSBERGS KOMMUN
Revisorema

Nedan redovisas granskningarnas syfle och resultat:

Granskning —Bildningsnämndens aktiva insatser för ökad mäluppfyl-
lelse

Säkerställer Bildningsnämnden en ändamälsenlig utbildning som ger elever det stöd
och den stimulans som behövsfiir alt elevema ska nä en hög mäluppjfyllelse?

Sammanfattande bedömning

Vär revisionella bedömning utifrän genomförd granskning är att Bildningsnämnden ej

säkerställer en ändamälsenlig utbildning som ger clever det stöd och den stimulans som
behövs för att eleverna ska nä en hög mäluppfyllelse.

Granskningen Visar att det finns fungerande rutiner för säväl övergängar samt för att

identifiera behov av stödinsatser. Granskningen visar dock pä en entydig bild av att det*

finns stora brister i förutsättningarna för att ge det stöd som eleverna behöver och har
rätt till enligt skollagen. Bildningsnämnden fär en omfattande information om verksam-
beten i grundskolan men vi bedömer att skolornas svärigheter att organisera stödinsatser

inte kommit nämnden till del i tillräckligt hög utsträckning. Vi bedömer att Bildnings-
nämnden Vidtar begränsade ätgärder för att förbättra förutsättningarna för skolorna att

genomföra sitt uppdrag

Utifrän genomförd granskning rekommenderar Vi Bildningsnämnden att:

. systematiskt följa arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, och analysera
resurstilldelningens effekter pä skolornas möjlighet att tillgodose elevernas iden-

tifierade behov av stödinsatser,

. arbeta aktin för att säkerställa ekonomiska och personella förutsättningar för

skolorna att bedriva arbetet med stödinsatser i enlighet med skollagen

Granskning — Ledning, styrning och uppföljning inom Social- och ar-

betsmarknadsnämnden

Har Social- och arbetsmarknadsnämnden en ändamälsenlig verksamhet inom givna
ekonomiska ramar genom en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning av verk-
samheten ?
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Sammanfattande bedömning

Vär revisionella bedömning utifrän genomförd granskning är att Social- och arbets-
marknaden i a11t väsentligt har en ändamälsenlig verksamhet inorn givna ekonomiska
ramar genom en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.

Granskningen visar att det genom nämndens reglemente, delegationsordning och för-
valtningsplanen finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnden och förvaltningen
rörande ansvar och roller i styming av verksamhet och ekonomi. Det finns en grundlig
dokumenterad uppföljning av verksamhet och ekonomi och uppföljningen innehäller
analyser och, när sä är aktuellt, förslag till ätgärder.

Det finns en struktur för när samt vad som ska följas upp till nämnden som omfattar
bäde verksamhet och ekonomi och det har som oftast inte funnits behov för nämnden att
vidta ätgärder vad gäller ekonomi. Vad gäller verksamhet har nämnden inte vidtagit
ätgärder för att nä mäluppfyllelse utifrän den rappoftering som lämnats vid delärsfapf
port för 2020 samt 2021.

Ledamöterna i nämnden behöver framät vara än mer aktiva, delaktiga, engagerade och
ta ansvar för att bidra till att nämndens ledning, styrning och uppföljning blir tillräcklig
och tillfredsställande. AV Kommunallagens 12 kap 9 @ framgär ansvaret att lämna revis-
ionen upplysningar varför Vi konstaterar att det faktum att endast 7 ledamöter/ersättare i

berörd nämnd (33 procent) besvarade vär enkät trots tre päminnelser inte är förenligt
med kommunallagen.

Utifrän genomförd granskning rekommenderar Vi Social- och arbetsmarknadsnämnden
att:

. Se över nyttan med att införa ev. riskanalys/konsekvensanalys i beslutsunderla-
gen som är kopplade till beslutet.

. Att aktivt vidta ätgärder för att uppfylla nämndens verksamhetsmäl för att säker-
ställa verksamhetens kvalitet och effektivitet.

. Analysera resultatet i den enkät som biläggs rapporten i syfte att utveckla verk-
samheten och identifiera förbättringsomräden.

Granskning — Följsamhet till delegationsordningar

Säkerställer Hallsbergs kommuns styrelse och nämnder att delegationshanteringen
sker pä ett ändamälsenligt sätt?
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Sammanfattande bedömning

Vär revisionella bedömning utifrän genomförd granskning är att styrelse och nämn-
der inte helt säkerställer att delegationshanteringen sker pä ett ändamälsenligt sätt.

Utifrän genomförd granskning rekommenderar Vi:

Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden och Social- och arbetsmarknadsnämnden

hör tillse att respektive delegationsordning revideras sä att hänvisning gällande

delegationsregler sker till rätt lagrum i kommunallagen.

Mot bakgrund att det finns en otydlighet i delegationsordningarna gällande äter-

rapportering av delegationsbeslut till styrelsen och nämnderna, hör Kommunsty-
relsen, Bildningsnämnden, Drift- och servicenämnden samt Social- och arbets-

marknadsnämnden tydliggöra regler och ansvar för äterrapportering av beslut pä
delegation till ansvarig nämnd. Huvudregeln enligt kommunallagen är att ‚alla?

beslut pä delegation, säväl direktdelegation som vidaredelegation, ska äterrap-

porteras till nämnden om inte nämnden fattat annat beslut. Detta är väsentligt dä
alla beslut som är överklagningsbara mäste ansläs för att överklagandetiden ska

kunna päbörjas. FÖrst när överklagandetiden är slut kan beslutet vinna laga kraft

och verkställas av styrelse eller nämnd.

Fullmäktige har i reglementen fastställt att styrelsen och respektive nämnd ska

ha hand om personalfrägor inom sitt respektive verksamhetsomräde. Den rutin

som finns i kommunen att beslut om tillsvidareanställningar i kommunens samt-

liga verksamheter ska anmälas till kommunstyrelsen är inte i överensstämmelse

med fullmäktiges beslut. Mot bakgrund av kommunallagens bestämmelse om att

nämnden ska besluta i frägor som rör förvaltningen och i frägor som fullmäktige

har delegerat till dem, bör Kommunstyrelsen, Bildningsnärnnden, Drift- och ser-

vicenämnden samt Social- och arbetsmarknadsnänmden säkerställa eflerlevnad
av säväl reglementen som kommunallagens bestämmelser. Detta innefattar att

tillse att befintlig rutin ändras för att anpassas till gällande regelverk. Därtill bör
Social- och arbetsmarknadsnämnden pä nytt fastställa huruvida beslut om per-

sonalfrägor ska fattas av nämnden eller delegeras till enskild ledamot eller an-

ställd. Om Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer att sädana beslut ska
delegeras behöver nämnden tillse att revidering sker av delegationsordningen pä
nytt.

Kommunstyrelsen bör revidera Kommunstyrelsens reglemente sä att hänvisning
i 27 {} sker till rätt paragraf i reglementet om styrelsens ansvara gällande perso—

nalpolitik.
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. Drift- och servicenämnden samt Social- och arbetsmarknadsnämnden hör se
över den delegerade beslutanderätten för att tillse att den är tydligt formulerad. I

detta arbete ingär att komplettera med:

o tydliggöra roller för att säkerställa vem som är överordnad chef och kan
besluta i annan delegats ställe,

o bestämmelser om beslutsordning vid flera utsedda delegater samt

o vilka som ska vara ersättare i vissa personalärenden.

. Social- och arbetsmarknadsnämnden hör säkerställa att det arbete som pägär
kring införande av rutin för hanten'ng av övriga delegationsbeslut omfattar infö-
rande av systemstöd för registren'ng och anmälan av sädana delegationsbeslut.'

Ütan3ystemstöd finns större risk för att beslut som fattats pä delegation inte blir
anmälda till nämnden, varvid även tidsfn'sten för Överklagande inte kan päbör-
jas. Avsaknad av systemstöd försvärar även efterlevnaden av äterrapporterings-
rutinerna.

. Dä Kommunstyrelsen och Social- och arbetsmarknadsnämnden har väldigt fä
anmälda delegationsbeslut (med undantag individärenden) bör en översyn göras
huruvida rutiner för anmälan fungerar.

. Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden, Drift- och servicenämnden samt Social—
och arbetsmarknadsnämnden hör inom ramen für den interna kontrollen genom-
föra uppföljningar av efterlevnaden av äterrapporteringsrutinerna för att säker-
ställa en fungerande hantering.

Granskning av delärsrapport 2021-08-31

PWC har pä uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delärsrapport för perioden 2021-01-01 — 2021-08-31. Uppdraget ingär som
en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag
för sin bedömning av om delärsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mäl som kommunfull-
mäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till

kommunfullmäktige i samband med att delärsrapporten behandlas.
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Resultatet för perioden som redovisas i delärsrapporten januari - augusti är 57 mnkr (63
mnkr) Prognosen för heläret pekar mot ett resultat om 47 mnkr. Bedömningen i delärs-

rapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Vi bedömer att delärsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisningen av
bidrag frän Migrationsverket, ej nyttjade medel som felaktigt reserverats.

Vär översiktliga granskning visar pä att prognostiserade resultat är förenligt med finan-
siellt mäl och indikator som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Vi kan, utifrän kommunstyrelsens uppföljning av verksamhetsmälen inte göra nägon
bedömning av mäluppfyllelsen dä en samlad bedömning av mäluppfyllelsen inte görs
och att ett flertal indikatorer inte mäts i delärsbokslutet.

Granskning avärsredovisning 2021 ‚ ‚ ' ‚ ‚ * ' *

PWC har pä uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
ärsredovisning für 2021. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för är

2021.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning
av om ärsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings-
sed samt om resultatet är förenligt med de mäl fullmäktige beslutat. Med utgängspunkt
frän ställda revisionsfrägor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

. Lämnar ärsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att ärsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till

kommunallagens krav pä en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i

stort innehäller den information som ska ingä enligt lag om kommunal bokfo'ring och
redovisning och god redovisningssed.

. Är ärsredovisningens resultat förenligt med de mäl fullmäktige beslutat avse-
ende god ekonomisk hushällning?

Grundat pä vär granskning av ärsredovisningens äterrapportering har det inte fram-
kommit nägra omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle
vara förenligt med de finansiella mäl som fullmäktige fastställt i budget 2021.
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Grundat pä vär granskning av ärsredovisningens äterrapportering har det inte fram-
kommit nägra omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle
vara delvis förenligt med de verksamhetsmäl som fi111mäktige fastställt i budth 2021.

' Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt Väsentligt är rättvisande med undantagför redovis-
ning av bidragfrän Migrationsverket, ej nyttjade medel som felaktigt reserverats.

Säsom det upplysts om i ärsredovisningens redovisningsprinciper har inte god redovis-
ningssed tillämpats full ut och är därmed inte tillfullo upprättad enligt god redovisnings-
sed.

Hallsberg 2022—04-1 3

K1e11 Unev1k S1V Palmgren

()
ars 11 strom

(avliden mars 2022)

Torvald Evanni er ger Oliwer Wardhoff
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Sammanfattning
PWC har pä uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
ärsredovisning för perioden 2021-01-01 —- 2021-12—31. Uppdraget ingär som en

obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
ärsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal

verksamhet.

Med utgängspunkt frän syftet har följande omräden granskats:

Omräde Uppfyller kraven
l l !

Förvaltningsberättelse Ja

I l !

Resultaträkning Ja

I l [

Balansräkning Delvis .
| | T

Kassaflödesanalys Ja

I | . I

Noter Ja

I l I

Driftredovisning Ja

I I !

Investeringsredovisning Delvis .
l l !

Sammanställda Ja
räkenskaper
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 @ ska ärsredovisningen Iämnas över till fullmäktige

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april äret efter det är som
redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 % LKBR ska ärsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller Iandstingets

ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska Iämnas till fullmäktige inför

behandlingen av ärsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av

ärsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
ärsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

. Kommunallag (KL)

. Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

. Rädet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till

grund för bedömningen Iigger blend annat resultatet av tidigare ärs granskning och

förändringar i normgivningen avseende den kommunale redovisningen.

Fe! i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sädan omfattning eller typ att

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av ärsredovisningen med intressen i

kommunen, hade päverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera säväl

kvalitativa som kvantitativa fe! och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär

att den varit sä ingäende och omfattande som god sed vid detta slag av granskning

kräver.

Den granskade ärsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-05 och

fullmäktige behandlar ärsredovisningen 2022-04—25. Rapportens innehäll har

sakgranskats av ekonomer.
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Granskningsresultat

Räkenskaper

Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKst rekommendationer.

Ärets resultat uppgär till 73 mnkr vilket är 49 mnkr bättre än budgeterat. Star del av

awikelsen förklaras med att skatteintäkterna blev 27 mnkr bättre än budgeterat, även
kommunens nettokostnader blev bättre än budgeterat.

Vid granskningen av kommunens ärsredovisning har inga väsentliga1 awikelser

noterats.
’

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKst
rekommendationer. '

Vid granskningen av kommunens ärsredovisning har följande väsentliga awikelser mot
LKBR och god sed noterats:

o kommunen har pengar frän migrationsverket uppbokat som skuld i

balansräkningen. Dessa medel är ifrän flera är tillbaka och borde intäktsförts

tidigare är. l ärsredovisningen 2021 har man totalt 22,5 mnkr uppbokat, där 14,6

mnkr avser EKB och 7,9 mnkr avser flyktingenheten. För igär har man använt

mer medel än vad man har fätt in vilket gör att intäkter för 2021 är korrekte, men
balansomslutningen päverkas även i är dä kommunen fortfarande har en stor

skuld som man borde ha intäktsfört tidigare är. Redovisningen följer inte RKR
R2. Kommunen skriver om detta i sine redovisningsprinciper.

„ l„anslutning till vär granskning av ärsredovisningen har vi noterat att vissa rutiner kan

utvecklas vad gäller redovisning av leasing / hyrda lokaler.

Vi har förstätt att kommunen kammer att börja utreda frägan och avser att anpassa
sin redovisning sä snart rutiner och beräkningsmetoder finns pä plats. Vi gör en

översiktlig bedömning att kommunens resultat respektive eget kapital inte bör

päverkas i nägon väsentlig omfattning men att balansomslutningen sannolikt

päverkas.

Vi rekommenderar att kommunen päbörjar arbete att utreda frägan inom kort och
anpassar sin redovisning sä smart rutiner och beräkningsmetoder finns pä plats.

1
Fel i räkenskapema betraktas som väsentliga om de är av sädan omfatlning aller typ att de, om de varit kända för en

välinformerad läsare av ärsredovisningen med intressen i kommunen, hade päverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera säväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer och

hänger ihop med övriga delar av ärsredovisningen.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Bedömning

Trotts den store skulden som är uppbokad till Migrationsverket bedömer vi att

kommunens räkenskaper2 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14.

Investeringsredovisning

|nvesteringsredovisningen uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKR:s

rekommendation R14.

Kommunen avviker met lag och god sed avseende att det inte framkommer uppgifter för

fleräriga pägäende och under äret avslutade investeringar som visar utfallen sä att det

gär att stämma av mot beslutade eller beräknade totalutgifter.

Bedömning

‘Grundat pä vär granskning har det inte framkommit nägra omständigheter som ger css

anledning att anse att förvaltningsberättelsen och driftredovisningen inte är upprättad i

enlighet med LKBR och god redovisningssed. Investeringsredovisningen behöver man
se över hur redovisningen och uppföljning av fleräriga pägäende och under äret

avslutade investeringar görs.

Sammanställda räkenskaper
Ärsredovisningen innehäller sammanställda räkenskaper.

l anslutning till vär granskning av de sammanställda räkenskaperna har vi noterat att

vissa rutiner kan utvecklas vad gäller räkenskapsinformation frän de helägda

dotterbolagen. Kommunen upprättar rapporteringsinstruktioner och tidplan som skickat

ut till dotterbolag, genomsamma förbund samt nämnder i god tid inför ärsbokslutet.

Vi rekommenderar att tidsplanen bevakas sä att kommunen erhäller slutliga

räkenskaper frän dotterbolagen innen kommunens arbete med de sammanställda
räkenskaperna päbörjas och att tidsplanen för revisionen av dotterbolagens ärsbokslut

2 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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anpassas sä att kommunen kan erhälla ett uttalande frän revisorn i dotterbolagen att

denne avser att godkänna räkenskaperna.

Rapporteringsinstruktionen bör ocksä innehälla datum för när ärsredovisning för

dotterbolagen ska vera päskriven av styrelse och revisor även om detta moment inte

päverkar arbetet med de sammanställda räkenskaperna

Bedömning

Grundat pä vär granskning har det inte framkommit nägra omständigheter som ger css

anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med

LKBR och god redovisningssed.

2022-04-13

Tomas Elander

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org. nr 556029—6740) (PWC) pä uppdrag

av Hallsbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgär av projektplan frän den 2022-

01-13. PWC ansvarar inte utan särskilt ätagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig pä hela eller

delar av denne rapport.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18 - Särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten 2021 
(22/KS/60)

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa särredovisningen av Vatten- och 
avloppsverksamheten för 2021.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa särredovisningen av Vatten- och 
avloppsverksamheten för 2021.

Beslutsunderlag 
 TS Särredov VA 2021
 Verksamhetsberättelse till särredovisning VA 2021
 Särredovisning VA RR 20211231
 Särredovisning VA BR 20211231
 Särredovisning VA Noter 20211231

Paragrafen är justerad
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Särredovisning av Vatten- och 
avloppsverksamheten 2021

§ 18

22/KS/60
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1

2022-03-16 Dnr:22/KS/60 

Särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten 2021

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

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa särredovisningen av Vatten- och 
avloppsverksamheten för 2021.

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

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Förvaltningsberättelse VA

Resultaträkning VA

Balansräkning VA

Noter VA
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Teknisk avdelning 
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 Datum Sida 

Teknisk avdelning År 2021 2022-01-04 2(5) 

 

Året 2021 har gått bra trots COVID-19 samt två pensionsavgångar inom 
verksamheten under det gångna året. Stor kraft har lagts på distributionsnätet vid 
Toskabäcken och Tisarbaden där större delen av nätet slutbesiktigades under 
december och också tagits i drift. De delar som kvarstår i distributionsnätet för 
denna etapp vid Toskabäcken kommer stå klara under första kvartal 2022.  

Hallsbergs kommun har nu en nödvattenplan som tagits fram internt och med stöd 
från flera avdelningar och förvaltningar. Likaså har kommunen nu också en VA-
plan som arbetats fram av Samhällsbyggnadsavdelningen.  

Från första januari 2022 höjs VA-taxan, brukningsavgiften med 7 % och 
anläggningsavgiften med 15 %. Detta för att bromsa den ekonomiska utvecklingen 
som är negativ i VA-kollektivet.  

Arbetet med en ny VA-taxa konstruerad efter Svenskt vattens publikation P120 är 
också under upprättande.  

En projektering har genomförts för Samsala resterande etapper och upphandlats 
enligt LOU där NCC lämnat det förmånligaste anbudet. Byggstart skedde under 
november 2021 och beräknas vara helt färdigt under tidig höst 2022 då 34 tomter 
ska finnas klara för försäljning.  

Projekteringsarbetet med nya överföringsledningar mellan Hallsberg och Östansjö 
var i slutfasen vid årets slut och endast mindre justeringar kvarstår.  

Årets stora händelse inom VA är den fördröjningsdamm som uppförts på 
kommunens åker i Falla och som ska bromsa dagvattnet innan det rinner till 
vattendragen nedströms. Dammen har en teoretisk kapacitet på 20 000 m3 och är 
byggd med extern entreprenör och arbete pågick under sex veckor.  

I slutet på året genomfördes en stor planerad slamsugning av 
huvudavloppsledningar före Hallsbergs avloppsledningsverk med mycket bra 
resultat där mängder rens och ovidkommande material avlägsnades från 
ledningarna. I samband med detta kamerainspekterades också dessa 
ledningsstråk.  

Kontinuerlig underhållspolning med tillhörande ledningsinspektion och vid behov 
slamsugning genomförs i hela kommunen enligt schema och informationen från 
inspektionerna läggs in i kommunens databas. 

Nytt ramavtal har tecknats för slamsugningstjänster och grävmaskin under året. 

 

Ingenjörsstaben 

Under året har VA-ingenjörerna arbetet med exploateringsområdena i Samsala. 
Stort arbete har även lagts ner på att påbörja beräkning av en ny VA-taxa. 

VA-sanering har projekterats och planerats och sedan utförts av egen personal på 

Kärrsvägen i Pålsboda. En omfattande sanering har även utförts på Rösegatan i 

Hallsberg.  

Det blev 32 nya VA-tjänster (nya abonnenter) som startades under 2021 och 4 av 

dessa är enbart vattentjänster som ligger utanför verksamhetsområdet för vatten 

och avlopp.  
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Under året fortsätter det stora arbetet med att bygga ut VA längs med sjön Tisaren. 

Samhällsbyggnadsavdelningen driver projektet, men även olika funktioner inom 

Tekniska avdelningen påverkas av detta där Teknisk chef är projektombud för 

distributionsnäten. 

VA-Drift 2021 

Pandemin har även detta år påverkat va-enheten, ett visst bortfall av personal har 

förekommit men på det stora hela har vi hanterat restriktioner och karantäner på 

ett sätt som verksamheten accepterat.  

Avloppsreningsverken 

Reningsverken har gått förhållandevis bra under året och inga utsläppskrav har 

överskridits. Däremot har viss maskinell utrustning havererat och bytts ut eller 

lagats. Bland annat havererade ett lager till inloppsskruven vid Hallsbergs 

reningsverk i början av året och föranledde ett stort reparationsarbete. 

Inkommande rensgaller var uttjänt och ersatts med ett nytt.  

Reningsverket i Pålsboda har uppgraderats med ny inkommande el och ställverk 

samt att värmeanläggningen har förnyats med två värmepumpar. 

Vid reningsverket i Sköllersta uppgraderas värmeanläggningen med två nya 

pelletspannor och en silo. Övriga små reningsverk har rullat på utan större 

incidenter.   

Vattenverken 

Hjortkvarns vattenverk påverkas mycket av järn och mangan och kräver en hel del 

tillsyn, viss del av sanden i filtren har bytts ut och ersatts med mangandioxid för 

att öka avskiljningen.  

Vattenverket i Vretstorp har gått relativt bra med problemet med radonet 

kvarstår, olika lösningar diskuteras för att komma till rätta med problemet. 

Pumpstationer 

Tre pumpstationer har uppgraderats med ny kommunikation och arbetet kommer 

rulla på även kommande år. Vid Exploateringen av Toskabäcken har delar av 

systemets pumpstationer startades upp i slutet på året samt ett mindre antal 

vattenmätare installerades. 

Övrigt 

Va-enheten har börjat titta på en ny lösning gällande vattenmätare, tanken är att i 

framtiden använda fjärravlästa mätare hos abonnenterna. Kollektivets fastigheter 

behöver uppgradera låssystemen i alla dörrar, systemet är över 20 år och 

svårhanterligt när det kommer till säkerheten. Upphandlingsarbetet tar dock tid.  

 

VA-nät 

Ett nytt förråd har byggts upp i de nya lokalerna i Kommunaltekniska huset. 
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Fortfarande kvarstår mindre arbeten, men på det stora hela har det blivit bra. 

Under 2021 har VA-saneringsarbeten genomförts enligt planering i bland annat 
centrala Hallsberg. 

Under året har 17 vattenläckor uppstått samt 12 avloppsstopp på olika platser i 
kommunen.  

Under året har även 4112 meter spillvattenledning och 722 meter 
dagvattenledningar underhållsspolats.   

VA-rörnät har inte gjort några stora investeringar men ett nytt servicefordon är 
beställt med leverans 2022. En mindre mängd verktyg och småmaskiner är 
inköpta under året. 

   

Ekonomi 2021 

VA-fonden slutar på 2 154 557 kr vid 2021 års slut. Årets resultat blev ett 
minusresultat på 894 874 kronor. Då bland annat omfattande arbeten genomförts 
på ledningsnätet och i de olika VA-driftanläggningarna har minusresultatet 
kvarstått likt tidigare år men med lägre förlust än föregående år vilket skall ses 
som positivt då fondens värde sjunkit till en mer normal nivå. VA-avdelningarna 
har vakanser vilket bidragit till att lönekostnaderna minskat.  

Totalt användes 6 971 000 kr till investeringar varav 5 521 000 kr investerats i 
VA-sanering vilket är 1 390 000 kronor mer än föregående år. Budget för VA-
sanering var 4 000 000 kronor. Exploateringarna är inte inräknade i denna summa 
som visade ett utfall 2021 på 14 018 000 kr. 

 

Framtiden 

Stora utmaningar för framtiden väntar VA. Driftområdet ökar och lagstiftning samt 
rapportering till tillsynsmyndigheter blir allt strängare för varje år som går.  

På VA-drift har ett flertal objekt under året identifierats som behöver stora 
underhållsåtgärder för att säkerställa driften och arbetsmiljön. Det handlar främst 
om ett antal avloppspumpstationer som bedöms vara i mycket dåligt skick sett till 
arbetsmiljön samt personalutrymmet vid Hallsbergs avloppsreningsverk. Ett 
arbete har påbörjats med att undersöka möjligheten att flytta delar av 
verksamheten till Kommunaltekniska huset. 

Både Vretstorp- och Hjortkvarns dricksvattenverk står inför stora 
renoveringsåtgärder. Utredningsarbetet fortsätter under kommande år. 

VA-enheten arbetar långsiktigt med flerårsplaner som avser VA-sanering av 
ledningsnäten samt flerårsplaner gällande underhåll och investeringsåtgärder för 
VA-drift. Hela fordonsflottan kommer ses över under kommande år.  

Under slutet av 2022 kommer en ny VA-taxa presenteras för beslut.  

Arbete kommer fortsätta med utbyggnad av VA-nätet runt sjön Tisaren under 
kommande år samt anslutning av resterande exploatering vid Samsala och nya 
exploateringar på bland annat Rala. 

Stor focus kommer också ägnas åt energi och klimatsmarta framtidslösningar för 
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ett hållbart VA inom Hallsbergs kommun.  

 

 

 

                                                                                                                  2022.02.04 

                                                                                                                  

                                                                                                                  Niklas Hasselwander 

                                                                                                                  Tekniska avdelningen 
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Hallsbergs kommun

212000-1926

VA-verksamhet särredovisning 2021

Resultaträkning (tkr)

Verksamhetens intäkter Not 2020-12-31 2021-12-31

Externa intäkter 1 32 286 33 307

Resultatreglering 2 179 895

Interna intäkter (inom kommunen) 2 2 508 2 429

Summa verksamhetens intäkter 36 973 36 631

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens externa kostnader 3 -24 200 -23 629

Interna kostnader (inom kommunen) 4 -5 215 -4 326

Avskrivningar 5 -5 103 -5 426

Summa verksamhetens kostnader -34 518 -33 381

Verksamheten nettokostnader 2 455 3 250

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader 6 -2 510 -3 250

Resultat före extraordinära poster -55 0

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Periodens resultat -55 0
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Hallsbergs kommun

212000-1926

VA-verksamhet särredovisning 2021

Balansräkning (tkr)

Tillgångar

Not 2020-12-31 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och anläggningar 7 158 870 185 285

Maskiner och inventarier 8 2 130 2 075

Summa anläggningstillgångar 161 000 187 360

Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 - -

Kortfristiga fordringar 10 46 894 60 732

Summa omsättningstillgångar 46 894 60 732

Summa tillgångar 207 894 248 092

Skulder

Långfristiga skulder 11 160 999 187 093

Förinbetald intäkt, anslutningsavg. 14 23 705 28 855

184 704 215 948

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader 12 1 016 58

Övriga kortfristiga skulder 13 22 174 32 086
Summa kortfristiga skulder 23 190 32 144

Summa skulder 207 894 248 092
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Hallsbergs kommun

212000-1926

20-12-31 21-12-31

Noter (tkr)

1 Externa intäkter 32 286 33 307

-varav förbrukningsavgifter 30 596 31 543

-varav anslutningsavgifter 873 960

-varav övriga intäkter 817 804

2 Interna intäkter 2 508 2 429

-varav förbrukningsavgifter 1 565 1 382

-varav övriga intäkter 943 1 047

3 Externa kostnader 24 200 23 629

4 Interna kostnader 5 215 4 326

5 Årets avskrivningar 5 103 5 426

6 Finansiella kostnader 2 510 3 250

7 Byggnader, mark och anläggningar

Ingående bokfört värde 119 038 158 870

Årets anskaffning 34 729 20 989

Årets avyttring -                         0

Årets avskrivningar 5 103 5 426

Utgående bokfört värde 158 870 185 285

8 Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 2 448 2 130

Årets anskaffning -                         267

Årets avyttring -                         0

Årets avskrivningar -318 -322

Utgående bokfört värde 2 130 2 075

9 Upplupna intäkter -                         0

10 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 494 4 536

Momsfordran (Ludvika) 6 745 8 308

Övrig fordran 5 265 5 981

”Likvida medel”= Fordran på kommunen 34 390 41 907

46 894 60 732

11 Långfristiga skulder

Låneskuld till kommunen 160 999 187 093

12 Upplupna kostnader 1 016 58

13 Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld 3 049 4 073

Semesterlöneskuld 631 107

Momsskuld 15 445 25 752

Skuld till abonnenterna 3 049 2 154

Övriga skulder 0 0

22 174 32 086

14 Skuld förinbetalda anslutningsavgifter 28 168 34 278

Ack. Upplösning anlutningsavgifter -4 463 -5 423

23 705 28 855
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 19 - Extra anslag för 2022 
(22/KS/85)

Ärendebeskrivning 
Den senaste skatteprognosen från SKR innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag 
bedöms bli högre än tidigare. Utrymmet föreslås användas för utökade budgetramar för 
verksamheterna 2022.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att öka den totala budgetramen med 11 mnkr enligt 
nedanstående fördelning. Finansiering sker via höjning av skatteintäkterna inom finansverk-
samheten.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.

Magnus Andersson (S) och Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Andreas Tranderyd (MP) yrkar bifall till koalitionens förslag att fördela medlen genom att 
behålla halva effektiviseringskraven på 1,5 miljoner, Öka planeringsreserven 2,2 miljoner, 
Underhåll av vägar 4 miljoner, Skola med syfte att höja gymnasiebehörighet 2,5 miljoner, 
Energieffektiviseringar 0,8 miljoner.

Christina Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anders Lycketeg (C) yrkar bifall till koalitionens förslag.

Theres Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Magnus Andersson (S) yrkar avslag på koalitionens förslag.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner att 
kommunfullmäktige är redo att gå till beslut.

Ordförande ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och koalitionens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att öka den totala budgetramen med 11 mnkr enligt 
nedanstående fördelning. Finansiering sker via höjning av skatteintäkterna inom finansverk-
samheten.

Reservationer 
Torbjörn Appelqvist (M), Ulrika Björklund (M), Lennart Pettersson (M), Emelie McQuillan 
(M), Ann-Christine Appelqvist (M), Mattias Björklund (M), Calin McQuillan (M), Andreas 
Tranderyd (MP), Anders Lycketeg (C), Inger Hellqvist (C), Gösta Hedlund (C), Ann-Sofie 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Johansson (C), Martin Pettersson (KD), Lena Gunnarsson (KD) och Andreas Zakrisson (PO) 
reserverar sig till förmån för koalitionens förslag.

Beslutsunderlag 
 TS Extra anslag 2022

Paragrafen är justerad
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Reservation till förmån för koalitionens förslag från KS enligt nedan:

Behåll halva effektiviseringskraven 1,5 miljoner Öka planeringsreserven 2,2 miljoner Underhåll av 
vägar 4 miljoner Skola, med syfte att höja gymnasiebehörighet 2,5 miljoner Energieffektiviseringar 
0,8 miljoner
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Extra anslag för 2022

§ 19

22/KS/85
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2

2022-03-30 Dnr:22/KS/85 

Extra anslag för 2022

Ärendebeskrivning 
Den senaste skatteprognosen från SKR innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms 
bli högre än tidigare. Utrymmet föreslås användas för utökade budgetramar för verksamheterna 
2022.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att öka den totala budgetramen med 11 mnkr enligt 
nedanstående fördelning. Finansiering sker via höjning av skatteintäkterna inom finansverk-
samheten.

Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterar cirka 5 skatteprognoser per år. Kommunens 
budgetbeslut för åren 2022-2024 baserades på den skatteprognos som SKR presenterade under 
september månad 2021. En ny skatteprognos har presenterats 2022-02-17. Resultatet av februari månads 
skatteprognos innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag är högre än tidigare. Den positiva 
prognosen beror på starkare utveckling av skatteunderlaget det första året i planperioden. 

De extra satsningar som görs ska bidra till att Hallsbergs kommun blir en mer attraktiv plats att leva och 
bo i. Genom att underhålla våra allmänna samlingsplatser i vår kommun fortsätter vi den positiva 
samhällsutvecklingen och bidrar till inflyttning. Förstärkningen av planeringsreserven ökar beredskapen 
att möta förändringar under året. Delar av satsningarna riktade mot barn och unga ska främja rörelse i 
utemiljö. Ett fokus i satsningen är barn och ungdomars utveckling och lärande.

Extra anslag 2022 Belopp tkr

Återföring av effektiviseringsuppdrag enligt budget 2022 1 500

Fördelning budgetutrymme till verksamheterna
Kommunstyrelsen – Utökning av planeringsreserv på grund av omvärldsläget 
samt utrymme för prisökningar

1 200

Drift- och servicenämnden – Vägunderhåll 4 000
Drift- och service – Underhåll/utveckling lekparker 1 500
Drift- och service - Energieffektiviseringar 300
Drift- och service – Riktat till skola, utemiljöer 1 000
Bildningsnämnden – Riktat till skola, inklusive nya läromedel 1 000
Bildningsnämnden – Riktat till fritidsverksamhet 500
Summa totalt 11 000
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2

2022-03-30 Dnr:22/KS/85 

Bedömningen är att förstärkningarna kommer att bidra till bättre förutsättningar för barn och unga.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 - Beslut om antagande av detaljplanen för ett område söder om 
Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsberg, Hallsbergs 
kommun, Örebro län 
(20/KS/110)

Ärendebeskrivning 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning mellan 15 mars – 14 april 2022. Under 
granskningstiden har 6 yttranden inkommit, varav 4 med synpunkter. Dessa har 
sammanfattats med förvaltningens ställningstaganden i ett granskningsutlåtande. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta detaljplanen för rubricerat område.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.

Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för rubricerat område.

Beslutsunderlag 
 TS Antagande
 Plankarta_antagande
 Planbeskrivning_antagande
 Granskningsutlåtande
 Bilaga 1_Översiktlig geoteknisk undersökning
 Bilaga 2_Kompletterande geoteknisk undersökning
 Bilaga 3_Översiktlig dagvattenutredning
 Bilaga 4_Miljökonsekvensbeskrivning
 Bilaga 5_PM arkeologisk utredning

Paragrafen är justerad
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Beslut om antagande av detaljplanen för ett 
område söder om Tälleleden, del av 

fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsberg, 
Hallsbergs kommun, Örebro län

§ 20

20/KS/110
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/KS/110

Beslut om antagande av detaljplanen för ett område söder om 
Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsberg, Hallsbergs 
kommun, Örebro län

Ärendebeskrivning 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning mellan 15 mars – 14 april 2022. Under 
granskningstiden har 6 yttranden inkommit, varav 4 med synpunkter. Dessa har sammanfattats med 
förvaltningens ställningstaganden i ett granskningsutlåtande. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för rubricerat område.

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om 
Tälleleden. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda tomter för 
industriföretag med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv50 och E20. 

Ett första uppdrag att ta fram en detaljplan över aktuellt planområde (då väster om 
Hallsbergsterminalen) togs av Miljö- och tekniknämnden år 2004. Ett planprogram upprättades då för 
området och sändes ut på remiss. Ett första samråd genomfördes 2005/2006 och ett andra samråd 
genomfördes år 2014. Uppehållet i planarbetet beror på Trafikverkets arbete med järnvägsplan för 
nytt dubbelspår Hallsberg-Degerön (sträckan Hallsberg-Stenkumla). 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor

 Plankarta
 Planbeskrivning
 Granskningsutlåtande
 Bilaga 1-5 
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Grundkartebeteckningar

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränsbeteckningar
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
NATUR Naturområde

GATA1
Industrigata

Kvartersmark

J Industri

E Tekniska anläggningar

E1
Pumpstation

T1
Terminalanknuten verksamhet, industri, kontor och lager

J1
Industrigata

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning
fördröjning Fördröjningsmagasin med rening för dagvatten med en volym av 9700,0

kubikmeter.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
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Utformning

)32,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter 

Utförande

b1
Källare får inte finnas

b2
Byggnaders färdig golvnivå ska vara minst 50 cm över anslutande gator
och med marklutning min 1% fall mot kvartersgräns eller gata.

b3
Dagvattenbehandling ska utföras med en utjämningsvolym av minst 75
kubikmeter per hektar fastighetsarea

b4
Friskluftsintag ska vara placerade på oexponerad sida, dvs. vända bort
från järnvägen. Ventilationssystemet ska gå att stänga av manuellt. 

Placering

p1
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5  år.
Markreservat för allmännyttiga ändamål

l1 Markreservat för allmännyttig luftledning. Kvartersmark

Strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt. . Kvartersmark

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning. Kvartersmark
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Detaljplan för ett område 

Söder om Tälleleden, del av fastigheten 
Ulvsätter 2:4 m.fl. 

Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 

  
Planområdet markerat med röd linje 
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Vad är en detaljplan?  
Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid 
utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen 
innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning. 
Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på 
www.boverket.se/pblkunskapsbanken. 
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en 
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till 
exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning. 
Utökat förfarande 
Den här detaljplanen upprättas enligt utökat förfarande.  

 
 
Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.  

Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan 
användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget till exempel kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en detaljplan. Ett 
förslag till detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och 
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som 
sedan ställs ut för granskning där man har ytterligare en chans att lämna synpunkter. I antagandeskedet 
antas detaljplanen av kommunstyrelsen eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner 
efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas.  
Handlingar 
Planförslaget utgörs av:  

• Planbeskrivning  
• Plankarta med bestämmelser i skala 1:2000 (A0) 
• Fastighetsförteckning 

 
Bilagor:  

• Bilaga 1 - Översiktlig geoteknisk undersökning, (Hallsberg Stora Älberg, Ormesta 
m.fl. Industriområde), VAP 2002-07-10 

• Bilaga 2 - Kompletterande geoteknisk undersökning med rekommendationer, VAP 2005-09-02. 
• Bilaga 3 - Översiktlig dagvattenutredning Tälle, VAP 2021-03-01 
• Bilaga 4 - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), WSP 2021-06-16 
• Bilaga 5 - PM avslutat fältarbete arkeologisk utredning Ulvsätter, Hallsberg, dnr 431-641-2021, 

KM21028 

LAGA 
KRAFT 

Plan-
uppdrag Samråd Under-

rättelse
Gransk-

ning
Granskning
sutlåtande AntagandeSamrådsr-

edogörelse
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För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida 
hallsberg.se/detaljplan. 
Handläggare: 
Sanda Madzo 
Planarkitekt 
019-58 89 15   
sanda.madzo@kumla.se  
Kommunstyrelseförvaltningen
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Planbeskrivning 
Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 
kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas 
tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten 
och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen. 

Planens syfte & huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om 
Tälleleden. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda tomter för 
industriföretag med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv50 och E20.  
Bakgrund 
Ett första uppdrag att ta fram en detaljplan över aktuellt planområde (då väster om 
Hallsbergsterminalen) togs av Miljö- och tekniknämnden år 2004. Ett planprogram upprättades då för 
området och sändes ut på remiss. Ett första samråd genomfördes 2005/2006 och ett andra samråd 
genomfördes år 2014. Uppehållet i planarbetet beror på Trafikverkets arbete med järnvägsplan för 
nytt dubbelspår Hallsberg-Degerön (sträckan Hallsberg-Stenkumla).  
Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget i västra delen av Hallsberg, söder om Tälleleden. Planområdet begränsas i 
norr av Tälleleden, i öster av kombiterminalen, i söder av det nya järnvägsområdet (dubbelspår 
Hallsberg - Stenkumla) och i väster av kommungränsen mot Kumla kommun.  

 
Bild 1. Planområdets läge i västra Hallsberg, röd linje är plangränsen.  

Areal 
Planområdet har en areal på cirka 28,5 hektar.  
Markägoförhållanden 
Hallsbergs kommun äger största delen av den berörda marken, fastigheten Ulvsätter 2:4. 
Vattenfall Eldistribution AB äger Lilla Älberg 3:1. Terminalen 1 är i enskild ägo och ägs av Hallsbergs 
Terminal Aktiebolag.  
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Trafikverket äger angränsande fastighet i söder, Hult 2:1 (i Kumla kommun) och Stora Älberg 2:2. I 
väster är privata markägare i Kumla kommun närmast berörda. I nordost är det fastigheten 
Terminalen 2 som är närmast berörd.  

 
Bild 2. Markägoförhållanden, röd linje illustrerar planområdet. 
 

Tidigare ställningstaganden  
Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.  

Kommunala beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2020-05-18 att ge kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9. 2021-11-18 gavs beslut om att 
sända detaljplanen på samråd. Den 10 mars 2022 beslutade KSAU att detaljplanen kunde ställas ut 
för granskning.  
Riksintressen 
Tälleleden, som angränsar till planområdet i norr är av riksintresse för väg. Hallsbergs rangerbangård, 
och järnvägen mellan Hallsberg - Östansjö och Hallsberg - Skymossen som angränsar till planområdet 
i söder är av riksintresse för järnväg. 
 
Utbyggnad av det verksamhetsområde som planförslaget medger bedöms inte försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av närliggande riksintressen kommunikation.  
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Översiktsplan 
I Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige, 
redovisas planområdet som utbyggnadsområde för infrastruktur. I översiktsplanen står det för 
området ”Kopplat till järnvägen ska finnas möjlighet att utveckla verksamheter som är beroende av 
eller har nytta av denna infrastruktur. Det kan röra godshantering, logistik, fordonsservice, mm. Vissa 
av verksamheterna kan vara störande för omgivningen”. 

 
Bild 2. Kartan visar översiktsplanen, planområdet är markerat med grönt.   
Detaljplaner 
Största delen av planområdet är inte tidigare planlagt. En liten del inom planområdet i öster, vägen 
Hallsbergsterminalen, är planlagd och omfattas av detaljplan 1861-P10. 
Inom planområdet gäller en liten del av följande detaljplan: 

• 1861-P10 laga kraft 2001-06-27 
 

Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner: 
• 1861-P10 laga kraft 2001-06-27 
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• 1861-P149 laga kraft 2014-06-03 
 

 
Bild 3. Kartan visar angränsande detaljplaner, planområdet är markerat med grön yta.  

 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på 
det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning 
finns i miljöbalkens sjätte kapitel.  

En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen 
förväntas medföra betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats och finns som bilaga (bilaga 4) till detaljplanen. 
MKB:n ska redovisa miljöeffekterna av planförslaget. 
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan och avgränsningssamråd med Örebro läns 
länsstyrelse har Hallsbergs kommun beslutat att följande aspekter bedöms medföra en betydande 
miljöpåverkan:  
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o Byggande på jordbruksmark  
o Arkeologi  
o Dagvattenhantering  
o Översvämningsrisk  
o Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg.  

 
Miljökonsekvensbeskrivningen finns att läsa som bilaga (bilaga 4) till detaljplanen.  
Kortfattad sammanfattning av Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 
Planområdet ”söder om Tälleleden” är beläget i västra delen av Hallsberg och ingår i ett område som 
är utpekat som framtida område för industri i Hallsbergs kommuns översiktsplan. I inledningen av 
planprocessen gjordes en undersökning om betydande miljöpåverkan för planförslaget, vilket visade 
att planförslaget kan leda till betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för planförslaget tagits fram parallellt med upprättande av planhandlingarna.  
Huvudalternativet som beskrivs i MKB:n utgörs av det samrådsförslag för detaljplan som redovisas i 
plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta för ”Detaljplan för område söder om Tälleleden, del 
av fastigheten Ulvsätter 2:4 mfl”. Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- 
och industriverksamhet. Detta nya industriområde kommer erbjuda industriföretag tomter med 
närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, riksväg 50 och E20. Området, som är cirka 29 
hektar stor, kommer att förändras från ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis skogslandskap 
till ett industriområde. Nollalternativet i MKB:n innebär att ingen detaljplan antas för området och 
dagens markanvändning fortgår. 
Byggande på jordbruksmark  
Detaljplaneförslaget medför att 19 hektar jordbruksmark tas i anspråk och att 
jordbruksverksamheten inom planområdet upphör. Hårdgörandet av ytor omöjliggör nuvarande 
markanvändning i framtiden. Påverkan är irreversibel, då genomförande av planförslaget innebär att 
marken inom planområdet inte blir tillgänglig för jordbruk eller bete i framtiden.  
Utredning av övriga tänkbara områden visar att aktuellt planområde bedöms vara den mest lämpliga 
lokaliseringen eftersom området ligger i direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård, 
kombiterminal samt har nära anslutning till riksväg 50 och E20. Lokaliseringen innebär också att 
vägtrafik kan ta sig till området utan att passera befintliga bostäder. Då områden för alternativ 
lokalisering också består av jordbruksmark består förlusten främst i arealbortfall. För att kunna 
utveckla Hallsberg hållbart behöver byggande ske i strategiska lägen och aktuellt planområde 
bedöms vara ett sådant läge. Behovet av denna typ av storskaliga verksamheter med direkt 
anslutning till Hallsbergs rangerbangård och kombiterminal anses inte tillgodoses på annan plats. 
Planerad verksamhet bedöms medföra stor negativ konsekvens avseende byggande på 
jordbruksmark.  
Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende byggande på 
jordbruksmark andelen produktiv jordbruksmark förändras inte och påverkas inte av fragmentering. 
Att ha tillgång till jordbruksmark inom kommunen, och därmed förutsättningar för lokalproducerade 
råvaror, kan minska klimatpåverkan och främja resurshushållning.  
Kulturmiljö  
Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas 
till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet inte hysa några värden som är viktiga för 
kulturmiljön. Bedömningen är därför att planförslaget innebär försumbara/inga konsekvenser 
avseende kulturmiljövärden. 
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Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende aspekten kulturmiljö 
eftersom värden inte förändras och kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller 
vetenskapliga värden blir oförändrade. 
Vattenmiljö  
För ytvatten bedöms planförslaget medföra måttlig negativ konsekvens eftersom planen medför att 
ytvattnets biologi och form påverkas samt att vattendragen fragmenteras.  
Utbyggnad enligt planförslaget bedöms innebära försumbar/ingen konsekvens gällande dagvatten 
eftersom ändrad markanvändning medför att halten näringsämnen som vattnet för med sig ut från 
området sannolikt kommer att minska och dagvattnet kommer fördröjas och renas i större 
utsträckning mot idag.  
Då markanvändningen i form av jordbruksmarken kvarstår i nollalternativet, bedöms vattenmiljöerna 
i de öppna dikena och djurlivet kring dessa, kunna påverkas i viss utsträckning av till exempel 
besprutning och spridning av gödsel. Detta kan generera föroreningar i vattenmiljön i form av 
näringsämnen vilket kan medföra fortsatt belastning för recipienten. Nollalternativet innebär även 
att de öppna dikena kan fortsätta att fungera som spridningskorridorer och att dikenas arter, 
artmångfald och naturtypers utbredning inte påverkas. Nollalternativet bedöms totalt sett medföra 
försumbar/ingen konsekvens avseende ytvatten.  
Om detaljplanen inte genomförs etableras ingen verksamhet på området vilket innebär att 
dagvattenflödet i princip kommer att bli oförändrat. Därmed bedöms nollalternativet medföra 
försumbar/ingen konsekvens avseende ytvatten.  
Översvämningsrisk  
Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god marginal vid skyfall och stigande vatten. 
Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan på 
nedströms liggande områden minskar. Därför bedöms planförslaget medföra positiv konsekvens 
gällande aspekten.  
Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är höjdsatt så att risk för 
översvämningar finns vid skyfall och stigande vatten samt att det finns risk att dagvattenflöden ökar i 
marginell omfattning. Ökad nederbörd på grund av klimatförändringar medför även risk för att 
lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket kan medföra att 
grödor förstörs av stående vatten. Ingen bebyggelse bedöms dock påverkas i detta alternativ.  
Riksintresse för kommunikationer  
Inom, samt i nära anslutning till planområdet, finnas flera riksintressen för kommunikation. Varken 
planförslaget och nollalternativen bedöms försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av närliggande 
riksintressen för kommunikation.  
Sammanfattad bedömning  
Sammanfattningsvis bedöms planförslagets genomförande för några aspekter medföra negativa 
konsekvenser, främst ur det lokala perspektivet. Skadeförebyggande åtgärder, försiktighetsåtgärder 
och en anpassning av anläggningarna och dess skyddsområden är således av största vikt för att 
minska den negativa påverkan. Genom att skyddsåtgärder uppförs, och vissa av dem fastslås och 
säkerställs på plankartan bedöms många av de negativa konsekvenserna minimeras eller helt 
elimineras. Ett exempel är detaljplanens höjdsättning av byggnader vilket minskar risken för skador 
vid kraftiga skyfall. I det fortsatt arbetet är det viktigt att beakta möjligheten att tillskapa nya öppna 
vattenytor som kompensation för de vattendrag som kulverteras eller läggs igen. 
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Förutsättningar och förändringar 
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget 
föreslår.  

Markförhållanden 
Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet främst av postglacial sand. 

 
Bild 3. Kartbilden visar markförhållandena inom planområdet. 
Geotekniken är utredd i ”Översiktlig geoteknisk undersökning för Stora Älberg, Ormesta m.fl. 
industriområde”, upprättad av VAP 2002-07-10. 
Av den geotekniska undersökningen från 2002 framgår det: 
Inom merparten av området utgörs jorden under 0.2 - 0.3 m mulljord av 0.5 – 3,0 m silt och sand med 
den största mäktigheten längs områdets södra sida. Silten/sanden vilar på upp till 8.0 m lera som 
delvis är siltskiktad och mestadels saknar torrskorpebildning. Längs områdets södra kant förekommer 
silt- och sandskikt inlagrade i den lösa leran. 

På 5 m djup uppvisar leran i provtagningspunkten skredtecken och en kraftig överkonsolidiering. 

Stopp vid slagsonering har erhållits 6,2–13,7 m under markytan och mestadels mot förmodat sten, 
block eller berg. 

Strax väster om planområdet erhölls en grundvattennivå på 0,5 m under markytan. 
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Med uppmätt (2002-05-14) grundvattennivå kan belastningar motsvarande upp till 1,0 m fyllning 
påföras med endast försumbara sättningar som följd. 

Vid den översiktliga undersökningen, konstaterades att kompletterande provtagning erfordrades 
inom området väster om Hallsbergsterminalen mellan Tälleleden och järnvägsspåren. Prov från 
områdets sydvästra hörn uppvisade skredtecken och stora variationer i kompressionsegenskaper. 
Komplettering genomfördes i ”Kompletterande geoteknisk undersökning med rekommendationer”, 
upprättad av VAP 2005-09-02. 
Av utredningen framgår att det är större risk för sättningar i den västra delen, närmast 
järnvägsspåren än i den nordöstra delen av området; 
Inom området närmast järnvägsspåren i söder erhålls beräkningsmässigt sättningar på 0,2 m för 1,0 
m fyllning i provtagningspunkten. Huvuddelen av sättningarna bedöms utvecklas inom 4 år. 
  
Inom övriga delar av området bedöms sättningarna för motsvarande last bli mindre och utvecklas 
under mycket kortare tidsperiod. I den punkt där jorden till större delen består av silt blir sättningen 
beräkningsmässigt 7 cm och utvecklas inom mindre än en månad. 
  
I provtagningspunkten i områdets nordvästra del blir sättningen beräkningsmässigt 3 cm och 
utvecklas till större delen inom 2,5 månader. 

Följande rekommendationer finns i den geotekniska undersökningen: 
Grundläggning på pålar eller plintar bedöms erfordras för den typ av byggnader som blir aktuella 
inom området. Bedömda pålstoppsnivåer räknat från markytan finns redovisade i ritning tillhörande 
den geotekniska undersökningen. Man får förutsätta att upp till 1,0 m fyllning kan påföras med 
endast obetydliga sättningar som följd. 

Vid ledningsschakter skall schaktslänter ej utföras brantare än 2:1 ner till 2.0 m djup. För större 
schaktdjup bestäms erforderliga åtgärder efter kompletterande undersökning i det aktuella läget. 
 
Det får förutsättas att schaktbottnar för ledningar, gator och byggnader, inom större delen av 
områdena, skall täckas med materialskiljande duk av geotextil.  
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration bedöms ej vara möjligt inom området.  
 
När marknivåer och byggnadslägen blivit fastställda erfordras sannolikt kompletterande 
undersökningar. 
 
Ras- och skred 
Det finns ingen risk för ras- och skred inom planområdet.  
Förorenad mark 
Inga kända föroreningar finns inom planområdet.  
I projektet ”Järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla” beskrivs markföroreningar i tillhörande dokument 
´planbeskrivning´. Naturvårdsverket har generella riktvärden för förorenade områden där markens 
utnyttjande klassas utifrån känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 
(MKM).  
 
Inventeringar och undersökningar avseende förorenad mark har utförts. Dessa har berört: 
- infartsgruppen på Hallsbergs rangerbangård inklusive växlarna mellan infartsgruppen och 
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rangerbangården på Hallsbergs bangård,  
- nytt läge för spår och ersättningsvägar,  
- befintliga vägar som ska rivas,  
- befintligt spår mellan Hallsberg och Stenkumla, samt 
- bottensediment i Bladsjön.  
För planområdet är det enbart den första punkten som är relevant då de andra punkterna avser 
områden väldigt långt ifrån aktuellt planområde. Inga potentiellt förorenade områden kunde 
konstateras i utbyggnadsalternativets sträckning förutom i infartsgruppen. Vid provtagning invid 
infartsgruppen till Hallsbergs bangård och växlarna in till Hallsbergs rangerbangård visade cirka en 
tredjedel av proverna på föroreningar i halter högre än riktvärdet för MKM. 
Provtagningar i sträckningen för utbyggnadsalternativet visar att det i skogsmark och åkermark inte 
förekommer några föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM.  
Hantering av förorenade massor kan ge effekter i form av spridning av föroreningar. Spridning kan 
ske via utsläpp av förorenat länshållningsvatten, samt genom flytt av förorenade massor från 
projekten till annan plats. Spridning kan även ske via luft genom damning eller gasavgång av 
lättflyktiga föroreningar. Spridning av förorening kan medföra att människor och ekosystem på olika 
sätt exponeras och påverkas negativt. De människor som löper störst risk för exponering är de som 
arbetar och vistas inom området. 
Trafikverket skriver vidare i sin planbeskrivning gällande giftfri miljö att befintligt förorenad mark ska 
omhändertas när befintlig järnväg tas ur bruk. Risken för att påträffa förorenad mark bedöms som 
liten under byggtiden då det mesta av den förorenade marken som upptäckts i projektet 
(järnvägsplanen Hallsberg-Stenkumla) är beläget vid befintligt spår.  
Det finns även en framtagen MKB för järnvägsplanen där slutsatsen är att exponeringsrisken för 
människa och miljö minskar då föroreningar avlägsnas. På lång sikt kommer föroreningar att 
ackumuleras i den nya anläggningen. Föroreningsmängderna är små och kommer bland annat från 
slitage av spår och bromsar. 
Efter dialog med Trafikverket som sett över de handlingar som finns tillgängliga har ansvarig 
miljöspecialist bedömt risken som liten för spridning av föroreningar till angränsande fastigheter. 
Sanering av tidigare omformarstation i utkanten av planområdet har genomförts där delar lämnats 
på grund av geotekniska risker. Genomförd sanering är godkänd av tillsynsmyndigheten.  
Det har även skett sanering av en impregneringsanläggning med relativt höga resthalter av PAH, dock 
har ingen spridning konstaterats i grundvattnet.  
Flera mindre föroreningar finns i området, viss återanvändning av förorenade massor har sket till 
exempel inom dubbelspårsutbyggnaden.  
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Översiktlig bild på järnvägens uppdelning.  
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Bilden visar provpunkter i infartsgruppen.  
Det område som provtagits och ligger närmast aktuellt planområde är den så kallade infartsgruppen. 
I ballasten på infartsgruppen har man hittat föroreningar som består av PAH, diruon och arsenik. 90:e 
percentil är under MKM utom för PAH. På större djup består föroreningen främst av arsenik. Vattnet 
i området rör sig söderut, vilket innebär att även om marken i sig skulle vara genomsläpplig förflyttar 
sig föroreningarna mot åsen (bort från planområdet) och inte tvärtom.  
 
PAH:er kan binda hårt till marken om det finns organiska material i de övre lagren. Hur arsenik 
vandrar beror på markens PH. I de geotekniska undersökningarna framkommer det att det är lera 
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under sand, vilket är positivt ur föroreningssynpunkt då föroreningar inte vandrar lika lätt i lera, om 
ens alls. 
 
Slutsatsen är att Trafikverket ser ingen risk för negativ påverkan på aktuellt planområde vid en 
översiktlig genomgång av tillgängliga rapporter. Trafikverkets arbete är pågående och ännu inte 
slutfört.  
Förvaltningen anser därför att ovan är tillräckligt för att anta att förorenad mark från intilliggande 
områden inte berör planerad markanvändning enligt planförslaget. Skulle misstanke om förorenad 
mark uppstå avbryts schaktarbetet omedelbart och skyddsarbeten vidtas så att omgivningen 
skyddas. 
Radon 
Planområdet ligger inom ett normalriskområde (10-50 kBq/m3) för radon. 
Naturmiljö 
Natur/Vegetation 
Planområdet består övervägande av jordbruksmark, cirka 16 hektar. 
Den östra delen består av skogsmark. Inom planområdets sydöstra del ligger även Vattenfalls 
fördelningsstation som är avgränsad med staket. Mitt i området ligger en trädbevuxen åkerholme 
som omfattas av det generella biotopskyddet. Dispens från det generella biotopskyddet måste sökas 
hos Länsstyrelsen för borttagande av åkerholmen. 
Inom planområdet finns det ett flertal diken. Ett större dike går genom planområdets södra del och 
rinner genom Vattenfalls fastighet vidare till en trumma under järnvägen öster om planområdet. Ett 
annat dike finns i den nordöstra delen och rinner även den genom Vattenfalls fastighet och vidare till 
trumman under järnvägen. Dessa diken omfattas av det generella biotopskyddet och dispens från 
biotopskyddet måste sökas hos Länsstyrelsen om dikena ska grävas om. 
Om befintliga diken flyttas och leds runt området ska stabiliteten kontrolleras för de markytor och 
eventuella anläggningar som ligger i den nya dikessträckningens närhet. Eventuellt kan kulvertering 
erfordras för delar av de nya dikena. 
 

 
Bild 4. Bild från dagvattenutredningen, blå linjer visar dikena och dess riktning inom planområdet. 
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Landskapsbild/Stadsbild 
Området består av öppen jordbruksmark, ett skogsparti ligger i den nordöstra delen och en 
trädbevuxen åkerholme ligger mitt i planområdet. I den sydöstra delen domineras området av 
Vattenfalls fördelningsstation. 
Förändringar 
Området kommer att ändra karaktär från ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis 
skogslandskap till ett industriområde. 
Lek & rekreation 
Större delen av planområdet brukas idag och övrig del av planområdet är skog. Den sydöstra delen av 
planområdet utgörs av Vattenfalls omfördelningsstation. Området är idag inte lämpligt för lek och 
rekreation och kommer inte vara det efter genomförandet av detaljplanen heller. 
Ianspråktagande av jordbruksmark  
Jordbruk är av nationell betydelse. Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
 
När Hallsbergs kommun växer ökar behovet av byggbar mark både för bostäder och verksamheter. 
För att kunna utveckla kommunens orter enligt en hållbar ortsstruktur kan det ibland väga tyngre att 
exploatera viss jordbruksmark än att bevara den.  
 
För att kunna göra en avvägning behöver följande tre frågor tas med i beaktning:  
 

• Är jordbruksmarken brukningsvärd?  
• Är det som ska byggas eller anläggas ett väsentligt samhällsintresse?  
• Finns det en alternativ lokalisering som är mer lämplig?  

 
Brukningsvärd jordbruksmark 
Brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop 1985/86:3 s. 158). Marken inom 
planområdet består till största delen av jordbruksmark (cirka 9 hektar). 
 
Marken inom planområdet anses vara brukningsvärd eftersom den är utarrenderad och brukas 
aktivt. Fastigheten är även taxerad som lantbruksenhet. 
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Bild 5. Jordbruksmark inom och i anslutning till planområdet.  
 

Väsentligt samhällsintresse 
För att kunna räknas som ett väsentligt samhällsintresse bör exploateringen stödja en långsiktigt 
hållbar utveckling. För att kunna bedöma om den tänkta förändringen är ett väsentligt 
samhällsintresse måste förändringens omfattning och dess geografiska och politiska betydelse 
värderas. 
Enligt kommunens översiktsplan, antagen 28 november 2016 av kommunfullmäktige, bör 
ianspråktagande av högproduktiv jordbruksmark för bebyggelse generellt undvikas men i framförallt 
tätorternas randområden kan det vara nödvändigt för att skapa rationell och genomförbar utveckling 
både för bostäder och verksamheter. Inom planområdet föreslås en större verksamhetsetablering 
med koppling till Hallsberg som järnvägsknut och logistikcentrum. Placeringen i anslutning till 
Hallsbergs rangerbangård, kombiterminal, Rv 50 och E20 är en förutsättning för etableringen inom 
området. 
Verksamhetsområdet anses vara av väsentligt samhällsintresse då det planeras för 
företagsetableringar som kommer att generera arbetstillfällen samt ge service i ett strategiskt viktigt 
läge. Att planlägga verksamhetsområdet är av lokalt, regionalt och till och med nationellt intresse, då 
det inom planområdet kan komma att bli verksamheter som importerar gods på järnväg från hela 
Europa. Etableringen bidrar även till långsiktig hållbar utveckling då mycket av transporten till och 
från området kan gå på järnväg istället för på väg. 
Alternativ lokalisering 
För att utreda om det finns en alternativ lokalisering som är mer lämplig har utgångspunkten varit att 
jämföra planområdet med utpekade områden för verksamheter i gällande översiktsplan. Det 
föreslagna verksamhetsområdet bör lokaliseras i anslutning till järnvägen och i övrigt till god 
infrastruktur så som närhet till större riks- och europavägar.  
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Bild 6. 
Hallsbergs kommuns översiktsplan. 

 
Område 22 Lilla Älberg, området söder om järnvägen: 

• Utpekat för verksamheter som är direkt knutna till järnvägen. 
• Finns redan planuppdrag på att upprätta detaljplan för verksamheter.  
• Största delen består också av jordbruksmark. 
• Kommunalt VA finns men inget VA-verksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur (väg). 
• Kraftledning skär genom området. 

  
Område 11: Järsjö – Rala, området öster om Samzeliigatan: 

• Området är för litet för den typen av verksamhet som planeras för. 
• Stor del av området är exploaterat, resterande mark består till största delen av 

brukningsvärd jordbruksmark. 
• Kommunalt VA och VA-verksamhetsområde finns. Tillgänglighet till infrastruktur (väg). 
• Översvämningsrisk 

 
Område 12: Längs Samzeliigatans infart till tätorten: 

• Största delen av området består av brukningsvärd jordbruksmark. 
• Kommunalt VA finns i viss mån och en liten del av området ligger inom VA-

verksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur (väg). 
• Översvämningsrisk. 

 
Aktuellt planområde (norra delen av område 22) 

• Största delen av området består av brukningsvärd jordbruksmark. 
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• Kommunalt VA finns och VA-verksamhetsområde gränsar till området i öster. God 
tillgänglighet till infrastruktur (både väg och järnväg). 

• Strategiskt läge i anslutning till järnvägen och nära anslutning till Rv 50 och E20. 
• Översvämningsrisk. 
 

Slutsats 
Det finns två motstående intressen: att bevara brukningsvärd jordbruksmark eller utveckla Hallsberg 
och tillgodose verksamhetsetableringar som bidrar till arbetstillfällen. Efter genomförd utredning av 
övriga tänkbara områden anser Hallsbergs kommun att aktuellt planområde är den mest lämpade 
lokaliseringen då det ligger i direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård, kombiterminal, samt 
med nära anslutning till Rv 50 och E20. Vägtrafik kan ta sig till områden utan att passera befintliga 
bostäder.  
Negativa konsekvenser kommer att uppstå för jordbruket och livsmedelsproduktionen i samband 
med att jordbruksmark går förlorad. Eftersom alternativa lokaliseringar också består av 
jordbruksmark består förlusten främst av arealbortfall. För att kunna utveckla Hallsberg hållbart 
behöver byggande ske i strategiska lägen. Detta anses vara ett sådant läge enligt översiktsplanen. 
Behovet av denna typ av storskaliga verksamheter med direkt anslutning till Hallsbergs 
rangerbangård och kombiterminal anses inte kunna tillgodoses på annan mark. Därför frångår 
planförslaget bland annat Örebro läns livsmedelsstrategi. Detta är ett medvetet övervägande för 
planering och etablering av ett viktigt logistikområde som tyvärr behöver ta jordbruksmark i anspråk.  
Kommunens mål är att vid ianspråktagande av jordbruksmark, ska fragmentering av 
jordbruksmarken undvikas. Det är av yttersta vikt att kvarvarande arealer av jordbruksmark möjliggör 
ett fortsatt brukande i den norra delen vilket planområdets läge möjliggör.  
 
En hållbar struktur av exploatering inom kommunen bör följa viktig infrastruktur- och kollektivtrafik 
vilket aktuell detaljplanen anses göra då läget varit en avgörande faktor till sådan lokalisering som 
avses i planförslaget.  
Biotopskydd 
Biotopskydd enligt 7 kap 11§ miljöbalken gäller generellt för vissa objekt i jordbrukslandskapet, så 
som till exempel odlingsrösen, stenmurar, åkerholmar och småvatten. Dessa biotoper har skyddats 
eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningskorridorer för växt- och djurarter. 

Mitt i planområdet finns det en åkerholme som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 
miljöbalken 7 kap 11§. Åkerholmen kommer behöva tas bort i samband med exploatering inom 
området. Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna kommer att lämnas in till 
Länsstyrelsen under planarbetets gång. 
Inom planområdet finns även ett flertal diken. Dessa biotoper omfattas även de av det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§.  
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Bild 7. Illustration över diken i jordbruksmark (markerade med blåa linjer och numrerade med A-G) samt 
åkerholme (markerad med siffran 1). Lila linjer avser kommungräns. 
Dike A bedöms inte omfattas av biotopskyddsbestämmelserna, det anses vara ett vägdike. I 
Naturvårdsverket (2012) framgår att vägdiken som inte har sitt ursprung i ett befintligt vattendrag 
utan har nyanlagts med syftet att avvattna en väg, och som är avgörande för vägens funktion och 
beständighet, utgör en del av väganläggningen och bör därmed inte omfattas av 
biotopskyddsbestämmelserna. 
Dike B, C, D och E kommer att påverkas av detaljplanens genomförande. Oavsett om exploateringen 
medför att dessa diken läggs igen, kulverteras eller finnas kvar som öppna diken kommer dikena 
efter att området exploaterats inte längre angränsa till jordbruksmark, eftersom all jordbruksmark 
inom planområdet försvinner. Därför bedöms att dispens från biotopskyddsbestämmelserna behöver 
sökas för dike B, C, D och E.  
Dike F och G kommer efter detaljplanens genomförande att angränsa till jordbruksmark på väster 
sida om respektive dike och därmed kommer dikena även fortsättningsvis att omfattas av 
biotopskyddsbestämmelserna. Om kommande exploatering medför att något arbete behöver ske vid 
dessa diken, så som flytt eller kulvertering för anläggande av trumma bedöms att dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna ska sökas. 
Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna kommer att lämnas in till Länsstyrelsen 
under planarbetets gång. 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet har det tidigare funnits en mosse, Spångamossen. Länsstyrelsens bedömning var 
att en arkeologisk utredning skulle genomföras. Det aktuella området är beläget på ett sådant sätt i 
landskapet att det kan innehålla tidigare okända lämningar från stenålder samt även lämningar av 
äldre färdvägar över den mosse som tidigare fanns i området. 
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Syftet med den arkeologiska utredningen är att fastställa om fornlämningar finns inom det planerade 
detaljplaneområdet och ge Länsstyrelsen beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder. 
 

 
Bild 8. På häradsekonomiska kartan från 1864–67 upptas en stor del av 
undersökningsområdet (röd polygon) av en våtmark benämnd Spångamossen. 
 
Stiftelsen Kulturmiljö har utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsbergs 
kommun, i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Vid utredningen framkom sparsamma spår efter 
förhistorisk mänsklig aktivitet i form av en enstaka bit tillslagen kvarts samt förekomst av träkol i 
våtmarkslager i den numera utdikade och uppodlade Spångamossen.  
 
Den tillslagna kvartsbiten påträffades i omrörda lager. Även om den är ett tydligt spår av mänsklig 
aktivitet i området under stenåldern, så kan den inte knytas till en bevarad fornlämning. Stiftelsens 
bedömning är att fyndet inte motiverar vidare arkeologisk undersökning på platsen. 
 
En riklig förekomst av träkol i våtmarkslager, av det slag som påträffades i det som återstod av den 
utdikade och uppodlade Spångamossen är troligtvis spår efter mänsklig aktivitet i närområdet, från 
den tid när våtmarken var en sjö och/eller ett kärr. Detta kommer att klargöras vid den kommande 
kvartärgeologiska undersökningen av prover från undersökningen, som genomförs inom den del av 
efterarbetet som bekostas av Länsstyrelsen. Dessa analyser kommer att ge viktig information både 
för att förstå spåren på platsen och för att dra lärdomar inför kommande våtmarksundersökningar.  
 
Slutsatsen av den arkeologiska utredningen är att inte heller träkolsförekomsten motiverar vidare 
arkeologisk undersökning, då de aktiviteter som genererat träkolet kan ha pågått utanför 
undersökningsområdet. 
 
Stiftelsen Kulturmiljö anser därför att det inte finns några antikvariska hinder för en exploatering av 
ytan.  
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Bild 9. Utredningsområdet. 
Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra eller ta bort en fast 
fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen.  
Ekosystemtjänster 
Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som 
spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter. 
Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga 
upplevelser.  

En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan. 
Sammanfattningsvis visar att föreslagen detaljplan både stärker och försämrar olika typer av 
ekosystemtjänster. Det är i nuläget till största delen jordbruksmark, som vid ett genomförande av 
föreslagen detaljplan ska omvandlas till industrimark som med stor sannolikhet utformas med stora 
hårdgjorda ytor. Det innebär att möjlighet till livsmedelsproduktion minskar. Inom området ska 
dagvatten omhändertas vilket skapar reglerande ekosystemtjänster.  
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, MKN 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och gäller i hela landet. 
Det finns idag normer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren. Nya verksamheter som leder till 
att normerna överskrids får inte etableras. Områden där miljökvalitetsnormer för luft riskerar att 
överskridas utgörs främst av högtrafikerade vägar i större tätorter med slutna gaturum och 
begränsad luftomsättning. Inom aktuellt planområde bedöms det inte finnas någon risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 
Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kapitlet 
miljöbalken. Miljökvalitetsnormer för vatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både 
ekologiskt och kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Målet är att 
samtliga vattenförekomster i landet. 
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Miljökvalitetsnormer för grundvatten beskriver vilken kvantitativ och kemisk status en 
grundvattenförekomst ska uppnå. Då det inte finns någon grundvattenförekomst inom aktuellt 
planområde, bedöms planens genomförande inte medföra risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för grundvatten. 
 
Miljökvalitetsnormer för ytvatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både ekologiskt och 
kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Vatten från planområdet har 
slutrecipienten Ralaån, som omfattas av miljökvalitetsnormer och är en klassad ytvattenförekomst. 
Det bedöms därför relevant att bedöma miljökvalitetsnormerna för ytvatten.  
 
Ralaån (SE654908146027) som är 15 km lång har en otillfredsställande ekologisk status. Detta beror 
på den låga klassningen av kvalitetsfaktorn fisk. Vattendraget är även påverkat av förhöjd 
näringsbelastning och av omfattande fysisk påverkan i form av omgrävning och rätning. Den kemiska 
statusen för Ralaån uppnår ej god. Inga ämnen utöver överallt överskridande ämnen är klassade. 
 
Enligt SMHI (delavrinningsområde ”Mynnar i Kumlaån”) består markanvändningen i 
delavrinningsområdet av cirka 37% skogsmark, 35% jordbruksmark och 11% tätort. Enligt SMHIs 
analysverktyg för övergödning i sötvatten uppgår fosforbelastningen från området i anslutning till 
Ralaån med cirka 1120 kg/år. Fosfor från urbant dagvatten utgör cirka 19 % av den totala 
belastningen. 
 
Den befintliga markanvändningen (jordbruksmark) bidrar till utsläpp av fosfor, vilket bidrar till 
övergödning av recipienten. Genom att exploatera jordbruksmarken med industrimark, bedöms 
utsläppen av näringsämnena i vattendraget att minska. Förknippat med denna typ av 
markanvändning finns dock risk för ett ökat utsläpp av andra föroreningar, som särskilt förorenade 
ämnen och prioriterade ämnen. Dessa utsläpp påverkar den kemiska statusen negativt. Med 
föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder i planförslaget bedöms planens genomförande inte 
medföra ökat föroreningsinnehåll. 
 
Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger utanför vattenskyddsområde. 
Strandskydd 
Strandskyddet syftar enligt miljöbalken 7 kap. till att trygga allmänhetens tillgång till strandområden 
samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Det generella 
strandskyddet omfattar 100 meter på land och i vatten. En kommun får enligt plan- och bygglagen 
upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det enligt MB 7 kap. 18 c-d §§. 
Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska då väga tyngre än 
strandskyddsintresset.  

Öster om planområdet på fastigheten Terminalen 1 och nordöst om planområdet på fastigheten 
Ulvsätter 2:4 finns det två dagvattendammar som omfattas av det generella strandskyddet enligt 7 
kap. 13 § miljöbalken (MB). Dessa två dagvattendammar har uppkommit i samband med tidigare 
exploatering och detaljplaneläggning. Mindre delar av planområdet befinner sig inom 
strandskyddsområdet (100 m från dammarna). Strandskyddet kommer att upphävas i detaljplanen.  
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Bild 10. Dagvattendammar som omfattas av strandskydd i anslutning till planområdet. 

För att strandskyddet ska kunna upphävas måste två förutsättningar vara uppfyllda: det ska finnas 
särskilda skäl, och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska väga tyngre 
än strandskyddsintresset. I miljöbalken anges de särskilda skäl som finns för att upphäva 
strandskyddet. Det är endast dessa skäl som är giltiga i bedömningen.  
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får 
man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser: 
 
   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
   2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
       området närmast strandlinjen, 
   3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
       tillgodoses utanför området, 
   4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
       området, 
   5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
       utanför området, eller 
   6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
Skäl till upphävning 
För aktuellt planområde och de två strandskyddsområden som berörs, kan flera skäl i ovanstående 
lista anges. Den delen av strandskyddet berör Lilla Älberg 3:1 har redan tagits i anspråk, då 
Vattenfall Eldistribution AB har sin omfördelningsstation på fastigheten.  
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I övrigt kan upphävandet av strandskydden motiveras med att upphävandet behövs för att utvidga 
och tillgodose ett mycket angeläget intresse för Hallsbergs kommun.  
Hallsbergs kommuns sammanfattade bedömning är att upphävandet av strandskyddet inom 
planområdet för dagvattendammar öst och nordöst om planområdet bedöms inte äventyra 
strandskyddets syften. 
Strandskydd upphävs enligt följande, se bestämmelse a1:  

 
Bebyggelseområden 
Bostäder 
Närmaste bostaden ligger cirka 400 meter söder om planområdet, på andra sidan järnvägen, i Kumla 
kommun. Det ligger även bebyggelse cirka 650 meter nordväst om planområdet i Kumla kommun. 
Förändringar 
De närmast belägna bostäderna ligger redan idag inom bullerutsatta områden med buller från 
Tälleleden, riksväg 50 och järnvägen.  
Arbetsplatser & övrig bebyggelse 
Inom planområdet ligger Vattenfalls omfördelningsstation på fastigheten Lilla Älberg 3:1. 
Planområdet ligger i anslutning till ett befintligt industriområde. Öster om planområdet ligger 
logistikcentrum Logent, där omlastning mellan järnväg och lastbil äger rum. Nordöst om planområdet 
ligger Adriansson Logistic samt tankstället Såifa. Norr om planområdet, på andra sidan Tälleleden, är 
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området planlagt för storskalig industri. Nordöst om planområdet ligger industrifastigheter och 
planområdet angränsar i söder till järnvägen. 
 
Förändringar 
Detaljplanen redovisar byggrättigheter för uppförande av terminal-, lager- och industribyggnader till 
en högsta byggnadshöjd av 32,0 meter. Denna höjd är funktionell vid utbyggnad av höglager. Den 
valda byggnadshöjden sammanfaller med den byggnadshöjd som är satt i detaljplanen för området 
norr om Tälleleden. Planområdet kan ta tillvara det fördelaktiga läget i anslutning till spår och större 
vägar. Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns [p1]. 
 
Hela Vattenfalls fastighet Lilla Älberg 3:1, med befintliga byggnader är i detaljplanen utpekad som 
E-område (teknisk anläggning). Högsta byggnadshöjd av 12,0 meter säkerställs i plankartan.   
 
Då del av detaljplanen i öster, 1861-P10, inte följer gällande detaljplan behöver detta justeras. 
Aktuellt planområde justerar användningsytorna för pumpstationen och en byggnad som idag ligger 
delvis på prickmark. Pumpstationen var tänkt att placeras inom E1-området där annan byggnad ligger 
kvar. Istället placerades pumpstationen inom T3 området.  
 

 
Bild från del av gällande detaljplan, 1861-P10.  
 
Aktuell detaljplan föreslår följande förändring, där pumpstationen får ett E1-område avsatt i enlighet 
med verkligheten. Användningsbestämmelsen T1 tas med från gällande detaljplan och gränserna 
justeras för att innefatta byggnad som står delvis på prickad mark.  
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Användningen T1 formuleras på samma sätt som i gällande detaljplan och innefattar 
terminalanknuten verksamhet, industri, kontor och lager.  
Tillgänglighet 
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Lagstiftningen 
ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har tillträde. 
Gator och trafik 
Gatunät 
Norr om planområdet ligger Tälleleden, länsväg 629. Vägen är statlig och Trafikverket är väghållare. 
Vägen är en rak landsväg med en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Tälleleden binder samman 
befintliga och planerade industriområden med riksväg 50 och E20 i väster. I anslutning till infarten till 
planområdet är det en cirkulationsplats. Öster om planområdet ligger gatan Hallsbergsterminalen 
som är planlagd som allmän plats – Industrigata i gällande detaljplan (1861-P10). 
 
Förändringar 
Infarten till planområdet kommer att ske från gatan Hallsbergsterminalen i nordost. 
Den del av Hallsbergsterminalen som berörs av detaljplanen planläggs som kvartersgata [J1 – 
Industrigata]. En grind föreslås sättas i höjd med infarten till Logent. De som använder vägen för att 
nå sina verksamheter (Logent, Vattenfall, EON, Trafikverket, Hallsbergs kommun) kommer fortsatt 
att kunna använda vägen. Gatan föreslås ingå i en gemensamhetsanläggning [g1].  
I samband med byggnation av de nya järnvägsspåren kommer Trafikverket att anlägga en 
räddningsväg söder om (utanför) planområdet.  
En temporär vändplan kan anläggas i slutet på GATA1 på kommunens mark. Ambitionen är att gatan 
ska fortsätta västerut i Kumla kommun i samband med en förlängning av aktuellt industriområde.  
Gång-, cykeltrafik  
En gång- och cykelväg är utbyggd parallellt med Utkällevägen och slutar strax öster om planområdet, 
i anslutning till cirkulationsplatsen. Det finns möjlighet att i gällande detaljplan (1861-P10) anlägga en 
gång- och cykelväg genom PARK-området och ansluta till aktuellt planområde och gatan 
Hallsbergsterminalen.  
Järnvägstrafik 
Planområdet ligger i anslutning till omlastningsterminalen Logent, Västra Stambanan, Godsstråket 
genom Bergslagen samt Rangerbangårdens infarts- och riktningsgrupp.  
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Förändringar 
Trafikverket har upprättat en järnvägsplan för dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla, som är en 
del av sträckan Hallsberg – Degerön. Järnvägsplanen var utställd för granskning under sommaren 
2020 och blev fastställd under slutet av år 2021. Beräknad byggstart är år 2023 och byggnation 
beräknas pågå fram till år 2029. Detaljplanegränsen i söder går i järnvägsplanegränsen. 
Parkering, varumottagning & utfarter 
Eftersom planområdet inte är utbyggt idag finns det inte några parkeringsplatser eller utfarter inom 
området. 
 
Förändringar 
Parkeringsbehovet ska tillgodoses på den egna fastigheten. In- och utfart till och från planområdet 
kommer att ske via industrigatan [GATA1] Hallsbergsterminalen. 
Tillgänglighet för räddningstjänst 
Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om det 
befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med 
räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats. 
Risker och störningar 
Trafikbuller & trafikmätningar 
Trafikmätningar på Tälleleden har genomförts vid 3 tillfällen. Årsmedeldygntrafiken (ÅDT) och 
andelen tung trafik har legat på en jämn nivå vid dessa mätningar. Vid den senaste mätningen i mars 
2020 uppmättes ÅDT till 2005 bilar och 17 % tung trafik. 
Området är idag bullerutsatt från järnvägen, Tälleleden och delvis även från Rv50 cirka 1 km väster 
om planområdet. Verksamheter som kommer att etableras inom planområdet kommer sannolikt att 
bidra till buller i området. Området ligger långt ifrån bostadsbebyggelse. Närmaste bostad ligger cirka 
650 meter sydöst om området, på andra sidan järnvägen.  
Hallsbergs kommuns bedömning är att då planområdets lokalisering inte ligger i närheten av några 
bostäder, kommer buller från planområdet inte påverka människors hälsa och bedöms därmed inte 
som en aktuell fråga. 
Farligt gods 
Hanteringen av farligt gods på järnvägen och rangerbangården i centrala Hallsberg utgör en befintlig 
och väl känd säkerhetsrisk.  
 
I samband med upprättandet av detaljplanen för postterminalen i Hallsberg (DP 1861-P128) tog WSP 
Brand & Risk på uppdrag av Posten AB fram en riskbedömning, benämnd ”Kvalitativ riskbedömning 
för detaljplan, avseende farligt gods på Västra Stambanan, Hallsbergs rangerbangård och Hallsbergs 
kombiterminal daterad 2010-02-17”. Av utredningen framgår att det vid Hallsbergs rangerbangård 
och Hallsbergs Terminalen hanteras förhållandevis stora mängder farligt gods. De risker som har 
beaktats i utredningen är uteslutande sådana som är förknippade med plötsligt inträffade olyckor 
med livshotande konsekvenser för tredje person. 
 
Eventuellt kan farligt gods komma att hanteras inom planområdet. Vid större olycka varnas boende 
och arbetande genom larm och uppmanas vidta de åtgärder som räddningsledaren uppmanar. 
Nerikes Brandkår har en insatsplan för området, där rutiner vid larm samt övrigt som är värt att veta 
vid en eventuell insats framgår. 
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I planbeskrivningen som är upprättad för järnvägsplanen mellan Hallsberg-Stenkumla indikerar 
riskbedömningen att individrisknivån är acceptabel bortom 40 meter från den befintliga järnvägen. I 
området mellan 25 och 40 meter är individrisken förhöjd. För de närmsta 25 metrarna från närmsta 
spårcentrumlinje är risknivåerna oacceptabla. Urspårning utgör den största risken, speciellt inom de 
närmaste 25 meterna från spårcentrumlinjen. Farligt gods-olyckor med brandfarliga vätskor ger det 
näst största bidraget till individrisknivån inom 40 meter från närmsta spårcentrumlinje. Denna 
bedömning kan appliceras på aktuellt planförslag.  
 
Länsstyrelsen i Örebro län har inte tagit fram några rekommendationer eller riktlinjer på lokal nivå 
utan hänvisar till Länsstyrelsen i Stockholms dokument Riktlinjer för planläggning intill vägar och 
järnvägar där det transporteras farligt gods.  
 
Riktlinjen tydliggör hur Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer risker vid granskning av detaljplaner 
och översiktsplaner. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av 
detaljplaner inom 150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods.  
 
I bilden nedan presenteras rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods 
och olika typer av markanvändning. I tabellen därefter klargörs vilken typ av markanvändning som 
innefattas av zonerna i figuren.  
 

 
Bild 11. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av 
markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste vägkanten respektive närmaste spårmitt. 
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I figuren presenteras rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och 
olika typer av markanvändning. Länsstyrelsen anser att kommunen bör lokalisera bebyggelse enligt 
dessa rekommendationer för att uppnå en god samhällsplanering. Industri [J] hör till Zon B och bör 
alltså lokaliseras minst 30 meter från transportled för farligt gods.  
 
Planförslagets avstånd till spårmitt är som minst 38 meter (mätt från fastigheten Lilla Älberg 3:1 i 
söder till projekterad spårmitt enligt järnvägsplanen som också går i nuvarande spårområde). 
Därefter ökar avståndet längre västerut.  
 
Skyddsavstånd är generellt att föredra framför andra skyddsåtgärder vilket också överensstämmer 
med de lokaliseringsprinciper som finns i lagstiftningen.  
 
Detaljplanen tar även hänsyn till riskerna med att farligt gods hanteras på rangerbangården genom 
att säkerställa följande bestämmelse i plankartan:  
 

 I övrigt anses att avståndet är så pass stort att åtgärder och krav på fasader och fönster inte 
erfordras. 
 
Översvämning 
Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny 
sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten 
för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100.  
 
För att få en uppfattning om olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande 
vattendjupintervall användas som riktvärden: 
  
• 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet  
• 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada  
• >0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv 
 
År 2016 gjordes en skyfallskartering över Hallsbergs tätort. Gränsen för skyfallskarteringen går mitt i 
planområdet och berör bara den östra delen av området. Det är därför svårt att avgöra 
översvämningsrisken i området eftersom konsulten som utfört skyfallskarteringen menar att det 
råder osäkerheter i modellens kant. Eftersom Länsstyrelsens lågpunktskartering visar låga vattendjup 
i området kan det antas att skyfallskarteringen visar större djup än det egentliga fallet. Enligt 
karteringen är risken för översvämning 0,76 m i djupaste punkten.  
 
Enligt den översiktliga skyfallskarteringen för länet som visar lågpunkter och flödesvägar är risken för 
översvämning som störst i anslutning till de befintliga dikena (cirka 1,1 m uppmätt i dike). I övrigt 
ligger lågpunkterna inom området runt 0,13 m.  
 
Enligt ”översiktlig dagvattenutredning Tälle”, (VAP 2021-03-01) ska höjdsättning av byggnaders FG-
nivå ske minst 50 cm över anslutande gator och med marklutning min 1% fall mot kvartersgräns eller 
gata. Detta säkerställs genom planbestämmelse i plankartan, b2.  
Det finns då ingen risk att ett skyfall med ytavrinning kan skada byggnader och installationer. Källare 
rekommenderas inte vilket också säkerställs med en planbestämmelse, b1.  
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Bild 12. Skyfallskartering 100-årsregn. 
 

 
Bild 13. Lågpunkter och flödesvägar.  

Slutsats 
Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god marginal vid skyfall och stigande vatten. 
Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan på 
nedströms liggande områden minskar. Därför bedöms planförslaget medföra positiv konsekvens 
gällande aspekten. 
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Magnetfält  
Genom den nordöstra delen av planområdet löper en 130 kV-högspänningsluftledning (Vattenfall 
AB). Vid planering av bebyggelse nära kraftledningar och andra elanläggningar kan frågeställningar 
om elektromagnetiska fält behöva beaktas.  
Det finns inga nationella riktvärden som preciserar vilken exponeringsnivå från magnetfält som kan 
anses vara tolerabla i samband med fysisk planering. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans 
med flera andra myndigheter, bland andra Boverket, gett ut rapporten ”Magnetfält och hälsorisker”. 
I rapporten ger myndigheterna tillsammans övergripande rekommendationer för samhällsplanering 
och byggande. Magnetfält finns ständigt omkring oss. De är starkast närmast källan, till exempel kring 
kraftledningar eller omkring apparater, men styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju starkare ström 
som används, desto starkare magnetfält.  
Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som anger referensvärden 
för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och 
bygger på riktlinjer från EU. Syftet med referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända 
hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till en femtiondedel av de värden där man 
har konstaterat negativa hälsoeffekter. För magnetfält med frekvensen 50 Hz är referensvärdet 100 
μT. Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 – 20 μT. Referensvärden för 
allmänheten är satta lägre än de för yrkesmässig exponering. Orsaken är att det inom allmänheten 
finns grupper som kan vara extra känsliga, som barn, äldre och sjuka.  
Den berörda kraftledning är belagd med ett l1-område som är 20 meter från anläggningens yttersta 
anläggningsdel vilket innebär att den totala bredden på l1-området är 20 meter + ledningens bredd + 
20 meter (en del av 20 meters området på den östra sidan hamnar inom NATUR).  
Vattenfall har dessutom följande riktlinjer som säkerställs i plankartan genom att marken inte får 
bebyggas (prickmark) enligt det avstånd som rekommenderas: 

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 24 kV, där människor kan antas 
vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett avstånd av minst 20 meter från 
närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 
  

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV, där människor inte antas 
vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett avstånd av minst 20 meter från 
närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 
  

I gällande översiktsplan (sida 47-49) beskrivs elektromagnetiska fält enligt nedan:  
”För generell planering rekommenderar Svenska Kraftnät att 0,4 mikrotesla tillämpas som högsta 
magnetfältsnivå vid nybyggnad av byggnader där människor vistas varaktigt. Detta innebär ett 
avstånd på minst 80 meter från 220 kV-ledning och 130 meter från en 400 kV-ledning. Flera parallella 
ledningar kan förutsätta ett större avstånd.” 
Vattenfall har varit behjälpliga med att sammanställa en rapport angående elektromagnetiska fält 
där magnetfältet har beräknats vid två punkter av den 130 kV-högspänningsluftledning som löper i 
planområdets nordostliga del. Denna rapport ligger som underlag till förvaltningens bedömning 
nedan.  
Då detaljplanen medger användningen industri bör toleransnivån på magnetfältsnivån vara högre än 
den rekommenderade vid nybyggnad av byggnader där människor vistas varaktigt (t ex bostäder). 
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Detta innebär att ett bebyggelsefritt avstånd om 20 meter på var sida om ledningen bedöms vara 
tillräckligt.   
Flyghindersanalys 
Då detaljplanen medger en högsta byggnadshöjd på 32 meter har en flyghindersanalys gjorts. 
Analysen visar att den flygplats som berörs och omfattas av den utförda analysen är Örebro flygplats. 
Resultatet av analysen visar att det inte finns några hinder mot den föreslagna byggnadshöjden inom 
planområdet.  
Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in före uppförandet 
av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast fyra veckor innan objektet når en 
höjd av 20 m (45m inom sammanhållen bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 
Teknisk försörjning 
Vatten & avlopp 
Huvudledningar för vatten och avlopp mellan Östansjö och Hallsberg korsar planområdet och går 
sedan parallellt med järnvägen fram till Östansjö.  
 
Befintlig vattenledning, som idag bland annat förser Östansjö med vatten via tryckstegring i Tälle är 
förlagd parallellt med självfalls- och tryckledning för spillvatten. Befintlig tryckstegringsstationen 
ligger utanför planområdet. 
 
Förändringar 
Byggnation av ny järnväg mellan Hallsberg-Stenkumla och den kommunala överföringsledningen står 
i konflikt, därför kommer överföringsledningen att flyttas till ett nytt läge, och läggas i ett 
naturområde parallellt med Tälleleden. Planområdet kommer att anslutas till befintliga VA-ledningar 
öster om planområdet. 
 
Dagvatten 
VAP (Bilaga 3 - Översiktlig dagvattenutredning Tälle, VAP 2021-03-01) har utfört en översiktlig 
dagvattenutredning för planområdet. Utredningens syfte är att beskriva nuvarande situation för 
dagvattenhantering samt föreslå villkor för behandling av dagvatten att gälla för all uppströms 
exploatering som avbördas till Rösättersbäcken, dagens flöden likväl som från framtida exploatering. 
 
Dagvattenutredningen omfattar hela västra industriområdet vid Tälle och berör 8 delområden (se 
kartbild nedan). Det aktuella planområdet är område A i dagvattenutredningen.  
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Bild 14. Översiktlig karta som visar avrinningsområdet. 
 
 
Idag avleds huvuddelen av det samlade dagvattnet från det aktuella avrinningsområdet, cirka 412 
hektar, genom äldre trumma under stambanan vilken skarvats på med ny kulvertsträcka i samband 
med exploatering av delområde G (Postenterminalen), och vidare till Rösättersbäcken. 
Rösättersbäcken avbördar vid normalt flöde genom Hallsbergs tätort och vid högflödessituationer 
också via Storån. 
 
En del av avrinningsområdet, cirka 90 hektar, är redan exploaterat eller har en pågående process för 
detta, och har delvis ett utbyggt dagvattensystem som också omfattar vissa flödesdämpande 
åtgärder. 
 
Dimensionerande nederbörd 
Den dimensionerande nederbörden ska vara ett regn med 10 års statistisk återkomsttid (till exempel 
för 12 timmars varaktighet regnintensiteten 14 l/s,ha och totalt 61 mm regn). Tillåtet utflöde från 
delområden sätts till 5,0 l/s,ha. 
 
Flödesutjämning 
Målet med flödesutjämning är att utflödet från respektive delområde inte ska öka efter exploatering 
jämfört med innan exploatering, vid ett dimensionerande 10-årsregn. 
 
Nedan är beskrivet dels åtgärder inom exploaterad fastighetsmark som utförs för ett mindre 
regntillfälle (2 år/10 min), och dels de kompletterande åtgärder av en ”allmän anläggning” som 
krävs för det dimensionerande regnet innan utsläpp från delområde. Den allmänna anläggningens 
magasinsbehov kan, om det anses som lämpligt, få styras av utbyggnadstakt inom respektive 
delområde. 
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Dagvattenbehandling inom exploaterade fastigheter 
Dagvattenbehandling dimensioneras för ett nederbördstillfälle med 2 års statistisk återkomsttid och 
10 minuters varaktighet. Det motsvarar cirka 10 mm regn. Utjämningsmagasin utförs som normalt 
torra, med efterföljande flödesreglering och oljeavskiljning klass 1. Tömningstid ska vara minst 12 
timmar. 
 

• Med en antagen medelavrinningskoefficient av 0,75 (Halva ytan tak och halva ytan hårdgjord 
köryta) blir den erforderliga utjämningsvolymen för detta regntillfälle 75 m3 per hektar 
fastighetsyta.  

• Maximalt utflöde ska vara 1,7 l/s och hektar fastighetsyta. 
 
Dagvattenbehandling allmän anläggning (det samlade dagvattnet från delområden) 
Dimensionerande nederbördstillfälle är ett regn med 10 års statistisk återkomsttid. Den totala 
utjämningsvolymen inom delområdet ska vara 400 m3 per hektar, minskat med den volym som 
fördröjs inom fastighetsmark (75 m3/ha). 
 

• Utloppet ur utjämningsmagasin ska ha en anordning som enkelt kan stängas. Dammen 
fungerar då som katastrofbassäng om utsläpp av miljöfarliga ämnen sker inom delområdet. 

 
För dagvatten från fastighetsmark 
Dimensionerande nederbördstillfälle är ett regn med 2 års statistisk återkomsttid och 10 minuters 
varaktighet (10,0 mm). Utjämningsvolymen inom fastigheten ska vara 75 m3/ha. 
 

• Dagvattenflöde från fastighet ska renas från olja och sedimenterbara föroreningar, samt 
fördröjas genom flödesutjämning så att tömningstid av utjämningsvolymen överstiger 12 
timmar. 

• Dagvattenflödet från fastigheten får vara maximalt 1,7 l/s,ha.  Utloppet från 
utjämningsvolymen ska kunna stängas vid utsläpp av föroreningar. 

• Oljeavskiljning klass I (EN 858) ska ske av dagvattenflöde från fastigheten. Undantag kan ges 
för fastigheter med ett mindre antal personbilsplatser för personal och kunder, och där det 
inte finns skäl att anta att spill av miljöfarliga föroreningar kan förekomma. 

• Utjämningsmagasin utformas lämpligen så att sedimenterade föroreningar kan avlägsnas 
utan stora svårigheter. 

 
Dagvatten inom delområde A (aktuellt planområde) 

• Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 145 l/s och att den totala 
utjämningsvolymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på 
fastighetsmark och på allmän mark. 

• Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett 
mindre nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar. 

• Fastighetsägare ska omhänderta sina egna föroreningar i form av sedimenterbara partiklar 
samt olja inom sin egen fastighet. 

 
Slutsats 
 

• Inom verksamhetsområde för dagvatten kommer en del av fördröjningen av dagvatten ske 
på fastighetsmark, och den resterande delen på allmän mark av VA-huvudmannen 
[fördröjning]. 

 
Inom fastighetsmark gäller då följande: 
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• Dagvattenbehandling ska utföras med en utjämningsvolym av minst 75 kubikmeter per 
hektar fastighetsarea [b3], och med ett maximalt utflöde av 1,7 l/s och hektar fastighetsarea  

 
Genom att räkna bort den utjämningsvolym som ska hanteras inom på fastighetsmark 
återstår 9685 m3 som ska hanteras inom allmän plats. Bestämmelse för att säkerställa detta 
anges som fördröjning i plankartan som innebär ”Fördröjningsmagasin med rening för 
dagvatten med en volym av 9700,0 kubikmeter.” Då planområdets lågpunkter finns i det 
sydvästliga hörnet är förutsättningarna för en damm i det läget naturligt. Om djupet är cirka 
1 meter krävs en yta på cirka 10.000 m2 (avrundning uppåt).  
 
Brandvattenförsörjning 
Brandvatten måste finnas och enligt Nerikes brandkår är lämplig omfattning 1200 – 2400 liter/minut. 
Avstånd mellan brandposter bör inte överstiga 150 meter. Utförande enligt P114. 
Värme 
Planområdet ligger utanför det nuvarande fjärrvärmenätet. Fjärrvärme finns framdraget till 
fastigheten Terminalen 1, cirka 400 meter öster om planområdet.  
 
El, tele, bredband, m.m.  
Genom planområdet i väst-östlig riktning har det tidigare varit en stor luftledning (Svenska kraftnät). 
Denna är nu raserad och avvecklad (sedan november 2021).  
 
I områdets östra del går ett 130 kV-kraftledningsstråk i nord-sydlig riktning som ägs av Vattenfall. 
 
På fastigheten Lilla Älberg 3:1 (ägs av Vattenfall) finns en fördelningsstation/mottagningsstation för 
elkraft.  
 
Skanova har en teleledning i väst-östlig riktning inom den norra delen av planområdets kvartersmark.  
E.ON har ett 10 kV-kabelstråk som berörs inom den södra delen av planområdets kvartersmark.  
 
Förändringar 
Fördelningsstationen planläggs som område för tekniska anläggningar (E-område). 130 kV-ledningen 
i områdets nordöstra hörn kommer att ligga kvar i befintligt läge och skyddas med l-område 
(allmännyttig luftledning) i detaljplanen, l1. 
 
Under planarbetets gång har det också tillkommit önskemål om förläggning av två markkablar (som 
det har erhållits koncession för från Energimarkandsinspektionen) i östra delen av Lilla Älberg 3:1. Då 
den föreslagna markanvändningen inom fastigheten huvudsakligen är Tekniska anläggningar är det 
inte aktuellt med u-områden för markkablarna. Marktillträdet kan senare säkras genom servitut alt. 
ledningsrätt mellan fastighets- och ledningsägare.  
Inom användningen Industri [J] kan tekniska anläggningar som kompletterar verksamheter inom 
industriområden inrymmas i den huvudsakliga användningen och behöver inte regleras som Tekniska 
anläggningar. Det kommer till exempel krävas ett antal nätstationer för att försörja hela 
planområdet och då det ännu inte är klart vilka exploatörer och mycket som kommer krävas är det 
en förutsättning att tekniska anläggningars storlek och läge kan anpassas utifrån behovet.  
Skulle ledningar/kablar behöva flyttas kommer en tidig dialog att föras med respektive 
ledningsägare. 
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Avfall 
Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. Det är Sydnärkes kommunalförbund 
som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen i Hallsbergs kommun.  
Avfallet ska så långt som möjligt källsorteras för att återanvändas/återvinnas. Miljöfarligt avfall ska 
tas om hand av respektive verksamhet.  
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Detaljplanens genomförande 
Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och 
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och 
ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra 
berörda ska också framgå.  
Tidplan  
Tidplanen är preliminär.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet  Maj 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut samrådsbeslut November 2021 
Samråd Nov/Dec 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut granskningsbeslut Februari 2022 
Granskning Mars/April 2022 
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen April 2022 
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker Maj 2022 

 
Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov 
erhållits och i den takt byggherren finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i 
exploateringsavtal eller motsvarande.  
Huvudmannaskap & ansvarsfördelning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun, 
detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten 
ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. 
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och 
bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.  
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
Fastighetsrättsliga frågor 
Kommunen ansöker om fastighetsbildning enligt planillustrationen om inte annat avtal träffas.  
Detaljplanen föreslår att del av [J1 – Industrigata] ska ingå i en gemensamhetsanläggning [g1]. Detta 
för att se till verksamheter och fastigheter som behöver nyttja gatan har rätt att göra det för att 
komma till sina fastigheter då det inte blir en allmän gata.  
Markavvattningsföretag 
Planområdet berörs av markavvattningsföretaget Hult, Espsätter, Backa, Ormesta, Stora och Lilla 
Älberg, tillkommit år 1882. I samband med järnvägsplanen har Trafikverket tagit på sig ansvaret att 
upphäva det. Mark- och miljödomstolen godkände enligt 7 kap. 18 § lagen (1998:812) med 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet överenskommelsen att 
markavvattningsföretaget Hult, Espsätter, Backa, Ormesta, Stora och Lilla Älberg 
av år 1882 ska upphöra den 19 november 2021.  
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Bild 15. Markavvattningsföretag som berör planområdet. 
Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter 
Inom planområdet finns ett antal rättigheter, se nedan:  

• Ledningsrätt 1881-95/13.1  Starkström  
• Ledningsrätt 1861-87/8.1  Tele  
• Ledningsrätt 1861-97/27.1  Starkström 220 kV högspänningsledning (raserad, ansökan om 

upphörande av ledningsrätt är inlämnad. Svenska kraftnät är 
ansvariga för ansökan.) 

• Ledningsrätt 1880-95/34.1  Starkström 
• Ledningsrätt 1881-92/30.1  130 kV högspänningsledning  
• Servitut 1861.124.1  VA  
• Servitut 1861.124.2  Väg  

 
Fastighetskonsekvenser 
Fastigheter inom planområdet:  

• Ulvsätter 2:4  
• Stora Älberg 2:2 
• Lilla Älberg 3:1 
• Terminalen 1  

 
Fastigheter utanför planområdet:  

• Äspsätter 2:1 (Kumla kommun) 
• Hult 2:1 (Kumla kommun) 
• Terminalen 2 
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Detaljplanens genomförande innebär främst ändrad markanvändning från jordbruksmark till 
kvartersmark (industri och tekniska anläggningar). Fastigheter utanför/i angränsning till planområdet 
berörs endast genom att markanvändningen ändras påtagligt från jordbruksmark till kvartersmark i 
samband med detaljplanens genomförande. 
Nya industrifastigheter kommer att avstyckas från fastigheten Ulvsätter 2:4 vid genomförandet av 
detaljplanen. Kvar på den kommunägda fastigheten Ulvsätter 2:4 blir enbart de markområden som är 
planlagda som allmän plats.   
För att aktuellt planförslag ska kunna genomföras behöver fastighetsgränserna justeras till viss del. 
Genomförandet av detaljplanen i öster (DP 1861-P10) har inte skett enligt plan. Bland annat har inte 
pumpstationen [E1] placerats enligt plankartan (se bild nedan). Vidare är byggnaden på delvis 
prickmark kvar och sticker ut i vändplatsen/gatan. Detta kan justeras i samband med nuvarande 
planläggning.   

 
Utdrag ur gällande detaljplan öster om planområdet 
Detta innebär att Terminalen 1 behöver avstå mark till Ulvsätter 2:4.  
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Hallsbergs kommun kommer att initiera dialog med fastighetsägare av Terminalen 1 och Stora Älberg 
2:2.  

 
Bild 16. Markägoförhållanden. 

 

 

Ulvsätter 2:4 
Terminalen 1 

Stora Älberg 2:2 
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Ekonomiska frågor 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kommunen ansvarar i regel för anläggningar 
och dess skötsel, drift och underhåll inom allmän platsmark.  
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från mark- och 
fastighetsförsäljning. 
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark. Det ekonomiska ansvaret för rivning, 
sanering, byggnationer och anläggningar regleras senare med ett avtal.  
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos 
respektive leverantör.  
Hallsbergs kommun kommer att initiera bildandet av gemensamhetsanläggning (g1). Därefter 
kommer kostnadsfrågan att utredas vidare. Det är möjligt att bilda en marksamfällighet för de 
fastigheter som behöver använda området.  
Tekniska frågor 

• Byggnaderna inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
 

• Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar så som grund- och 
radonundersökningar.  

 
Då det saknas nätstationer inom planområdet är det av yttersta vikt med en tidig dialog med 
leverantör i samband med byggnation, med tanke på bland annat byggström.  
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning. 
Medverkande tjänstepersoner 
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sanda Madzo i samarbete 
med berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs och Kumla kommuner. 
 

2022-04-21 

Kommunstyrelseförvaltningen,  

Sanda Madzo 
Planarkitekt 

Johannes Ludvigsson 
Plan- och geodatachef, Kumla kommun 

Marianne Christiansen  
Samhällsbyggnadschef, Hallsbergs kommun 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE   
 
Detaljplan för ett område 
Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl. 
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och 
industriverksamhet söder om Tälleleden. Detta nya industriområde ska tillgodose ett 
behov av att kunna erbjuda tomter för industriföretag med närheten till 
kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv50 och E20.  
 
Tidigare behandling  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2020 att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av 
Hallsbergs-Falla 1:9. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade den 6 april 
2021 att godkänna planförslaget för samråd. Den 10 mars 2022 beslutade KSAU att 
detaljplanen kunde ställas ut för granskning.  
 
Samråd 
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 22 november – 14 december 
2021.  
 
Granskning 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning mellan den 15 mars – 14 april 
2022.  
 
Under granskningstiden har 6 yttranden inkommit varav 4 är med synpunkter på 
detaljplaneförslaget. Dessa har sammanfattats och kommenterats med 
ställningstaganden inför fortsatt planprocess. 
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Ställningstagande  
Planhandlingarna kommer att genomgå justeringar av redaktionell karaktär. Med 
anledning av inkomna yttranden och vunna erfarenheter under samrådstiden 
kommer följande förändringar och kompletteringar att göras:  
 

• Planbeskrivningen kompletteras med en bedömning kring de risker som finns 
kopplade till förorenad mark efter dialog med Trafikverket.  

 
• Plankartan kompletteras med prickmark i enlighet med Vattenfalls önskemål 

om 20 meter byggnadsfritt avstånd från driftstängslet.  
 

• Plankartan kompletteras med en bestämmelse (b4) kopplad till risker med 
farligt godsolyckor.  

 
Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt 
att gå vidare med ett antagande av detaljplanen.  
 
Då detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande ska antagandet ske i 
fullmäktige.  
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Sammanställning av inkomna yttranden 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt 
förvaltningens kommentarer.  
 
 
Myndigheter, organisationer och bolag   
 

 
Privata sakägare, intresseföreningar och allmänhet  
 
 Synpunkter Inga 

synpunkter 
Inkommit 
(datum) 

Inga synpunkter har inkommit    
 
 
 
 
  

 Har 
synpunkter 

Har inga 
synpunkter 

Inkommit 
(datum) 

1. Länsstyrelsen i Örebro län  X  2022-04-13 
2. Lantmäteriet  X  2022-04-14 
3. Trafikverket   X 2022-03-22 
4. Nerikes Brandkår X  2022-04-06 
5. Svenska Kraftnät  X 2022-04-11 
6. Vattenfall Eldistribution AB X  2022-04-14 
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Redogörelse yttranden och kommentarer  
Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens 
kommentarer.  
 
1. Länsstyrelsen 
Detaljplan för ett område söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 
2:4 m.fl., Hallsberg, Hallsbergs kommun 
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (PBL), standardförfarande. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna 
synpunkter. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa och säkerhet måste lösas 
på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. 
 
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
 
Förorenade områden 
Planbeskrivningen har kompletterats med information om förorenade områden för 
projektet ”Järnvägsplan Hallsberg- Stenkumla”. Det anges att föroreningar över 
MKM, mindre känslig markanvändning, påträffats i och invid infartsgruppen samt i 
banvallen. Länsstyrelsen anser att det behöver förtydligas var påträffade 
föroreningar i det projektet finns i förhållande till nu aktuellt planområde. Det 
behöver även förtydligas vilka föroreningar det rör sig om samt om de bedöms kunna 
spridas till och påverka nu aktuellt planområde.  
 
Kommentar: 
Trafikverkets arbete med provtagningar på hela sträckan och framför allt kring 
området som är närmast aktuellt planområde är pågående och ännu ej slutfört. 
Därav har Trafikverket fått lämna ett uttalande utifrån föroreningsläget och de 
rapporter som finns tillgängliga i nuläget. Slutsatsen är att Trafikverket ser ingen risk 
för negativ påverkan på aktuellt planområde vid en översiktlig genomgång av 
tillgängliga rapporter. 
 
Förvaltningen anser därför att uttalandet från Trafikverket är tillräckligt för att anta 
att förorenad mark från intilliggande områden inte berör planerad markanvändning 
enligt planförslaget. Skulle misstanke om förorenad mark uppstå avbryts 
schaktarbetet omedelbart och skyddsarbeten vidtas så att omgivningen skyddas.  
 
Förvaltningen anser att det som detaljplanen avser medge (industri) också i sig blir 
mindre känslig mark som är mer lämplig att bruka som industrimark än nuvarande 
jordbruksmark om det föreligger risker med föroreningar.  
 
Det område som provtagits och ligger närmast aktuellt planområde är den så kallade 
infartsgruppen. I ballasten på infartsgruppen har man hittat föroreningar som består 
av PAH, diruon och arsenik. 90:e percentil är under MKM utom för PAH. På större 
djup består föroreningen främst av arsenik. Vattnet i området rör sig söderut, vilket 
innebär att även om marken i sig skulle vara genomsläpplig förflyttar sig 
föroreningarna mot åsen (bort från planområdet) och inte tvärtom. PAH:er kan binda 
hårt till marken om det finns organiska material i de övre lagren. Hur arsenik vandrar 
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beror på markens PH. I de geotekniska undersökningarna framkommer det att det är 
lera under sand, vilket är positivt ur föroreningssynpunkt då föroreningar inte vandrar 
lika lätt i lera, om ens alls.  
 

 
Bilden visar provpunkter i infartsgruppen. 
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 Översiktsbild där läget på infartsgruppen framkommer. Aktuellt planområde är beläget 
nordväst om infartsgruppen.  
 
Transporter med farligt gods  
Planområdet angränsar i söder till järnvägsstråken Godsstråket genom Bergslagen 
och Västra stambanan, som är transportleder för farligt gods. Planområdet ligger 
även i närheten av Hallsbergs rangerbangård och Hallsbergs kombiterminal där farligt 
gods hanteras. Planbeskrivningen har kompletterats kring frågan om risker kopplat 
till transporter av farligt gods på järnvägen. I den riskbedömning som hänvisas till i 
planbeskrivningen och som togs fram i samband med upprättandet av detaljplanen 
för postterminalen i Hallsberg 2010 ingår även riskbedömningar kring 
rangerbangården och kombiterminalen.  
 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver innehålla en bedömning samt 
ett ställningstagande om riskreducerande åtgärder behöver säkerställas på 
plankartan, eller om riskerna är acceptabla utan sådana åtgärder, med hänsyn till 
riskerna med farligt gods vid rangerbangården och kombiterminalen. 
 
Kommentar: 
Vad gäller riskbedömning för järnvägen/västra stambanan i sig är riskerna för 
urspårning den största risken. Där anser förvaltningen att det avstånd som är mellan 
spårmitt är tillräckligt.  
 
När det gäller riskbedömning kring rangerbangården och farligt gods som ”står” 
snarare än färdas på järnvägen och riskerar att spåra ur anser förvaltningen att en 
bestämmelse om friskluftsintag och ventilation krävs vilket förs in i plankartan:  
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2. Lantmäteriet 
Detaljplan för område Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 
med flera  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade granskning 2022-03-15 – 
2022-04-14) har följande noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
MARKRESERVAT FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING  
Vid samrådet lämnade Lantmäteriet synpunkt gällande g1-områdets utbredning. I 
samrådsredogörelsen visar kommunen på vilket område g1 avses omfatta. Eftersom 
g1 är en administrativ bestämmelse så avgränsas den av den administrativa gräns 
som lagts in för upphävande av strandskydd. g1 gäller alltså inte norr om den 
administrativa gränsen med nuvarande redovisning. Det behöver justeras.  
 
Det är också svårt att se om det är någon administrativ gräns i egenskapsgränsen 
som avgränsar prickmarken. Det bör det vara, men det vore bra om det går att 
tydliggöra. 
 

 
 
Kommentar: 
Plankartan tydliggörs med en in-zoomning på en del av plankartan.  
 
 
FASTIGHETSKONSEKVENSER  
På sida 37 i planbeskrivningen står att Ulvsätter 2:4 kommer avstyckas. Texten bör 
justeras så det istället tydliggörs att det är nya industrifastigheter som kommer 
avstyckas från Ulvsätter 2:4.  
 
Det behövs ett förtydligande av på vilket sätt avstyckningar av industrimarken avses 
ske. Är avsikten att J-kvartersmarken ska ha tillgång till dubbla gator, dvs både GATA 
(grått) och en industrigata (gult) som ansluter till en blivande gemensam-
hetsanläggningen (rött). Det behöver tydliggöras vilken fastighet den planlagda 
marken för industrigata utan g1-område (gult) avses ingå i och vilken fastighet 
industrigatan med bestämmelsen g1 (rött) avses ingå i. Det skulle vara möjligt att 
bilda en marksamfällighet av industrimarken med g1 (rött) för de fastigheter som 
behöver använda området. Kvar på kommunens fastighet Ulvsätter 2:4 bör endast 
vara de markområden som planläggs som allmän plats. 
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Kommentar: 
Planbeskrivningen justeras och tydliggörs.  
 
Den del av J1 som inte ingår i g1 kommer att höra till den industrimark (J) som 
industrigatan (J1) ansluter till. Det finns en intressant som uttryckt intresset av det här 
upplägget, därav att den delen av J1 kommit till.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR  
Det bör tydliggöras i planbeskrivningen vem som avses initiera och bekosta bildan-
det av en gemensamhetsanläggning.  
 
Det bör tydliggöras i planbeskrivningen vem som avses initiera och bekosta 
upphävande och förändring av ledningsrätter. 
 
Kommentar: 
Hallsbergs kommun kommer att initiera bildandet av gemensamhetsanläggning (g1). 
Därefter kommer kostnadsfrågan att utredas vidare.  
 
Den ledningsrätt som berörs och som är under upphävande är den öst-västliga 
ledningsrätt som Svenska Kraftnät varit/är ägare av. Svenska Kraftnät bekostar och 
ansvarar för upphävandet där ansökan redan är inlämnad.  
 
3. Trafikverket 
Granskning gällande detaljplan för ett område Söder om Tälleleden, del av fastighet 
Ulvsätter 2:4 m.fl., Hallsbergs kommun. 
 
Detaljplanen syftar till att skapa ett område för terminal-, lager- och 
industriverksamhet söder om Tälleleden. 
 
Trafikverket har inget att erinra mot att detaljplanen antas. 
 
Kommentar: 
Förvaltningen noterar yttrandet. 
 
4. Nerikes Brandkår 
Yttrande avseende detaljplan 20/KS/110 
Redovisande handlingar: 
• Planbeskrivning granskningshandling. 
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• Plankarta med planbestämmelser, granskningshandling. 
 
Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar vill Nerikes Brandkår framföra 
följande: 
 
1. Nerikes Brandkår anser efter granskning att kommunen bör tydliggöra hur riskerna 
för hantering av farligt gods på rangerbangården har bedömts med utgångspunkt i 
den riskutredning (DP 1861-P128) som hänvisas till i planbeskrivningen, 
tydliggörandet bör även innefatta ett ställningstagande om skyddsåtgärder. 
 
Kommentar: 
Se svar till Länsstyrelsen ovan. Detaljplanen kompletteras med en planbestämmelse: 

 
5. Svenska Kraftnät 
Yttrande angående granskning av detaljplan Söder om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4 
m fl i Hallsbergs kommun. 
 
Ert diarienummer: 20/KS/110 
 
Svenska kraftnäts diarienummer: Svk 2021/4984 
 
Svenska kraftnät har i samrådsyttrande daterat 2021-12-23 svarat på berörd remiss. 
Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot 
upprättat förslag. 
 
Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att 
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. 
Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, 
stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns 
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra 
ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska 
anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket 
svenska kraftnät”. 
 
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för 
stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2022-2031. Detta dokument 
finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se. 
 
Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från 
stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska 
kraftnät går till finns på vår webbplats: 
http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering 
 
Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 
fullständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem de 
är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer. 
Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 
24 Sundbyberg 
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Kommentar: 
Förvaltningen noterar yttrandet.  
 

6. Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av granskning för detaljplan för del 
av Ulvsätter 2:4 m.fl. och lämnar följande yttrande. 
 
På sida 30 och 31 i planbeskrivningen så står det om elektromagnetiska fält (EMF) för 
Vattenfalls 130 kV luftledning. Det står beskrivet som att Vattenfall menar att 20 
meter är tillräckligt avstånd med tanke på EMF, vilket inte stämmer. Ett minsta 
avstånd mellan 130 kV luftledning och ny byggnad är ur ett säkerhet- och 
underhållsperspektiv 20 meter, se tidigare skickade riktlinjer. Utöver detta 
säkerhetsavstånd (20 meter) tillkommer tillämpningen av försiktighetsprincipen för 
frågan angående EMF, se tidigare skickade riktlinjer. Det är upp till Hallsberg 
kommun att ta ställning till EMF-frågan i detaljplanen. 
 
Plankartan har planbestämmelse E för Vattenfalls stationsfastighet. Vattenfall har 
tidigare skrivit i samrådet att inga byggnader bör placeras närmare än 20 meter till 
driftstängsel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. Eftersom 
driftstängslet är placerat ungefär där fastighetsgränsen ligger så kan byggnader 
placeras cirka 5 meter ifrån. Därför bör det ändras till 20 meter bred naturmark 
väster om E-området alternativ att det blir prickmark 20 meter från stängslet. 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen revideras gällande magnetiska fält där det tydliggörs att 
ställningstagandet om 20 meter som tillräckligt avstånd är baserat på kommunens 
bedömning utifrån tillgängligt material som funnits att tillgå under planarbetets 
gång.  
 
Plankartan justeras med 20 meter prickmark från driftstängslet. 
 
 
 
 

 
Hallsberg 2022-04-22 

 
Kommunstyrelseförvaltningen   

 
  Sanda Madzo  

   Planarkitekt  
 

Johannes Ludvigsson 
   Plan- och geodatachef  

 
Marianne Christiansen 

Samhällsbyggnadschef, Hallsbergs kommun 
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HALLSBERG, STORA ÄLBERG 

OMRÅDE VÄSTER OM HALLSBERGSTERMINALEN 

KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING /  

REKOMMENDATIONER  

 

 

 

Bilagor: Jordprovsdiagram 

    CRS- försök 

 

Ritningar: 02311-2G Plan 

    -6G - -9G Sektioner 

 

 

UPPDRAG 

 

Vid en översiktlig undersökning, arbetsnr 02311, dat. 2002-07-10, konstaterades att 

kompletterande provtagning erfordrades inom området väster om Hallsbergsterminalen 

mellan Tälleleden och järnvägsspåren. Prov från områdets sydvästra hörn uppvisade 

skredtecken och stora variationer i kompressionsegenskaper.  

På uppdrag av Hallsbergs kommun, Miljö- och Teknikförvaltning har VAP VA-Projekt 

utfört dessa kompletteringar.  

Undersökningsresultaten från den tidigare översiktliga undersökningen kompletterade med 

de nu erhållna resultaten redovisas i bilagda laboratoriediagram samt på ritningarna 02311-

2G och -6G - -9G.  

 

 

OMRÅDESBESKRIVNING OCH GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

 

Området utgörs till större delen av åkermark förutom en lövträdsbevuxen trekant med 150 – 

200 m långa sidor mitt på områdets östra sida. Två kraftledningar korsar området i öst – 

västlig riktning.  

Markytan ligger till större delen på nivåer mellan +67,0 och +67,5. I områdets sydvästra 

hörn stiger markytan till +69,5.  

 

Inom merparten av området utgörs jorden under 0.2 - 0.3 m mulljord av 0.5 – 3,0 m silt och 

sand med den största mäktigheten längs områdets södra sida. Silten/sanden vilar på upp till 

8.0 m lera som delvis är siltskiktad och mestadels saknar torrskorpebildning. Längs 

områdets södra kant förekommer silt- och sandskikt inlagrade i den lösa leran. 

 

I områdets sydvästra hörn har lerans okorrigerade skjuvhållfasthet uppmätts till mellan 13 

och 30 kPa. Naturlig vattenkvot varierar i borrpunkt 91 mellan 29 % och 60 %. Flytgränsen 

varierar mellan 27 och 54 %.  

CRS-försök på nivån 3,0 m visar att lerans konsolideringsgrad där motsvarar en grund-

vattennivå 2,0 m under markytan och att kompressionsmodulen ML ligger på 300 kPa.  

På 5.0 m djup uppvisar leran i provtagningspunkten skredtecken och en kraftig 

överkonsolidering.  
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I provpunkt 87 ca 150 m norr om provpunkt 91 består jorden av mer silt än lera. Lerlagret i 

denna punkt är konsoliderat för en grundvattennivå 1,5 m under markytan och har 

kompressionsmodulen ML = 1160 kPa.  

 

I den nordöstra delen ( provpunkt 71 ) har lerans okorrigerade skjuvhållfasthet uppmätts till 

mellan 13 och 18 kPa. Naturlig vattenkvot varierar mellan 35 och 47 % och flytgränsen 

varierar mellan 33 och 36 %. I denna punkt är leran konsoliderad för en grundvattennivå ca 

3,0 m under markytan och dess kompressionsmodul ML varierar från 182 till 1702 kPa.  

 

Den lösa leran vilar på skiktvis löst till mycket fast lagrad silt och sand som i sin tur 

underlagras av fast morän. Stopp vid slagsondering har erhållits 6,2 – 13.7 m under 

markytan och mestadels mot förmodat sten, block eller berg. 

 

 

GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

 

Filterförsedda grundvattenobservationsrör har nedförts till genomsläppliga jordlager i den 

nordöstra delen ( juli 2005 ) och  i den sydvästra delen av området ( maj 2002 ).  

I det nordöstra observationsröret uppmättes under perioden 2005-07-02 - -07-22 en 

grundvattennivå 0,5 – 0,6 m under markytan motsvarande +66,9 - +67,0.  

I det sydvästra observationsröret erhölls 2002-05-14 en grundvattennivå 0,5 m under 

markytan, motsvarande +68,7. Grundvattnet låg på denna nivå även under juli 2005.  

Det får dock förutsättas att grundvattennivån tidvis ligger lägre än vid mättillfällena och i 

exemplen nedan har grundvattennivån antagits ligga 2,0 m under markytan.  

 

 

SÄTTNINGAR 

 

Skillnaderna i lagringsförhållanden inom området medför också att sättningsegenskaperna 

varierar vid samma belastning och samma mäktighet på det sättningsgivande jorden. I 

samtliga provtagningspunkter har den sättningsgivande jorden ca 7,0 m mäktighet.  

 

Inom området närmast järnvägsspåren i söder erhålls beräkningsmässigt sättningar på 0,2 m 

för 1,0 m fyllning i provtagningspunkten. Huvuddelen av sättningarna bedöms utvecklas 

inom 4 år.  

Inom övriga delar av området bedöms sättningarna för motsvarande last bli mindre och 

utvecklas under mycket kortare tidsperiod. I den punkt där jorden till större delen består av 

silt blir sättningen beräkningsmässigt 7 cm och utvecklas inom mindre än en månad.  

 

I provtagningspunkten i områdets nordvästra del blir sättningen beräkningsmässigt 3 cm och 

utvecklas till större delen inom 2,5 månader.   

 

Sättningarnas storlek varierar ( dock ej linjärt ) med den påförda lastens storlek och den 

sättningsgivande jordens mäktighet.  
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REKOMMENDATIONER 

 

Grundläggning på pålar eller plintar bedöms erfordras för den typ av byggnader som blir 

aktuella inom området. Bedömda pålstoppsnivåer räknat från markytan redovisas på ritning 

02311-2G.  

Man får förutsätta att upp till 1,0 m fyllning kan påföras med endast obetydliga sättningar 

som följd.  

 

Dimensioneringsförutsättningarna för gator och hårdgjorda ytor, enligt AnläggningsAMA 

98, varierar huvudsakligen mellan materialtyp 4 och 5 resp. tjälfarlighetsklass 3 och 4.  

Vid ledningsschakter skall schaktslänter ej utföras brantare än 2:1 ner till 2.0 m djup. För 

större schaktdjup bestäms erforderliga åtgärder efter kompletterande undersökning i det 

aktuella läget.  

 

Det får förutsättas att schaktbottnar för ledningar, gator och byggnader, inom större delen av 

områdena, skall täckas med materialskiljande duk av geotextil. 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration bedöms ej vara möjligt inom 

området. 

 

Befintliga diken leds runt området. Stabiliteten skall kontrolleras för de markytor och 

eventuella anläggningar som ligger i den nya dikessträckningens närhet. Eventuellt kan 

kulvertering erfordras för delar av de nya dikena.  

 

LOD-dammarna inom området skall till större delen bli 2,0 m djupa förutom ca 10% av ytan 

som blir 2,5 m djup. Vid placeringen av dammarna måste hänsyn tas till risken för 

hydraulisk bottenupptryckning. Om dammarna skall utföras med dammkrön i befintlig 

markyta bör de placeras där lerlagrets underkant ligger minst 6,0 m under markytan ( i 

första hand i områdets nordöstra hörn ).  

 

Den översiktliga undersökningen har inneburit sondering i rutnät c/c 100 m vilket normalt ej 

är tillräckligt vid detaljerade undersökningar för byggnader. När marknivåer och byggnads-

lägen blivit fastställda erfordras sannolikt kompletterande undersökningar.  

 

 

 

 

 

VAP VA-Projekt, Örebro 

 

 

 

 

Sören Jansson 
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INLEDNING  TILL  DENNA  DAGVATTENUTREDNING  
Förutsättningen för den tidigare dagvattenutredningen inom samma område (VAP 2010‐01‐15) 
har förändrats på två punkter, områdets disposition samt storleken av den dimensionerande 
nederbörden. 

Beräkningsområde 
Området, som den aktuella dagvattenutredningen omfattar, har förändrats genom att 
Trafikverket ska utföra nytt dubbelspår Hallsberg‐Stenkumla. Delområdet mellan 
järnvägsområdet och Tälleleden påverkas av järnvägsplanen, men har också utökats mot 
väster.  

Nederbörd 
Dimensionerande nederbörd beräknas sedan 2016 med ett tillskott för framtida förändrat 
klimat med större nederbörd. För denna dagvattenutredning används klimatfaktorn 1,2 i 
enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 s 36.  

”Baserat på kunskapsläget 2015 rekommenderas att en klimatfaktor på 

minst 1,25 bör användas för nederbörd med kortare varaktighet än en 

timme. För regn med längre varaktighet, upp till ett dygn, bör 

klimatfaktorn väljas till minst 1,2, se tabell 1.3. Klimatfaktorn är 

densamma för hela Sverige. Nya bedömningar kommer att göras av SMHI, 

varför klimatfaktorn kan komma att ändras.” 

Flödet genom Hallsberg i Rösättersbäcken/Storån kommer dock inte att öka jämfört med 
tidigare beräkningar, eftersom de ökade nederbördsmängderna kompenseras med utökade 
utjämningsvolymer inom de områden som planeras att exploateras.  

 

BAKGRUND  
Hallsbergs kommun utvecklar områden för industriverksamhet, främst inriktat på 
transportsektorn, lokaliserade väster om tätorten och huvudsakligen norr om stambanan.  

Idag avleds huvuddelen av det samlade dagvattnet från det aktuella avrinningsområdet, ca 412 
ha (se bilaga A), genom äldre trumma under stambanan vilken skarvats på med ny 
kulvertsträcka i samband med exploatering av delområde G (Postenterminalen), och vidare till 
Rösättersbäcken. Kapaciteten på kulverten är 2,0‐2,5 m3/s vid fylld ledning och trycklinje lika 
med ledningens lutning. 

En del av avrinningsområdet, ca 90 ha, är redan exploaterat eller har en pågående process för 
detta, och har delvis ett utbyggt dagvattensystem som också omfattar vissa flödesdämpande 
åtgärder. 

Rösättersbäcken avbördar vid normalt flöde genom Hallsbergs tätort via Putlabäcken och vid 
högflödessituationer också via Storån. Historiskt har det varit problem med översvämningar i 
tätorten, men i samband med en omprövning av markavvattningsföretaget Ralakärrens VLF år 
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1996 vidtogs åtgärder som syftade till att sänka vattenstånd i dagvattensystemet vid större 
nederbördstillfällen.  

I tillståndsbeslutet (1996‐11‐20) är angivet att vad gäller en framtida expansion av Hallsbergs 
tätort bör målsättningen vara att ”den vattenmängd som avleds från ett exploaterat område 
skall motsvara avrinningen som den var i obebyggt skick.”   

Det konstateras också att det är de ”långa” regnen som är dimensionerande och som kan 
orsaka översvämning, eftersom marken då är vattenmättad och avrinningen snabb från 
normalt buffrande ytor. 

SYFTE 
Utredningens syfte är att beskriva nuvarande situation för dagvattenhantering samt föreslå 
villkor för behandling av dagvatten att gälla för all uppströms exploatering som avbördas till 
Rösättersbäcken, dagens flöden likväl som från framtida exploatering. 

 

TIDIGARE  UNDERSÖKNINGAR  OCH  UTREDNINGAR 
”PM angående vattenstånds‐ och flödesmätningar…” Sweco 1995‐02‐02 

Avser Ralaån, ingick som bilaga i förrättning Ralakärrens Vattenavledningsföretag år 1996. 

Flödesmätning utfördes 1994‐09‐23 vilket föregicks av 204 mm nederbörd under 28 dygn. Den 
beräknade avrinningsintensiteten från Rösättersbäcken uppgick till ca 18 l/s,km2.  

 

”PM angående vattenflödesberäkningar…” Sweco 1995‐02‐28 

Ingick som bilaga i förrättning Ralakärrens Vattenavledningsföretag år 1996. 

Överföring av högvattenflöden från Rösättersbäcken till Storån studerades.  

Några historiska nederbördstillfällen (1960, 58 mm, 5‐årsregn) simulerades och flöde 
beräknades. Rösättersbäckens utlopp i Ralaån beräknades till 1,3 m3/s. 

Senare har diken rensats och vid ett kraftigare regntillfälle aug 1987 (15 och 20‐årsregn) 
registrerades inga översvämningar inom Hallsbergs tätort. 

 

”VA‐utredning för planerad Europaterminal” VAP 1999‐08‐03 

Omfattade i princip delområdena (del av) C2, D samt E i denna utredning.  

Dimensionering enligt Vägverkets publikation 1990:11 ”Hydraulisk dimensionering…” 

Utjämning av dagvatten dimensionerad för 5‐årsregn med 36 timmars varaktighet (64 mm). 
Utflöde ur utjämningsmagasin 1,2 l/s,ha enligt SMHI medelhögvattenföring från oexploaterade 
områden. Erforderlig flödesutjämningsvolym beräknades till 360 m3/ha. 
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UTREDNINGSOMRÅDE  
Området, som framgår av översiktsplanen (bilaga A), består av blandade exploaterade ytor för 
industriändamål samt skogs‐ och jordbruksmark och omfattar en total yta av 412 ha.  

 

DIMENSIONERANDE  NEDERBÖRD  
Ett flöde som åstadkoms av ett regn med en statistisk återkomsttid av 10 år, sammanlagd 
regnmängd är 74 mm under ett dygn. De maximala utjämningsvolymen fås vid 12 timmars 
varaktighet (61 mm) med dimensionerade avrinning, se vidare beräkningar nedan. 

Som en jämförelse ger ett regntillfälle med t ex 50 års återkomsttid totalt 118 mm regn under 
ett dygn, alltså 50% mer. Men det som är mer avgörande, för beräkning av flödet från 
området, är avrinningskoefficienten från den gröna marken. Vid normala mindre regntillfällen 
buffras vattenvolymerna i markens hålrum, (typiskt beräkningsvärde på avrinnings‐
koefficienten är 0,05 till 0,10) men när hålrummen fylls ökar avrinningskoefficienten flera 
gånger (troliga beräkningsvärden mellan 0,30‐0,40).   

Därför har avrinningskoefficienten, vid beräkning av utjämningsvolymer inom delområdena, 
satts till 1,00 för att ge en betryggande marginal för utjämning och därmed ett mindre bidrag 
till höga flöden genom Hallsberg tätort jämfört med nuvarande markanvändning.   

 

BERÄKNINGAR 
För att bestämma maximalt tillåtet flöde från avrinningsområdet används SMHI:s beräknings‐
modell ”för ett område större än 1 km2” för att beräkna flödet från naturmark.  

Med utgångspunkt från uppgift om specifik medelvattenavrinning (Mq) för perioden 1961‐
2004 för Hallsberg, beräknas flöde från området  enligt följande 

Avrinningsområde  412 ha 

Mq = 10 l/s,km2  

MQ = 10 x 4,12 x E‐3 = 0,041 m3/s 

Kvoten mellan MHQ och MQ är 16 i detta fall;  MHQ = 16 x 0,041 = 0,651 
m3/s 

Justeringsvärde för ökade flöden på grund av förväntad klimatförändring är 
för Hallsberg 1,3;  MHQjust = 1,3 x 0,651 = 0,847 m3/s 

Kvot mellan HHQ och MHQ10 är 2,0;   

HHQ10 = 2,0 x 0,847 x E3 = 1 700 l/s   (4,2 l/s,ha) 
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Som en rimlighetskontroll jämförs med flödesberäkning enligt VAV P110 för ett neder‐
bördstillfälle med 74 mm regn (10 år/24 timmar) över 412 ha. 

Normalt används avrinningskoefficienten 0,1 från naturmark vid 10‐årsregn. 

Flödet beräknas till q = 74 mm x 0,1 x 412 ha x 10000 / 86400 s = 352 l/s (0,86 l/s,ha) vilket är 
betydligt lägre än beräkning enligt SMHI:s modell. Avrinningskoefficienten är ett mått på 
markens förmåga att magasinera vatten från nederbörd, och vid långvariga regntillfällen 
sjunker denna förmåga och avrinningskoefficienten ökar, vilket kan förklara skillnaden. Flödet 
4,2 l/s motsvarar en medelkoefficient av ca 0,6 över hela ytan, om man jämför med beräkning 
enligt SMHI ovan.  

Sweco redovisar maxflödet 1,2 m3/s i Rösättersbäcken vid 58 mm nederbörd under 48 h, som 
ett simulerat 5‐årsregn (medelnederbörd 3,35 l/s,ha) där huvuddelen av nederbörden, 35 mm 
(12 l/s,ha), antas falla under en 8‐timmarsperiod. Medverkande yta till mätpunkten i 
Rösättersbäcken enligt översiktsplan (bilaga B) är område 12 (407 ha) + 13 (208 ha) + 22 (89) = 
704 ha.  

Tyvärr finns inget underlag som visar hur stort flöde som Rösättersbäcken tål innan 
översvämning uppstår nedströms, utan vi måste göra ett antagande med utgångspunkt från 
Swecos rapport där det anges att ett 15‐årsregn augusti 1987 (95 mm under två dygn, 5,5 
l/s,ha) eller ett 20‐årsregn vid samma tillfälle (200 mm under 7 dygn, 3,3 l/s,ha) inte gav några 
översvämningsproblem.     

För Rösättersbäckens avrinningsområde ger detta ett medelvärde på 5,5 l/s,ha för två dygn 
eller 3,3 l/s,ha för sju dygn under en flödessituation där marken var mättad och 
utjämningseffekter uppstått beroende på uppdämning i flacka terrängområden.  

Detta kan vara ett bra riktmärke för att fastställa dimensionerande tillåtet flöde från 
avrinningsområdet. Därför väljs, vid beräkning av utjämningsvolymer, dimensionerande flöde 
enligt SMHI:s beräkning, kompenserat med klimatfaktor 1,2. Alltså 4,2 l/s,ha x 1,2 = 5,0 l/s,ha  

En annan marginal som inte har tillgodoräknats är att sannolikt kommer en större andel av 
naturmarken inom avrinningsområdet att lämnas orörd, och där finns också en stor 
buffertkapacitet i flacka dikessystem med låga översvämmade markområden.  

 

Den dimensionerande nederbörden ska alltså vara ett regn med 

10 års statistisk återkomsttid (tex för 12 timmars varaktighet 

regnintensiteten 14 l/s,ha och totalt 61 mm regn).  

Tillåtet utflöde från delområden sätts till 5,0 l/s,ha.  
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UTFÖRANDE  AV  FLÖDESUTJÄMNING  
Målet med flödesutjämning är att utflödet från respektive delområde inte ska öka efter 
exploatering jämfört med innan exploatering, vid ett dimensionerande 10‐årsregn. 

Eftersom detta regn är ett mycket stort regn (61 mm) så får förutsättas att de generella 
avrinningskoefficienterna inte är giltiga, eftersom hålrum i gröna ytor är vattenmättade. 

För att ge en god marginal har avrinningskoefficienten satts till 1,0 vid beräkning av hela 
delområdets utjämningsvolym. 

Nedan är beskrivet dels åtgärder inom exploaterad fastighetsmark som utförs för ett mindre 
regntillfälle (2 år/10 min), och dels de kompletterande åtgärder av en ”allmän anläggning” som 
krävs för det dimensionerande regnet innan utsläpp från delområde.   

Den allmänna anläggningens magasinsbehov kan, om det anses som lämpligt, få styras av 
utbyggnadstakt inom respektive delområde.  

 

Dagvattenbehandling inom exploaterade fastigheter 
Dagvattenbehandling dimensioneras för ett nederbördstillfälle med 2 års statistisk 
återkomsttid och 10 minuters varaktighet. Det motsvarar ca 10 mm regn. Utjämningsmagasin 
utförs som normalt torra, med efterföljande flödesreglering och oljeavskiljning klass 1. 
Tömningstid ska vara minst 12 timmar. 

Med en antagen medelavrinningskoefficient av 0,75 (Halva ytan tak och halva ytan hårdgjord 
köryta) blir den erforderliga utjämningsvolymen för detta regntillfälle 75 m3 per hektar 
fastighetsyta. 

Maximalt utflöde ska vara 1,7 l/s och hektar fastighetsyta. 

 

Dagvattenbehandling allmän anläggning 
Dagvattenbehandling dimensioneras för ett nederbördstillfälle med 10 års statistisk 
återkomsttid. Det ger en avrunnen volym av totalt 400 m3 per hektar inom delområdet, vilket 
motsvarar ca 61 mm regn.  

Avrinningskoefficienten har för detta stora regn antagits till 1,0 eftersom de gröna ytorna inom 
delområdet kommer att lämna ett stort bidrag till avrinningsvolymer, jämfört med det mindre 
regn som används för beräkning av dagvattenbehandling inom fastighetsmark. 

Den erforderliga utjämningsvolymen är alltså 400 m3/ha för hela delområdet, minskat med 
den volym som fördröjs inom fastighetsmark (75 m3/ha). 

Behovet av utjämningsvolym vid utlopp från delområde är alltså 400 ‐ 75 = 325 m3 per hektar 
exploaterad fastighetsmark.  
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Utjämningsmagasin kan utförs som normalt torra men ur reningssynpunkt är det en fördel om 
det också finns en permanent våt del. 

Flödesreglering från utjämningsmagasinet ska vara 5,0 l/s och hektar vilket då ger en 
tömningstid som överstiger 12 timmar. 

 

Med ovanstående förutsättningar fås följande flöden och utjämningsvolymer för de olika 
delområdena. 

  Yta  Tillåtet utflöde  Total utjämningsvolym 

  (ha)  (l/s)  (m3) 

Område A  28,9  145  11 500 

Område B  12,1  60  4 800 

Område C1  27,1  135  10 800 

Område C2  24,4  122  9 800 

Område D  5,0  25  2 000 

Område E  23,6  118  9 400 

Område F  13,8  70  5 500 

Område G  8,9  45  3 600 

Summa  143,8  720  57 500 
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DELOMRÅDEN  

Område A 
Är inte exploaterat ännu. 

Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 145 l/s och att den totala 
utjämningsvolymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på 
fastighetsmark och på allmän mark. 

Dagvatten från uppströms liggande markområden ska kunna ledas genom området opåverkat 
av delområdet.  

Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett mindre 
nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.  

Dessutom ska varje fastighetsägare omhänderta sina egna föroreningar i form av 
sedimenterbara partiklar samt olja.  

 

Område B 
Är inte exploaterat ännu. 

Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 60 l/s och att den totala 
utjämningsvolymen ska vara 4 800 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på 
fastighetsmark och på allmän mark. 

Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett mindre 
nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.  

Dessutom ska varje fastighetsägare omhänderta sina egna föroreningar i form av 
sedimenterbara partiklar samt olja.  

 

Område C1 
Är inte exploaterat ännu men detaljplan finns (TPN 2011/108 Laga kraft 2014‐06‐03). 

Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 135 l/s och att den totala 
utjämningsvolymen ska vara 10 800 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på 
fastighetsmark och på allmän mark. 

Dagvatten från uppströms liggande markområden ska kunna ledas genom området opåverkat 
av delområdet.  

Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett mindre 
nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.  

Dessutom ska varje fastighetsägare omhänderta sina egna föroreningar i form av 
sedimenterbara partiklar samt olja.  
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Område C2 
Är till en mindre del exploaterat, och för den övriga ännu inte exploaterade delen finns 
detaljplan (TPN 2011/108 Laga kraft 2014‐06‐03). 

Utjämningsmagasin med flödesreglering är dock utförd, se bilaga F.  

Utjämningsmagasinet har en effektiv volym av 4 100 m3, och en flödesreglering som avbördar 
maximalt 14 l/s.  

Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 122 l/s och att den totala 
utjämningsvolymen ska vara 9 800 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på 
fastighetsmark och på allmän mark.  

Dagvatten från uppströms liggande markområden ska kunna ledas genom området opåverkat 
av delområdet.  

Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett mindre 
nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.  

Dessutom ska varje fastighetsägare omhänderta sina egna föroreningar i form av 
sedimenterbara partiklar samt olja.  

 

Område D 
Är exploaterat.  

Här finns ett utjämningsmagasin med en effektiv volym av ca 1 900 m3 och en flödesreglering 
som avbördar maximalt 7 l/s (tillåtet 25 l/s). Se bilaga E. Det innebär att villkoren för detta 
delområde får anses uppfyllda både vad gäller utjämningsvolym och flöde.  

 

Område E 
Är delvis exploaterat, detaljplan finns (Dnr 1997 MBN 1752 214 Laga kraft 2001‐06‐27). 

En damm är utförd vid utloppet ur området, men den saknar kontrollerad flödesreglering. 
Dammens totala volym är ca 1 400 m3 men det går inte att avgöra hur stor den effektiva 
utjämningsvolymen är, utan dammen fungerar närmast som en sedimenteringsvolym.  

Erforderlig volym är 9 400 m3 och förhållandena behöver undersökas närmare för att klarlägga 
hur beräknad volym ska kunna omhändertas. 

Den befintliga utloppsanordningen kontrolleras med avseende på utförande och funktion, så 
att ett maximalt flöde om 118 l/s kan säkerställas.  
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Område F 
Är inte exploaterat ännu. 

Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 70 l/s och att den totala 
utjämningsvolymen ska vara 6 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på 
fastighetsmark och på allmän mark. 

Dagvatten från uppströms liggande markområden ska kunna ledas genom området opåverkat 
av delområdet.  

Inom de olika fastigheter som exploateras ska flödesutjämning av dagvatten ske för ett mindre 
nederbördstillfälle, 10 mm regn, och med en tömningstid som är minst 12 timmar.  

Dessutom ska varje fastighetsägare omhänderta sina egna föroreningar i form av 
sedimenterbara partiklar samt olja.  

 

Område G 
Området är helt exploaterat och ligger inom detaljplan (KS 2009/47, Laga kraft 2010‐12‐13). 

Utjämningsvolymen är 155 m3 och det samlade utflödet till dike/kulvert är 12 l/s, vilket är 
lägre än det tillåtna flödet 45 l/s. 

Bräddning och skyfallsavrinning leds till nedlagt grustag på fastigheten och infiltrerar där. 

Förhållandet bör undersökas närmare för att klarlägga om beräknade volymer (3 560 m3) kan 
omhändertas. 

 

ÖVRIGT  
Den befintliga dagvattentrumma som korsar stambanan mellan delområden E och G är kritisk 
för att avvattning från de anslutna ca 412 ha ska fungera.  

Även om trummans status är undersökt och dokumenterad av Trafikverket (oktober 2010), och 
kapaciteten är betryggande, så är det viktigt att status hålls under regelbunden uppsikt och att 
åtgärder vidtas innan trumman blir destabiliserad. 
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FÖRSLAG  TEXT  TILL  STYRANDE  DOKUMENT  

För det samlade dagvattnet från delområden 

Dimensionerande nederbördstillfälle är ett regn med 10 års 
statistisk återkomsttid. 

Den totala utjämningsvolymen inom delområdet ska vara 400 m3 
per hektar. 

För bestämning av den allmänna utjämningsvolymen inom del‐
området avräknas utjämningsvolymer inom exploaterad fastighet 
enligt nedan. 

Utloppet ur utjämningsmagasin ska ha en anordning som enkelt 
kan stängas. Dammen fungerar då som katastrofbassäng om 
utsläpp av miljöfarliga ämnen sker inom delområdet. 

 

För dagvatten från fastighetsmark 

Dimensionerande nederbördstillfälle är ett regn med 2 års 
statistisk återkomsttid och 10 minuters varaktighet (10,0 mm). 

Utjämningsvolymen inom fastigheten ska vara 75 m3/ha.  

Dagvattenflöde från fastighet ska renas från olja och sedimenter‐
bara föroreningar, samt fördröjas genom flödesutjämning så att 
tömningstid av utjämningsvolymen överstiger 12 timmar. 

Dagvattenflödet från fastigheten får vara maximalt 1,7 l/s,ha. 

Utloppet från utjämningsvolymen ska kunna stängas vid utsläpp av 
föroreningar. 

Oljeavskiljning klass I (EN 858) ska ske av dagvattenflöde från 
fastigheten. Undantag kan ges för fastigheter med ett mindre 
antal personbilsplatser för personal och kunder, och där det inte 
finns skäl att anta att spill av miljöfarliga föroreningar kan 
förekomma.  

Utjämningsmagasin utformas lämpligen så att sedimenterade 
föroreningar kan avlägsnas utan stora svårigheter. 
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SKYFALL  
Höjdsättning av byggnaders FG‐nivå ska ske minst 50 cm över anslutande gator och med 
marklutning min 1% fall mot kvartersgräns eller gata. 

Det finns då ingen risk att ett skyfall med ytavrinning kan skada byggnader och installationer. 

 

FÖRSLAG  STYRANDE  TEXT   I  DETALJPLANER  
Inom verksamhetsområde för dagvatten kommer en del av fördröjningen av dagvatten ske på 
fastighetsmark, och den resterande delen på allmän mark av VA‐huvudmannen. 

Inom fastighetsmark gäller då följande 

Dagvattenbehandling ska utföras med en utjämningsvolym av 
minst 75 kubikmeter per hektar fastighetsarea, och med ett 
maximalt utflöde av 1,7 l/s och hektar fastighetsarea. 

 

 

// Mikael Melin  VAP  
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VAP VA-Projekt AB Tel:   019-17 52 00 Org nr         556212-1383 
 Ribbingsgatan 11 Fax:  019-611 30 11 E-post:        fornamn.efternamn@vap.se 
 703 63 ÖREBRO  Hemsida:     www.vap.se  

 
Översiktlig dagvattenutredning TÄLLE, Hallsberg kommun 
 

BERÄKNINGSEXEMPEL INOM DELOMRÅDE C1 
 
Styrande parametrar är att utflödet från delområdet inte ska överstiga 135 l/s och att 
utjämningsvolymen ska vara minst 10 800 m3. 
 
Antag att hela ytan inom detaljplanegräns säljs som fastighetsmark, det är 139 800 m2 
(14,0 hektar). 
 
Dagvattenbehandling inom fastigheten 
Styrande villkor är att anordna utjämningsvolym för 75 m3/ha med ett utflöde som 
inte ska överstiga 1,70 l/s,ha. 
 
För den aktuella ytan 14,0 ha blir utjämningsvolymen 14 x 75 m3 = 1 050 m3. 
Utflödet ska inte överstiga 1,7 x 14,0 = 24 l/s, vilket ger en tömningstid som överstiger 
12 timmar. 
 
Fastighetsägaren skall alltså utföra en behandling av dagvatten enligt följande 

 Utjämningsmagasin utförs med en effektiv volym av minst 1 050 m3. 
 Flödet ur utjämningsmagasinet får inte överskrida 24 l/s. 
 Rening av dagvattnet ska ske genom sedimentering av partiklar i utjämnings‐

magasinet samt genom oljeavskiljning klass I för dagvatten från trafikerade 
ytor. 

 Avstängningsanordning ska finnas på magasinets utgående ledning. 
 

 
Allmän dagvattenanläggning 
Utjämningsvolymen totalt vara 10 800 m3 inom delområdet. 1050 m3 utjämnas inom 
fastighet, återstår 10 800 – 1 050 = 9 750 m3 att anordna innan dagvattnet lämnar 
delområdet. 
Utflödet ska flödesregleras till maximalt 135 l/s. 
 
För den allmänna dagvattenbehandlingen gäller följande 

 Utjämningsmagasin utförs med en effektiv volym av minst 9 750 m3. 
 Flödet ur utjämningsmagasinet får inte överskrida 135 l/s. 
 Avstängningsanordning ska finnas på magasinets utgående ledning. 

 
 
// Mikael Melin  VAP 
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SAMMANFATTNING 

Planområdet ”söder om Tälleleden” är beläget i västra delen av Hallsberg och ingår i ett område som 

är utpekat som framtida område för industri i Hallsbergs kommuns översiktsplan. I inledningen av 

planprocessen gjordes en undersökning om betydande miljöpåverkan för planförslaget, vilket visade 

att planförslaget kan leda till betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) för planförslaget tagits fram parallellt med upprättande av planhandlingarna. 

Huvudalternativet som beskrivs i MKB:n utgörs av det samrådsförslag för detaljplan som redovisas i 

plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta för ”Detaljplan för område söder om Tälleleden, del av 

fastigheten Ulvsätter 2:4 mfl”. Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och 

industriverksamhet. Detta nya industriområde kommer erbjuda industriföretag tomter med närheten till 

kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, riksväg 50 och E20. Området, som är cirka 29 hektar stor, 

kommer att förändras från ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis skogslandskap till ett 

industriområde. Nollalternativet i MKB:n innebär att ingen detaljplan antas för området och dagens 

markanvändning fortgår. 

Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan och avgränsningssamråd med Örebro läns 

länsstyrelse har Hallsbergs kommun beslutat att följande aspekter bedöms medföra en betydande 

miljöpåverkan: 

• Byggande på jordbruksmark  

• Arkeologi – behandlas i MKB:n under miljöaspekten Kulturmiljö 

• Dagvattenhantering – behandlas i MKB:n under miljöaspekten Vattenmiljö 

• Översvämningsrisk 

• Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg. 

Byggande på jordbruksmark  

Detaljplaneförslaget medför att 19 hektar jordbruksmark tas i anspråk och att jordbruksverksamheten 

inom planområdet upphör. Hårdgörandet av ytor omöjliggör nuvarande markanvändning i framtiden. 

Påverkan är irreversibel, då genomförande av planförslaget innebär att marken inom planområdet inte 

blir tillgänglig för jordbruk eller bete i framtiden.  

Utredning av övriga tänkbara områden visar att aktuellt planområde bedöms vara den mest lämpliga 

lokaliseringen eftersom området ligger i direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård, kombiterminal 

samt har nära anslutning till riksväg 50 och E20. Lokaliseringen innebär också att vägtrafik kan ta sig 

till området utan att passera befintliga bostäder. Då områden för alternativ lokalisering också består av 

jordbruksmark består förlusten främst i arealbortfall. För att kunna utveckla Hallsberg hållbart behöver 

byggande ske i strategiska lägen och aktuellt planområde bedöms vara ett sådant läge. Behovet av 

denna typ av storskaliga verksamheter med direkt anslutning till Hallsbergs rangerbangård och 

kombiterminal anses inte tillgodoses på annan plats. Planerad verksamhet bedöms medföra stor 

negativ konsekvens avseende byggande på jordbruksmark.  

Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende byggande på jordbruksmark 

andelen produktiv jordbruksmark förändras inte och påverkas inte av fragmentering. Att ha tillgång till 

jordbruksmark inom kommunen, och därmed förutsättningar för lokalproducerade råvaror, kan minska 

klimatpåverkan och främja resurshushållning.  

Kulturmiljö 

Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas 

till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet inte hysa några värden som är viktiga för 

kulturmiljön. Bedömningen är därför att planförslaget innebär försumbara/inga konsekvenser 

avseende kulturmiljövärden. 
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Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende aspekten kulturmiljö eftersom 

värden inte förändras och kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga 

värden blir oförändrade. 

Vattenmiljö  

För ytvatten bedöms planförslaget medföra måttlig negativ konsekvens eftersom planen medför att 

ytvattnets biologi och form påverkas samt att vattendragen fragmenteras.  

Utbyggnad enligt planförslaget bedöms innebära försumbar/ingen konsekvens gällande dagvatten 

eftersom ändrad markanvändning medför att halten näringsämnen som vattnet för med sig ut från 

området sannolikt kommer att minska och dagvattnet kommer fördröjas och renas i större utsträckning 

mot idag.  

Då markanvändningen i form av jordbruksmarken kvarstår i nollalternativet, bedöms vattenmiljöerna i 

de öppna dikena och djurlivet kring dessa, kunna påverkas i viss utsträckning av till exempel 

besprutning och spridning av gödsel. Detta kan generera föroreningar i vattenmiljön i form av 

näringsämnen vilket kan medföra fortsatt belastning för recipienten. Nollalternativet innebär även att 

de öppna dikena kan fortsätta att fungera som spridningskorridorer och att dikenas arter, artmångfald 

och naturtypers utbredning inte påverkas. Nollalternativet bedöms totalt sett medföra försumbar/ingen 

konsekvens avseende ytvatten. 

Om detaljplanen inte genomförs etableras ingen verksamhet på området vilket innebär att 

dagvattenflödet i princip kommer att bli oförändrat. Därmed bedöms nollalternativet medföra 

försumbar/ingen konsekvens avseende ytvatten. 

Översvämningsrisk 

Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god marginal vid skyfall och stigande vatten. Dagvatten 

tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan på nedströms liggande 

områden minskar. Därför bedöms planförslaget medföra positiv konsekvens gällande aspekten. 

Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är höjdsatt så att risk för 

översvämningar finns vid skyfall och stigande vatten samt att det finns risk att dagvattenflöden ökar i 

marginell omfattning. Ökad nederbörd på grund av klimatförändringar medför även risk för att 

lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket kan medföra att grödor 

förstörs av stående vatten. Ingen bebyggelse bedöms dock påverkas i detta alternativ. 

Riksintresse för kommunikationer 

Inom, samt i nära anslutning till planområdet, finnas flera riksintressen för kommunikation. Varken 

planförslaget och nollalternativen bedöms försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av närliggande 

riksintressen för kommunikation. 

Sammanfattad bedömning 

Sammanfattningsvis bedöms planförslagets genomförande för några aspekter medföra negativa 

konsekvenser, främst ur det lokala perspektivet. Skadeförebyggande åtgärder, försiktighetsåtgärder 

och en anpassning av anläggningarna och dess skyddsområden är således av största vikt för att 

minska den negativa påverkan. Genom att skyddsåtgärder uppförs, och vissa av dem fastslås och 

säkerställs på plankartan bedöms många av de negativa konsekvenserna minimeras eller helt 

elimineras. Ett exempel är detaljplanens höjdsättning av byggnader vilket minskar risken för skador vid 

kraftiga skyfall. I det fortsatt arbetet är det viktigt att beakta möjligheten att tillskapa nya öppna 

vattenytor som kompensation för de vattendrag som kulverteras eller läggs igen.  
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAGET 

Hallsbergs kommun arbetar med att detaljplanelägga området mellan Tälleleden och det nya 

järnvägsområdet (dubbelspår Hallsberg- Stenkumla). Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett 

område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om Tälleleden. Detta nya industriområde 

kommer erbjuda industriföretag tomter med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, 

riksväg 50 och E20.  

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Hallsbergs kommun arbetat fram föreliggande 

miljökonsekvensbeskrivning, fortsättningsvis förkortad MKB. MKB:n är en del av den miljöbedömning 

som görs för detaljplanen avseende ”Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 med flera” i 

Hallsbergs kommun. Arbetet med miljöbedömningen och att ta fram MKB-dokumentet har skett 

integrerat med planarbetet.  

1.2 SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  

När en kommun upprättar en plan som krävs enligt lag eller annan författning ska det göras en 

strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Bestämmelserna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning finns i 

miljöbalkens 6:e kapitel. 

Hallsbergs kommun har upprättat en undersökning av betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5§ 

miljöbalken och samrått denna med Örebro läns länsstyrelse under januari 2021. Länsstyrelsen 

instämmer i kommunens bedömning att ett genomförande av detaljplanen kan komma att medföra 

betydande påverkan enligt 6 kap. 7§ miljöbalken utifrån att området ska planläggas som ett nytt 

och relativt stort industriområde. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och 4 kap. 

34 § PBL ska därför upprättas.  

Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan och samråd med Örebro läns länsstyrelse har 

Hallsbergs kommun beslutat att följande aspekter bedöms medföra en betydande miljöpåverkan: 

• Byggande på jordbruksmark  

• Arkeologi  

• Dagvattenhantering   

• Översvämningsrisk 

• Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg. 

Eftersom genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en MKB 

upprättas enligt PBL 4 kap 34 §. MKB:n ska redovisa miljöeffekterna av planförslaget.  
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2 METOD OCH BEDÖMNINGSGRUNDER  

2.1 STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING OCH DESS SYFTE  

Att genomföra en strategisk miljöbedömning innebär att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen. 

Under processen ska en miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram (miljöbalken 6 kap. 11 §). 

Det främsta syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att hållbar 

utveckling främjas, det vill säga inte enbart att beskriva konsekvenserna av planens genomförande. 

De metoder som används för miljöbedömningen bör således väljas både med utgångspunkt att kunna 

identifiera och värdera planens betydande miljöpåverkan och med avsikt att utröna vilka miljöaspekter 

som, och på vilket sätt dessa, bör integreras i planen för att en hållbar utveckling ska främjas. 

I samband med planer och program skiljer man vanligen på begreppen miljö(konsekvens)bedömning 

och MKB. Med begreppet MKB menas endast dokumentet, medan begreppet 

miljökonsekvensbedömning avser hela processen, inklusive samråd och att upprätta ett MKB-

dokument. Utöver att miljökonsekvensdömningen ska bidra till att planen miljöanpassas syftar 

processen också till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter och andra intressenter möjlighet 

att påverka planens innehåll och utformning.  

2.2 MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING  

Enligt PBL 4 kap 34 § skall en MKB upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, 

byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljö, hälsa eller 

hushållningen med naturresurser. Om en MKB skall upprättas, skall kraven i 6 kap 12 och 13 §§ 

miljöbalken tillgodoses. 

Myndigheten eller kommunen ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en MKB 

ska avgränsas, genom ett så kallat avgränsningssamråd (6 kap. 9–10 §§ miljöbalken). MKB:n ska 

redovisa den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma till följd av detaljplanens 

genomförande. För att bedöma miljökonsekvenserna, jämförs de med ett nollalternativ som beskriver 

den troliga utvecklingen på platsen om planförslaget inte skulle genomföras. 

MKB:n ska tillsammans med planförslaget ställas ut på samråd för att det ska finnas tillfälle att ge 

synpunkter på MKB:n och planförslaget (6 kap. 9 § miljöbalken). 

Vid beslutet om att anta en plan ska hänsyn tas till MKB:n och inkomna synpunkter (6 kap. 9 § 

miljöbalken). Efter processens slut och när detaljplanen antas, vidtar uppföljning och eventuell 

övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen kan antas ge upphov till (6 kap. 19 § 

miljöbalken). 

2.3 BEDÖMNINGSMETODIK 

Med bedömningsmetodik menas det tillvägagångssätt som används för att identifiera, beskriva och 

bedöma projektets konsekvenser på människor och miljö. I MKB:n används begreppen påverkan, 

effekt och konsekvens. Dessa och andra begrepp som förekommer i MKB:n redogörs för i faktaruta 

nedan. 
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Identifiering, beskrivning och bedömning av effekter och konsekvenser görs med hänsyn till relevanta 

bedömningsgrunder. De skiljer sig åt för olika miljöaspekter, men utgörs av bland annat lagkrav, 

vedertagna normer, riktvärden och skyddsbestämmelser.  

Vid bedömningarna av miljökonsekvenserna används nulägets miljötillstånd som referens. 

Konsekvenserna värderas efter vilken betydelse de har för olika intressen enligt skala i Tabell 1. 

Värderingen görs genom en sammanvägning av intressets värde och känslighet i relation till 

omfattningen av påverkan, se Tabell 2. Konsekvensbedömningarna åtföljs alltid av beskrivande texter 

med motiveringar till bedömningarna. I bedömningarna vägs också inarbetade och föreslagna 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått in.  

 

 

 

Begrepp som används i aktuell MKB 

Påverkan 

Påverkan är den fysiska förändring som projektet orsakar, exempelvis att en viss markareal tas i 

anspråk, att en väg eller verksamhet alstrar oönskat ljud eller genererar utsläpp av 

växthusgaser.  

Effekt  

Effekt är förändringen i miljövärden som påverkan medför, exempelvis förändrad landskapsbild, 

förlust av värdefulla naturmiljöer, högre omgivningsbuller eller klimatförändringar.  

Konsekvens 

Konsekvens är effektens/effekternas betydelse för olika intressen, exempelvis upplevelsen av 

landskapet, den biologiska mångfalden i området, att boendemiljön i området försämras eller 

ökad risk för översvämningar.  

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Med skyddsåtgärder och försiktighetsmått avses åtgärder som vidtas för att förebygga eller 

minimera negativa miljöeffekter. Det kan till exempel vara att sätta upp bullerskydd eller att 

vägtrummor anläggs så att de inte utgör vandringshinder för vattenlevande djur. Skydds-

åtgärder kan fastställas i detaljplanens plankarta. Andra skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

arbetas in i projektet i senare skeden, exempelvis försiktighetsmått för byggskedet. För aktuell 

detaljplan har skyddsåtgärder gällande förbud mot källare och minsta höjd på golvnivå 

föreslagits att fastställas. 

Direkta och indirekta effekter 

Direkta effekter till följd av projektet kan vara till exempel markintrång eller grumling av 

vattendrag. Indirekta effekter är följdeffekter till direkta effekter eller effekter som uppstår på 

grund av att projektet är en utlösande faktor till andra projekt eller händelser. En direkt effekt 

av en ny väg kan till exempel vara att åtkomsten till jordbruksmark försvåras, vilket leder till 

förändrat bruk av marken. Indirekta effekter av detta kan vara att livsmiljön för växt- och 

djurarter förändras eller att landskapet upplevs annorlunda.  

Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver den sannolika utvecklingen i området som förväntas uppstå om 

planförslaget inte genomförs.  
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Tabell 1. Generell skala för värdering av miljökonsekvenser i relation till nuläget.  

Positiv konsekvens  Detaljplanen medför en förbättring för människors hälsa och/eller miljö och 

bidrar till uppfyllelse av miljömål.  

Ingen/försumbar 

konsekvens 

Detaljplanen medför inte någon effekt, varken positiv eller negativ, på 

miljökvaliteten/miljövärdet.  

Liten negativ 

konsekvens 

Detaljplanen medför en negativ påverkan av liten omfattning som inte medför 

någon betydande försämring eller skada på miljökvalieten/miljövärdet. Det kan 

också vara en påverkan på ett vanligt förekommande värde eller en påverkan 

inom gällande regelverk och gränsvärden.  

Måttlig negativ 

konsekvens 

Detaljplanen medför en negativ påverkan av måttlig omfattning som medför en 

försämring av eller skada på miljökvaliteten/miljövärdet. Det kan också vara 

påverkan på ett vanligt förekommande men känsligt värde.  

Stor negativ 

konsekvens 

Detaljplanen medför en negativ påverkan av stor omfattning som medför en 

markant försämring av eller skada på miljökvaliteten/miljövärdet. Det kan också 

vara påverkan på ett unikt värde.  

 

Tabell 2. Konsekvenserna värderas utifrån påverkans omfattning och intressets värde eller känslighet.  

Påverkan 
Intressets värde 

Litet/lågt värde Måttligt värde Stort/högt värde 

Positiv påverkan Positiv konsekvens Positiv konsekvens Positiv konsekvens 

Ingen/försumbar påverkan 
Ingen/försumbar 

konsekvens 

Ingen/försumbar 

konsekvens 

Ingen/försumbar 

konsekvens 

Liten påverkan Liten konsekvens Liten-måttlig konsekvens Måttlig konsekvens 

Måttlig påverkan Liten-måttlig konsekvens Måttlig konsekvens Måttlig-stor konsekvens 

Stor påverkan Måttlig konsekvens Måttlig-stor konsekvens Stor konsekvens 

2.4 BEDÖMNINGSGRUNDER 

För att beskriva och värdera de förändringar som ett genomförande av planen kan medföra används 

olika juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer och regelverk. Dessa kallas med en 

gemensam term för bedömningsgrunder. 

Bedömningsgrunder kan vara av såväl övergripande som specifik karaktär. Övergripande 

bedömningsgrunder används främst för att bedöma om planen främjar en långsiktigt hållbar utveckling 

och om planen tar tillräcklig miljöhänsyn. 

Den andra typen av bedömningsgrunder är mer specifika till sin karaktär och är relaterade till en viss 

miljöaspekt. Dessa utgörs bland annat av olika normer, preciserade mål, riktvärden och 

myndighetsrekommendationer. Specifika bedömningsgrunder används för att mer precist identifiera 

och värdera planens betydande miljöpåverkan. De bedömningsgrunder som använts vid 

bedömningarna redovisas under respektive sakområde i kapitlet ”6 Beskrivning och bedömning av 

betydande miljöpåverkan”. 
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2.5 OSÄKERHETER 

MKB-arbetet har genomförts enligt gällande praxis och lagstiftning. MKB:n genomförs utifrån 

bedömningar om en framtida situation. En stor osäkerhet är hur samhället utvecklas framöver. 

Ytterligare en stor osäkerhet som påverkar bedömningar om risker inom planområdet är att det i 

dagsläget är oklart vilka verksamheter som väljer att etablera sig inom området.  

Det är alltid osäkert om all information som behövs för en korrekt bedömning har varit tillgänglig. Till 

exempel har ingen Naturvärdesinventering för planområdet gjorts vilket medför en viss osäkerhet kring 

naturmässiga värden inom området. 

Det är i dagsläget osäkert hur jordbruksmark strax intill planområdet kan komma att påverkas av 
planens genomförande. Till exempel om det finns risk att det uppstå ytor som på grund av planen blir 
för små/smala för ett rationellt jordbruk, ur såväl ekonomisk som teknisk synpunkt. 

Bedömningar i aktuell MKB har gjorts på ej färdigställda handlingar (plankarta och planbeskrivning). 

Bedömningar av framtida miljökonsekvenser är alltid behäftade med en viss osäkerhet. Hur stor denna 

är varierar mellan olika aspekter och ökar med tidsperspektivet. 

Bedömningarna i MKB riskerar att bli subjektiva även om flera olika personer har läst dokumentet och 

haft synpunkter på text och innehåll. 
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3 AVGRÄSNING 

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till: 

1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 

2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, 

3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig, 

4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program 

eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, 

5. allmänhetens intresse. 

Det är enbart de aspekter som kan antas innebära en betydande miljöpåverkan som ingår i 

miljöbedömningen av den aktuella planen. Miljökonsekvensbedömningen baseras i huvudsak på 

förslaget till plankarta, planbeskrivningen samt de utredningar som tagits fram som underlag till 

detaljplanen. Det förslag till avgränsning som gjorts avseende omfattning och detaljeringsgrad 

redovisas nedan. 

3.1 TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING 

Tidshorisonten i denna MKB är satt till år 2030. Vid denna tidpunkt förväntas planförslaget ha 

genomförts, det vill säga vid denna tidpunkt förväntas detaljplanens föreslagna verksamheter och 

infrastruktur vara fullt utbyggda. 

3.2 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Utredningsområdet för miljökonsekvensbeskrivningen sammanfaller med gränsen för planområdet. 

Förändrad markanvändning inom avgränsningen kan dock medföra konsekvenser även för 

omkringliggande områden. Därmed kommer konsekvenser avseende till exempel dagvatten och 

riksintresse för kommunikationer att hanteras i ett större område. 

3.3 AVGRÄSNING AV MILJÖASPEKTER 

En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande miljöpåverkan som 

kan antas uppkomma avseende ”biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, 

mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar 

och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter”. Hänsyn ska också tas 

till det som anges i 6 kap. 7 § första stycket miljöbalken vilket rör miljökonsekvensbeskrivningar för 

verksamheter och åtgärder. 

Hallsbergs kommun har i undersökningen om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5§ miljöbalken 

konstaterat att följande aspekter bör utredas vidare i MKB:n:  

• Byggande på jordbruksmark – beskrivs i kapitel 7.1. 

• Arkeologi – beskrivs i kapitel 7.2 Kulturmiljö. 

• Dagvattenhantering – beskrivs i kapitel 7.3 Vattenmiljö 

• Översvämningsrisk – beskrivs i kapitel 7.4.  

• Påverkan på riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg – beskrivs i kapitel 7.5. 
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4 ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING  

4.1 BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET 

Aktuellt planområdet är beläget i västra delen av Hallsberg, söder om Tälleleden och är cirka 29 ha 

stort. Planområdet begränsas i norr av Tälleleden, i öster av kombiterminalen, i söder av det nya 

järnvägsområdet och i väster av kommungränsen mot Kumla kommun, se Figur 1.  

 

Figur 1. Aktuellt planområde är markerat i rött (Hallsbergs kommun 2021a).  

Tälleleden (se Figur 2) som ligger norr om planområdet binder samman befintliga och planerade 

industriområden med riksväg 50 och E20. Vägen är statlig med Trafikverket som väghållare. I 

anslutning till infarten till planområdet är det en cirkulationsplats. Öster om planområdet ligger gatan 

Hallsbergsterminalen som är en enskild väg.  

 

Figur 2. Tälleleden. Foto taget österut. Planområdet på höger sida om Tälleleden. 

Page 296 of 405



För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16 

Planområdets areal är cirka 29 ha och består till största delen, cirka 19 ha, av jordbruksmark, se Figur 

3. 

 

Figur 3. Foto över del av jordbruksmark i aktuellt planområde. 

Den östra delen av planområdet består av skogsmark med framför allt lövträd och sly, se Figur 4.  

 

Figur 4. Foto över del av skogsmark i aktuellt planområde. 
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Vid planområdets sydöstra del ligger Vattenfalls fördelningsstation, se Figur 5. 

 

Figur 5. Vattenfalls fördelningsstation. 

4.2 PLANFÖRHÅLLANDEN, ANGRÄNSANDE PLANERING OCH 
VERKSAMHETER 

4.2.1 Översiktsplan 

I översiktsplanen för Hallsberg kommun, som antogs i november år 2016, är planområdet redovisat 

som ett utbyggnadsområde för infrastruktur, se Figur 6. I översiktsplanen står det för området ”Kopplat 

till järnvägen ska finnas möjlighet att utveckla verksamheter som är oberoende av eller har nytta av 

denna infrastruktur. Det kan röra sig om godshantering, logistik, fordonservice med mera. Vissa av 

verksamheterna kan vara störande för omgivningen.” 
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Figur 6. Kartan visar översiktsplanen, gul gräns är planområdet (Hallsbergs kommun 2021a). 

4.2.2 Detaljplaner 

Största delen av planområdet är inte tidigare planlagt. En liten del av det östra planområdet, vägen 

Hallsbergsterminalen, är planlagd och omfattas av detaljplan 1861-P10. Mark norr och öster om 

aktuellt planområde är planlagt sedan tidigare, se Figur 7 nedan. 

 

Figur 7. Kartan som visar angränsande detaljplaner, röd gräns är planområde (Hallsbergs kommun 2021a). 

En eventuell vidare utveckling av industriområdet skulle med stor sannolikhet fortsätta västerut in i 

Kumla kommun.  
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4.2.3 Angränsande planering 

Järnvägsplan Hallsberg – Stenkumla 

Trafikverket har upprättat en järnvägsplan för dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla, som är en 

del av sträckan Hallsberg – Degerön. Järnvägsplanen skickades in för fastställelse i december år 

2020. Beräknad byggstart är år 2023 och byggnationen beräknas pågå fram till år 2029. 

Den befintliga enkelspåriga järnvägen kommer rivas och ersättas med ett 13 kilometer långt 

dubbelspår i ny sträckning. Projektet omfattar en cirka 2,4 kilometer lång bergtunnel med separata 

tunnelrör för dubbelspåret, ett tiotal järnvägsbroar som bland annat korsar riksväg 50, Västra 

stambanan och Bladsjön. Både Hallsbergsvägen och Karintorpsvägen kommer att behöva byggas om 

så att de korsar dubbelspåret planskilt. I projektet ingår också en förlängning samt ombyggnad av 

infartsbangården i Hallsberg. Järnvägsplanens genomförande medför att ett antal luftburna 

kraftledningar behöver flyttas. En del av dessa kraftledningar går inom aktuellt detaljplaneområde.  

Detaljplanegränsen för aktuell detaljplan kommer gå i järnvägsplanegränsen. 

Överföringsledningar Östansjö – Hallsberg 

Det pågår ett arbete med projektering av överföringsledningar mellan Östansjö och Hallsberg. Inom 

projektet har befintliga ledningar inom området identifierats. Dessa planeras att tas bort. De nya 

överföringsledningarna för vatten- och avlopp ska anläggas i den norra delen av planområdet (inom 

markanvändningen naturområde). En servis-anslutning för detaljplaneområdet har föreslagits i den 

sydöstra delen av planområdet, se Figur 8. Dragningen ska inte ses som preliminär utan utgör endast 

ett förlag. 

 

Figur 8. Förprojekterade överföringsledningar inom planområdet för förstudienivå. (WSP 2021) 
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4.3 LAGSKYDDADE OMRÅDEN  

4.3.1 Riksintresse 

Områden som är av riksintresse för att de är särskilt lämpade för anläggningar för kommunikation ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Hallsbergs kommun har, i undersökning om betydande miljöpåverkan, konstaterat att påverkan på 

riksintresse för kommunikationer, väg och järnväg, bedöms vara betydande. Därför beskrivs 

förutsättningar och påverkan på riksintresse för kommunikation mer ingående i kapitel 6.5 

(riksintresse).  

Tälleleden/väg 629, som angränsar till planområdet i norr är av riksintresse för väg. Tälleleden/väg 

629 ansluter i väster till riksväg 50 som är utpekat som riksintresse för väg.  

Söder om planområdet löper delar av Godsstråket genom Bergslagen med knutpunkten Hallsbergs 

rangerbangård samt järnväg mellan Hallsberg – Östansjö och Hallsberg – Skymossen, dessa är 

utpekade som riksintressen för järnväg.  

4.3.2 Strandskydd 

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vissa vattendrag. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och samtidigt bevara goda 

livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddsområdet är normalt 100 meter från 

strandlinjen. Strandskyddet regleras i 7 kap. 13–18 §§ miljöbalken.  

7 kap. 15 § miljöbalken anger att Inom ett strandskyddsområde får inte: 

  1. nya byggnader uppföras, 

   2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha 

fått färdas fritt, 

   3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller 

   4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532). 

Öst och nordöst om planområdet finns två dagvattendammar som omfattas av det generella 

strandskyddet enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. Mindre delar av planområdet ligger närmare än 100 

meter från dessa dammar och denna yta omfattas därmed av strandskyddet, se Figur 8 nedan. 
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Figur 9. Områden som omfattas av strandskydd, markerat i blått. (Länsstyrelsen, 2021a) 

4.3.3 Biotopskydd 

Det finns sju olika biotoper som är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela landet enligt 5 

§ förordningen om områdesskydd. Dessa biotoper har skyddats eftersom de utgör viktiga livsmiljöer, 

tillflyktsorter och spridningskorridorer för växt- och djurarter, men har minskat starkt till följd av 

rationaliserad markanvändning. Skyddsbestämmelserna innebär att man inom ett biotopskyddat 

område inte får bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns 

särskilda skäl kan dispens från förbudet fås från länsstyrelsen. 

Följande biotoper är förtecknade i bilaga 1 till förordningen om områdesskydd, och är generellt 

skyddade i hela landet: 

• Allé  

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark  

• Odlingsröse i jordbruksmark  

• Pilevall  

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark  

• Stenmur i jordbruksmark  

• Åkerholme 
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Enligt bilaga 1 till förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår följande 

definition av småvatten och våtmark i jordbruksmark: ”Ett småvatten eller en våtmark med en areal av 

högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en 

fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, 

dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror. Arealbegränsningen avser inte linjära element 

som öppna diken eller högst två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för 

bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.”  

Biotopskyddsbestämmelserna för småvatten i jordbruksmark, bör enligt Naturvårdsverket (2012) i 

normalfallet omfattas även när biotopen är belägen i gränsen mellan jordbruksmark och annat 

markslag (till exempel skogsmark, tomtmark eller väg). Till exempel om ett dike eller en bäck löper 

längs gränsen mellan skogs- och jordbruksmark, eller i gränsen mellan väg eller tomtmark och 

jordbruksmark. När den ena sidan av sådana linjära biotoper gränsar till jordbruksmark (åker eller 

betesmark), omfattas biotopen alltså av biotopskyddsbestämmelserna.  

I Naturvårdsverket (2012) framgår också att vägdiken som inte har sitt ursprung i ett befintligt 

vattendrag utan har nyanlagts med syftet att avvattna en väg, och som är avgörande för vägens 

funktion och beständighet, utgör en del av väganläggningen och bör därmed inte omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna. 

Enligt bilaga 1 till förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår följande 

definition av åkerholme: ”En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som 

omges av åkermark eller kultiverad betesmark.”  

Inom planområdet finns flera diken i jordbruksmark samt en åkerholme. I Figur 10 nedan är dikena 

markerade med blåa linjer och numrerade med A-G. Åkerholmen är markerad med siffran 1. Lila linjer 

avser kommungräns. 

 

Figur 10. Illustration över diken i jordbruksmark (markerade med blåa linjer och numrerade med A-G) samt åkerholme 
(markerad med siffran 1). Lila linjer avser kommungräns. 
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Nedan följer en kort beskrivning över respektive dike och en bedömning av om diket omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna eller ej.  

Dike A - Cirka 450 meter långt. Jordbruksmark på ena sidan av diket.  

På ortofoto från år 1975 finns det inget dike vid platsen för dike A. Detta tyder på att dike A anlades 

i samband med att Tälleleden byggdes i syfte att avvattna vägen. Diket bedöms därmed inte 

omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. 

  

Figur 11. Foto över dike A Figur 12. Foto över dike A 

 

Figur 13. Ortofoto från år 1975 över planområdet. 
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Dike B - Cirka 100 meter långt. Jordbruksmark på ena sidan av diket. Diket bedöms omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna. 

  

Figur 14. Foto över dike B. Figur 15. Foto över dike B. 

 

Dike C - Cirka 430 meter långt. Jordbruksmark på ena sidan av diket. Diket bedöms omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna. 

  

Figur 16. Foto över dike C. Figur 17. Foto över dike C. 
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Dike D - Cirka 340 meter långt. Jordbruksmark på båda sidor av diket. Diket bedöms omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna. 

  

Figur 18. Foto över dike D. Figur 19. Foto över dike D. 

 

Dike E - Cirka 85 meter långt. Jordbruksmark på båda sidor av diket. Diket bedöms omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna. 

  

Figur 20. Foto över dike E. Figur 21. Foto över dike E. 
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Dike F - Cirka 130 meter långt. Jordbruksmark på båda sidor av diket. 

Diket bedöms omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. 

 

Figur 22. Foto över dike F. 

 

Dike G - Löper i kommungräns mellan Hallsberg och Kumla kommun, cirka 220 meter långt. 

Jordbruksmark på båda sidor av diket. Diket bedöms omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. 

  

Figur 23. Foto över dike E. Figur 24. Foto över dike E. 
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En trädbevuxen åkerholme ligger mitt i planområdet, se Figur 25 nedan. 

 

Figur 25. Foto över trädbevuxen åkerholme mitt i planområdet. 

4.3.4 Fornlämningar 

En fornlämning är enligt kulturmiljölagen en lämning efter människors verksamhet under forna tider, 

vilken har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. En fornlämning ska 

också ha tillkommit före år 1850. Fornlämningar är skyddade enligt andra kapitlet i kulturmiljölagen. 

Skyddet är automatiskt enligt lagen, vilket innebär att det inte krävs något myndighetsbeslut för att en 

fornlämning ska vara skyddad. En nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd. Alla åtgärder som 

innebär övertäckande, grävning, flytt eller annan ändring av fornlämningen kräver tillståndsprövning. 

Prövningen görs av länsstyrelsen. 

Enligt riksantikvarieämbetets ”Fornsök” finns inga kända fornlämningar inom det aktuella området. 

Hallsbergs kommun har, i undersökning om betydande miljöpåverkan, bedömt att påverkan på 

arkeologi, riskerar att vara betydande. En särskild arkeologisk utredning tas därför fram och ligger till 

grund för kapitel 6.2 där förutsättningar och påverkan på kulturmiljö beskrivs mer ingående. 
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5 DETALJPLANEFÖRSLAG 

Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om 

Tälleleden, se Figur 26. Detta nya industriområde kommer erbjuda industriföretag tomter med närhet 

till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, riksväg 50 och E20. Området kommer att förändras från 

ett öppet brukat jordbrukslandskap och delvis skogslandskap till ett industriområde. 

 

Figur 26 Plankarta för detaljplan ” Söder om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 m.fl”  

Infarten till planområdet kommer att ske från gatan Hallsbergsterminalen. Vägen Hallsbergsterminalen 

är planlagd som kvartersgata. En grind föreslås sättas i höjd med infarten till Logent. De som 

använder vägen för att nå sina verksamheter (Logent, Vattenfall, EON, Trafikverket, Hallsbergs 

kommun) kommer fortsatt att kunna använda vägen. I samband med byggnation av de nya 

järnvägsspåren kommer Trafikverket att anlägga en räddningsväg söder om planområdet. 

Detaljplanen redovisar byggrättigheter för uppförande av terminal,‐ lager‐ och industribyggnader till en 

högsta höjd av 32,0 meter. Denna höjd är funktionell vid utbyggnad av höglager. Hela Vattenfalls 

fastighet Lilla Älberg 3:1, med befintliga byggnader är i detaljplanen utpekad som E‐område (teknisk 

anläggning). Även fastigheten Stora Älberg 2:2, där Trafikverket har en omfördelningsstation är 

utpekad som E‐område (teknisk anläggning). 
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6 ALTERNATIV  

6.1 NOLLALTERNATIV  

En strategisk miljöbedömning ska enligt 6 kap. 35 § miljöbalken ”uppgifter om rådande 

miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena 

förväntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas.”   

Syftet med nollalternativet är att fungera som en referensram för att underlätta jämförelser med andra 

alternativ. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, utan ska beskriva en trolig framtida 

utveckling om den planerade åtgärden inte genomförs. Utbyggnadsalternativet och nollalternativet ska 

jämföras för samma tidshorisont. 

Då större delen av aktuellt planområdet ej är planlagt begränsar det utvecklingsmöjligheterna för 

området, vilket talar för att jordbruk även fortsättningsvis kommer att bedrivas inom större delen av 

området.  

Eftersom Trafikverket planerar att påbörja byggnation av dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla 

under år 2023 innebär nollalternativet att dagens enkelspåriga järnväg söder om planområdet är riven 

och ersatt med dubbelspår samt att luftburna kraftledningar inom planområdet är flyttade. 

I aktuell MKB används nollalternativet som jämförelsealternativ vid bedömning av påverkan och 

konsekvens av utbyggnation av planområdet.  

6.2 RIMLIGA ALTERNATIV 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en MKB innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av 

rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd. 

För att utreda om det finns alternativ lokalisering som är mer lämplig har Hallsbergs kommun haft som 

utgångspunkt att jämföra planområdet med andra områden utpekade för verksamheter i gällande 

översiktsplan. Verksamhetsområdet bör lokaliseras i anslutning till järnväg och i övrigt till god 

infrastruktur så som närhet till större riks- och europavägar. I Planbeskrivningen (Hallsbergs kommun 

2021a) anges att följande områden som har pekats ut som utvecklingsområden i översiktsplanen har 

studerats som alternativa lokaliseringar:  

• Område 22 Lilla Älberg: 

Området ligger söder om järnvägen och största delen av området består av jordbruksmark. 

Området är utpekat för verksamheter som är direkt knutna till järnvägen. Det finns redan 

planuppdrag på att upprätta detaljplan för verksamheter inom detta område. Kommunalt VA 

finns men det finns inget VA‐verksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur i form av väg 

finns dock. En kraftledning skär genom området. 

 

• Område 11: Järsjö – Rala: 

Området ligger öster om Samzeliigatan. Området är för litet för den typ av verksamhet som 

det planeras för i det aktuella planområdet. Stor del av området är exploaterat, resterande 

mark består till största delen av brukningsvärd jordbruksmark. Kommunalt VA och VA‐

verksamhetsområde finns. Tillgänglighet till infrastruktur i form av väg finns. Det föreligger 

översvämningsrisk inom området. 

 

• Område 12: Längs Samzeliigatans  

Området ligger vid infart till tätorten och består till största delen av brukningsvärd 

jordbruksmark. Kommunalt VA finns i viss mån och en liten del av området ligger inom VA‐ 
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verksamhetsområde. Tillgänglighet till infrastruktur i form av väg finns. Det föreligger 

översvämningsrisk inom området. 

  

Figur 27. Illustration över utvecklingsområden enligt Hallsbergs kommuns översiktsplan (Hallsberg 2021a).  
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7 BESKRIVNING OCH BEDÖMNING AV 
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  

I följande kapitel beskrivs förutsättningarna för detaljplaneområdet samt detaljplaneförslagets 

miljökonsekvenser. För varje miljöaspekt beskrivs följande:  

• Bedömningsgrunder 

• Förutsättningar  

• Påverkan och effekter  

• Skyddsåtgärder  

En jämförelse görs också med nollalternativet, vilket är beskrivet i kapitel 5.2.  

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar och 

påverkansgraden beskrivs i denna MKB utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens, 

försumbar/ingen konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ 

konsekvens, se kapitel 2.3. 

Detaljplanens konsekvenser utgår från att maximal byggrätt utnyttjas. Där negativa konsekvenser 

bedöms uppstå föreslås, där så är möjligt, åtgärder för att eliminera eller mildra konsekvenserna.  

7.1 BYGGANDE PÅ JORDBRUKSMARK 

 

7.1.1 Bedömningsgrunder 

Jordbruk är en näring av nationell betydelse och jordbruksmarken är en unik och icke förnyelsebar 

resurs som är nödvändig för vår överlevnad Jordbrukslandskapen rymmer även andra värden i form 

av ett levande kulturlandskap, arbetstillfällen, energiproduktion och värdefulla biotoper. Att ta 

jordbruksmark i anspråk för exploatering är i princip oåterkalleligt eftersom det innebär stora ingrepp i 

jordmånen. 

Jordbruksmark får endast bebyggas i undantagsfall. Värdet av marken är därför absolut och ska aldrig 

viktas mot värdet av en exploatering. Exploatering av jordbruksmarken ska utgöra ett väsentligt 

samhällsintresse. För att en exploatering av jordbruksmark ska följa den hänsyn som anges i 

lagstiftningen måste exploateringen bidra till strukturer som skapar långsiktig samhällsnytta. Långsiktig 

samhällsnytta skapas genom att planläggningen stärker de allmänna intressen som anges i plan och 

bygglagens 2 kapitel 2-4 §§. 

Om jordbruksmark ska exploateras får det ske först efter noga överväganden kring jordbruksmarkens 

brukningsvärde, en bedömning om det är ett väsentligt samhällsintresse som marken ska tas i 

anspråk för och om att det går att lokalisera detta väsentliga samhällsintresse på någon annan mark. 

Hänsyn skall även tas till jordbruksmarkens biologiska produktionsvärden och odlingslandskapets 

kulturmiljövärden.  

Jordbruk är en näring av nationell betydelse. Miljöbalken förordar en mycket restriktiv 

hållning till att upplåta jordbruksmark för exploatering. Jordbruksmarken är en resurs att 

förvalta och får endast bebyggas i undantagsfall. Att ta jordbruksmark i anspråk för 

exploatering är i princip oåterkalleligt eftersom det innebär stora ingrepp i jordmånen. 

Jordbrukslandskapen rymmer även andra värden i form av ett levande kulturlandskap, 

arbetstillfällen, energiproduktion och värdefulla biotoper. 
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I regeringens proposition 1985/86:3 med förslag på hushållning med naturresurser med mera 

definieras ”Väsentligt samhällsintresse” enligt följande: ”Sådana samhällsintressen kan vara t. ex. 

bostadsförsörjningsbehovet. intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära 

varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att säkerställa 

viktiga rekreationsintressen.” 

I Tabell 3 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende byggande på 

jordbruksmark för aktuell MKB. 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende byggande på jordbruksmark. 

Positiv konsekvens • Ökad areal produktiv jordbruksmark. 

• Minskad fragmentering. 

• Tidigare improduktiv mark omförs till produktiv mark.   

Försumbar/ingen 

konsekvens 

• Andelen produktiv jordbrukmark förändras inte.  

• Påverkas inte genom fragmentering. 

Liten negativ 

konsekvens 

• Produktiv jordbruksmark minskar i begränsad omfattning.  

• Viss fragmentering av makren uppstår.  

Måttlig negativ 

konsekvens 

• Produktiv jordbruksmark minskar i stor omfattning. 

• Brukande av marken försvåras till följd av fragmentering.   

Stor negativ konsekvens • Betydande arealer produktiv jordbruksmark tas i anspråk. 

• Brukandet av marken försvåras avsevärt till följd av fragmentering så att 

ekonomiskt lönsamt jordbruk inte kan bedrivas.   

7.1.2 Förutsättningar 

Hallsbergs kommun växer och behovet av byggbar mark för såväl bostäder och verksamheter är stort. 
Som ett led i att tillgodose det ökande behovet av byggbar mark har kommunen gjort en utredning och 
tittat på möjligheterna att bygga på jordbruksmark. I den utredning som gjorts (Hallsbergs kommun 
2021a) har kommunen utrett frågorna;  

• Är jordbruksmarken brukningsvärd? 

• Är det som ska byggas eller anläggas av väsentligt samhällsintresse 

• Finns den en alternativ lokalisering? 

En sammanfattning av utredningen presenteras nedan. 

Brukningsvärd jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark avser mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop 1985/86:3 s158). Marken inom aktuellt 

planområde består till största delen (cirka 19 ha) av jordbruksmark, se Figur 28. Marken inom 

planområdet anses vara brukningsvärd eftersom den är utarrenderad och brukas aktivt. Fastigheten är 

även taxerad som lantbruksfastighet. 

Page 313 of 405



För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16 

 

Figur 28. Jordbruksmark inom och i anslutning till planområdet. (Hallsberg, 2021a) 

Väsentligt samhällsintresse 

För att kunna räknas som ett väsenligt samhällsintresse bör exploteringen stödja en långsitktig hållbar 

utveckling. För att kunna bedömna om den tänkta förändringen är ett väsentligt samhällsintresse 

måste förändringen omfattning och dess geografiska och politiska betydelse väderas.  

Enligt kommunens överskitsplan, antagen november år 2016, bör ianspråktagandet av högproduktiv 

jordbruksmark för bebyggelse generellt undvikas men i tätorternas randområden kan ianspråktagande 

vara nödvändigt för att skapa rationell och genomförbar utveckling för bostäder och verksamheter.  

Placeringen av verksamhetsetablering i anslutning till Hallsbergs rengerbangård, kombiterminal, 

riksväg och E20 är en förutsättning för etablering inom området. Verksamhetsområdet anses vara av 

väsenligt samhällsintresse eftersom det möjliggör företagsetableringar vilka kommer att generera 

arbetstillfällen och ge service i ett stragegiskt viktigt läge. Hallsberg kommun skriver i utredningen att  

planlägga verksamhetsområdet kan vara av både lokalt, regionalt och nationellt intresse eftersom det 

inom området kan komma att bli verksamheter som importerar gods på järnväg från hela Europa. 

Etableringen bidrar även till en långsiktig hållbar utveckling då mycket av transporten till och från 

området kan gå på järnväg istället för på väg.  

Alternativ lokalisering 

För att utreda om det finns alternativa lokaliseringar som är mer lämplig har Hallsbergs kommun haft 

som utgångspunkt att jämföra planområdet med andra utpekade områden för verksamheter i gällande 

översiktsplan. Verksamhetsområdet bör lokaliseras i anslutning till järnvägen och i övrigt till god 

infrastruktur så som närhet till större riks‐ och europavägar. I kapitel 4.2.3 beskrivs de områden som 

Hallsbergs kommun har studerat som alternativa lokaliseringar.  

7.1.3 Påverkan och effekt 

Nollalternativ 

I nollalternativet fortsätter dagens markanvändning. Åkermarken fortsätter brukas vilket kan vara 

positivt ur ett klimatperspektiv. Att ha tillgång till jordbruksmark inom kommunen, och därmed 

förutsättningar för lokalproducerade råvaror, kan minska klimatpåverkan och främja resurshushållning. 
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Nollalternativet bedöms medföra försumbar/ingen konsekvens avseende byggande på jordbruksmark 

eftersom andelen produktiv jordbruksmark inte förändras och inte påverkas av fragmentering. 

Planförslag 

Planförslaget kommer att medföra att jordbruksverksamheten inom planområdet kommer upphöra. 19 

hektar jordbruksmark kommer att ianspråktas, ytterligare ytor kan komma att påverkas indirekt. 

Påverkan är irreversibel, då genomförande av planförslaget innebär att marken inom planområdet inte 

blir tillgänglig för jordbruk eller bete i framtiden. Påverkan på marken kan innebära att den inte kan 

återställas om behov av industri här inte längre skulle finnas.   

Genomförandet av planen kan indirekt komma att påverka möjligheten att bruka kvarvarande 

jordbruksmark strax söder om planområdet då dessa ytor kan bli för små/smala för ett rationellt 

jordbruk, ur såväl ekonomisk som teknisk synpunkt. Vidare kan planförslaget även medföra negativa 

effekter på vattenvägar inom ett större jordbrukslandskap än planområdet samt ytterligare markintrång 

om nya in- och utfarter till angränsande jordbruksmark behöver anläggas. 

Då brukningsbar jordbruksmark är av nationellt intresse och påverkan på marken bedöms som 

irreversibel medför planförslaget stor negativ konsekvens för de areella näringarna. 

Nollalternativ Ingen/försumbar 

konsekvens 
• Dagens markanvändning fortgår, andelen produktiv jordbrukmark 

förändras inte. Fragmentisering  eller Tillgänlighet till jordbrukmarken 

påverkas inte. 

Planförslag 

 

Stor negativ 

konsekvens 

• Detaljplanen medför att produktiv jordbruksmark minskar i stor 

omfattning. 

7.1.4 Skyddsåtgärder 

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås. 

7.2 KULTURMILJÖ  

 

7.2.1 Bedömningsgrunder 

Den svenska kulturmiljön skyddas främst genom kulturmiljölagen och miljöbalken. I kulturmiljölagen 

finns särskilt beskrivet skydd av fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 

Kulturmiljön skyddas även genom plan och bygglagen, väglagen och förordningen om statliga 

byggnadsminnen. Lagarna syftar bland annat till att framtida generationer skall kunna uppleva en 

mångfald av kulturmiljöer. Vidare förekommer lagskydd på lokal nivå i form av kommunala krav och 

riktlinjer. 

Svenska fornlämningar är automatiskt skyddade enligt kulturmiljölagen. Fornlämningar är en lämning 

efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och är 

varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom vara tillkommen före år 1850Det är enligt lagen 

Med kulturmiljöer avses miljöer, karaktärer, strukturer och enskilda objekt som tydligt 

speglar vår historia och som berättar om människors livsmönster under olika tider. Objekt, 

strukturer och karaktärer som belyser platsens historia såsom ett äldre odlingslandskap, 

bebyggelse, äldre vägsystem, fornlämningar eller rester av industriella verksamheter kan 

betraktas som en kulturell och social resurs. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets 

fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna 

till en plats.  
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förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 

bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Till varje fornlämning hör 

markområdet runt den, som har samma lagskydd som själva fornlämningen. Detta område benämns 

fornlämningsområde och kan likställas med ett skyddsområde. Områdets storlek skiftar beroende på 

fornlämningens art och betydelse och dess läge i landskapet. Skyddsområdets storlek fastställs av 

länsstyrelsen från fall till fall. 

En övrig kulturhistorisk lämning är en lämning som inte har ett automatiskt skydd i enlighet med 

kulturmiljölagen. Här krävs ett samråd med länsstyrelsen för en bedömning om lämningen av särskilda 

skäl bör fastställas som fornlämning eller om bedömningen övrig kulturhistorisk lämning kan kvarstå. 

I Tabell 4 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö för aktuell MKB. 

Tabell 4. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö. 

Positiv konsekvens • Kulturmiljövärden framhävs genom exempelvis skötsel av omgivande mark.  

• Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga 

värden tydliggörs. 

Försumbar/ingen 

konsekvens 

• Värden förändras inte. Bärande uttryck och sammanhang är fortsatt 

avläsbara.  

• Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga 

värden blir oförändrade. 

Liten negativ 

konsekvens 

• Värden påverkas negativt i begränsad omfattning. Bärande utryck och 

sammanhang är fortsatt avläsbara, men vissa försvagas i liten mån.  

• Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga 

värden påverkas i liten omfattning.  

Måttlig negativ 

konsekvens 

• Värden minskar. Bärande uttryck och sammanhang förvagas och läsbarhet 

försvåras.  

• Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga 

värden går delvis förlorande. 

Stor negativ konsekvens • Värden försvinner. Bärande uttryck för utpekade och lagskyddade 

kulturmilöjvärden går förlorade.  

• Sammanhang som är avgörande för att utläsa den kulturhistoriska 

berättelsen bryts.  

• Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga 

värden går förlorande. 

7.2.2 Förutsättningar 

Inom planområdet finns inga idag kända fornlämningar. Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att en 

arkeologisk utredning ska utföras då planområdet är beläget på ett sådant sätt att det kan innehålla 

tidigare okända lämningar från stenålder samt även lämningar av äldre färdvägar över den gamla 

mossen som tidigare funnits i området. Därför utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 under våren 

2021. Syftet med den arkeologiska utredningen är att fastställa om fornlämningar finns inom 

planområdet och ge länsstyrelsen ett underlag för beslut gällande fortsatta åtgärder.  

Inom planområdet har det tidigare funnits en mosse, Spångamossen. På härdsekonomiska kartan från 

år 1864-67 upptas en stor del av planområdet av Spångamossen, se Figur 29. Röd polygon visar 

område för undersökningsområde för arkeologisk utredning etapp 1. 
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Figur 29 Utklipp från härdsekonomiska kartan från år 1864-67 visar att en stor del av planområdet av Spångamossen 
(Hallsbergs kommun 2021). 

Vid arkeologisk utredning etapp 1 som genomfördes våren 2021 framkom sparsamma spår efter 

förhistorisk mänsklig aktivitet i form av en enstaka bit tillslagen kvarts samt förekomst av träkol i 

våtmarkslager i den numera utdikade och uppodlade Spångamossen. Den tillslagna kvartsbiten 

påträffades i omrörda lager. Även om den är ett tydligt spår av mänsklig aktivitet i området under 

stenåldern, så kan fyndet inte knytas till en bevarad fornlämning. Bedömningen att fyndet inte 

motiverar vidare arkeologisk undersökning på platsen (Stiftelsen Kulturmiljö 2021). 

7.2.3 Påverkan och effekter  

Nollalternativ 

Om detaljplanen inte genomförs kommer inga verksamheter att etableras inom planområdet och 

dagens markanvändning består. Referensalternativet bedöms medföra försumbara/inga konsekvenser 

avseende kulturmiljövärden eftersom värden inte förändras inte och kulturmiljöns upplevelsemässiga, 

pedagogiska och/eller vetenskapliga värden blir oförändrade. 

Planförslag 

Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas 

till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet inte hysa några värden som är viktiga för 

kulturmiljön. Bedömningen är därför att planförslaget innebär försumbara/inga konsekvenser 

avseende kulturmiljövärden. 

Nollalternativ Ingen/försumbar 

konsekvens 
• Dagens markanvändning fortgår och värden förändras inte. 

Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga 

värden blir oförändrade. 

Planförslag 

 

Ingen/försumbar 

konsekvens.  

• Kulturmiljöns upplevelsemässiga, pedagogiska och/eller vetenskapliga 

värden blir oförändrade. 

7.2.4 Skyddsåtgärder  

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås. 
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7.3 VATTENMILJÖ 

 

7.3.1 Bedömningsgrunder 

Ytvatten 

Sveriges vattenmiljöer i form av vattendrag, sjöar och hav skyddas genom miljöbalken med ett flertal, 

tillhörande förordningar och föreskrifter. Vattenområden definieras i miljöbalken kap 11 som det 

område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Definitionen av vattenområde avser 

endast ytvattenområden och omfattar många olika typer av ytvatten, exempelvis, sjöar, vattendrag, 

diken, kärr och våtmark. Att vattnet har en god kvalitet utan skadliga föroreningar har betydelse för att 

det ska kunna användas som dricksvatten.  

Ytvatten fungerar som livsmiljö för djur och växter. Ytvattnets flöden i vattendragen har betydelse för 

det biologiska livet. Flödesförändringar kan leda till uttorkning eller översvämning som i sin tur kan 

skada odlingsmarker. 

Dagvatten 

Hallsbergs kommun har tagit fram en VA-policy (Hallsbergs kommun, 2020) där det bland annat anges 

att: 

- Dagvattenfrågan ska beaktas tidigt i planprocessen och därigenom beakta miljöbelastning och 

klimatförändringar.  

- Krav kan ställas på dagvattenhantering i detaljplaner, som ligger i linje med 

miljökvalitetsnormer.   

- Dagvatten rekommenderas att användas och tas omhand med syfte att minska påverkan på 

miljö och människor och samtidigt ge boende i närheten positiva upplevelser.   

  

Ytvatten är benämningen på vatten i vattendrag, sjöar, hav och våtmarker. Många av 

Sveriges vatten har höga naturvärden och hög biologisk mångfald.  Diken och vattendrag i 

jordbruksmark fyller en särskild viktig funktion som livsmiljö för det djur- och växtliv som är 

knutet till vattenmiljöer i odlingslandskapet samt viktiga som spridningskorridor och 

ledlinje i landskapet. 

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner och sköljer av ytor som tak, vägar och 

stenläggningar. Dagvattenmängden som uppkommer beror på nederbörd, avdunstning 

och markytans egenskaper. Genom att integrera dagvattenhanteringen tidigt i den fysiska 

planeringen, kan en hållbar dagvattenhantering skapas. Det finns då större möjlighet att 

skapa fördröjnings- och reningsåtgärder, samt påverka höjdsättning av byggnader och 

mark för att minska risken för skador vid skyfall.  
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I Tabell 5 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende vattenmiljö för aktuell MKB. 

Tabell 5. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende vattenmiljö. 

 Ytvatten Dagvatten 

Positiv konsekvens • Ytvattnet förstärks med avseende på 

arter, artmångfald och naturtypers 

utbredning och bevarande. 

• Dagvatten fördröjs och renas, så att 

flödet och föroreningsinnehållet 

minskar mot befintlig situation.  

• Dagvattnet tas omhand i öppna 

dagvattenåtgärder, så att robusthet 

skapas och påverkan på nedströms 

liggande områden minskar.  

Försumbar/ingen 

konsekvens 

• Ytvattnets förutsättningar bibehålls med 

avseende på arter, artmångfald och 

naturtypers utbredning och bevarande. 

• Dagvattenflöden och 

föroreningsinnehållet bibehålls. 

Liten negativ 

konsekvens 

• Ytvattnet försämras i marginell 

omfattning med avseende på arter, 

artmångfald och naturtypers utbredning, 

och bevarande.  

• Ytvattnets form ändras och ytvatten 

fragmenteras i liten omfattning. 

• Dagvattenflöden och 

föroreningsinnehållet ökar i marginell 

omfattning.  

• Tillfälligt befintliga störningar/problem 

förstärks. 

Måttlig negativ 

konsekvens 

• Ytvattnet försämras i viss omfattning 

med avseende på arter, artmångfald och 

naturtypers utbredning och bevarande. 

• Ytvattnets form ändras och ytvatten 

fragmenteras i måttlig omfattning. 

• Dagvattenflöden och 

föroreningsinnehållet ökar i viss 

omfattning.  

• Nedströms liggande områden påverkas 

negativt till viss del. 

Stor negativ 

konsekvens 

• Ytvattnet påverkas i stor omfattning med 

avseende på arter, artmångfald och 

naturtypers utbredning och bevarande.. 

• Planen reducerar ytvattenmiljön i stor 

grad. 

• Ytvattnets naturliga form ändras i stor 

omfattning. 

• Dagvattenflödet och 

föroreningsinnehållet ökar i stor 

omfattning. 

• Nedströms liggande områden påverkas 

negativt i stor grad. 
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7.3.2 Förutsättningar 

Ytvatten 

Inom planområdet finns två namnlösa vattendrag, se Figur 30 nedan. Dessa vattendrag är även 

utmärkta som dike B och dike D i Figur 10 i kapitel 4.3.4. 

 

Figur 30. Vattendrag inom och i anslutning till planområdet (Länsstyrelsen 2021a) 

Dessa två vattendrag, samt övriga öppna diken inom planområdet, utgör viktiga livsmiljöer för vatten- 

och landlevande djur och organismer, då jordbruksmarken i övrigt utgör ett variationsfattigt landskap. 

Naturvårdsverket (2021) beskriver i ”Småvatten och våtmark i jordbruksmark” nyttan av öppna diken: 

”Öppna diken fyller en viktig funktion som livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlinjer i landskapet för 

växter och djur. De kvarvarande naturliga små bäckfårorna är mycket få i jordbrukslandskapet, då de 

ofta har fördjupats och rätats ut till diken. De få som finns kvar har stor betydelse genom att de 

naturliga vattendragen innehåller en mycket större variation av olika livsmiljöer än diken, och därmed 

ger förutsättningar för fler arter.” (Naturvårdsverket, 2021).  

Nästan allt arbete och byggande i vattenområden betecknas som vattenverksamhet var vid 

bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken ska följas. Exempel på vattenverksamhet är fyllning, pålning, 

grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde, uttag av vatten för till exempel bevattning och 

kabel- eller ledningsdragning i vattenområden.  

Vattenverksamhet omfattas av en generell tillståndsplikt och prövning sker i Mark- och miljödomstolen, 

men om verksamheterna är av mindre omfattning räcker det istället med en anmälan, enligt 

förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, vilken hanteras av Länsstyrelsen. Exempel på 

vattenverksamhet som kan hanteras inom ramen för anmälan om vattenverksamhet är åtgärder som 

sker i vattendrag med medelvattenföring på högst 1 m3/sekund, eller där den bottenarealen i 

vattendraget som omfattas av åtgärden uppgår till högst 500 m2.  

Dagvatten 

En dagvattenutredning har upprättats för planområdet samt närliggande områden av VAP (2021). 

Planområdet (delområde A i Figur 29) består till störst del av jordbruksmark och ligger inom 

avrinningsområdet ”Mynnar i Kumlaån”. Avrinningsområdet är delvis redan exploaterat och har ett 
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delvis utbyggt dagvattensystem, som även omfattar fördröjningsåtgärder. Dagvatten bedöms kunna 

infiltrera i marken och avleds till dikena i området. (VAP, 2021) Det dagvatten som idag uppstår antas 

ha låg förekomst av föroreningar.  

Dagvatten från området avleds via flera diken, vilka redovisas i Figur 10 (i kapitel 4.3.3.). Ett vägdike 

går norr om planområdet (Dike A) och avvattnar bilvägen. Ett dike går i västra kanten (Dike G) och 

fortsätter sedan till en naturlig bäck i planområdets södra kant (Dike D). Diket omges av jordbruksmark 

på båda sidorna. Två diken ansluter söder ifrån (Dike E och F) till Dike D. En bäck går i nordöstra 

delen av planområdet (Dike B) och ligger i anslutning till jordbruksmarken. Även Dike C, som fortsätter 

söderut ligger i jordbruksmark. 

Dagvattnet fortsätter nedströms, genom en äldre trumma under stambanan, vidare mot 

Rösättersbäcken och har slutrecipienten Ralaån (SE654908146027). Ralaån omfattas av 

miljökvalitetsnormer, se mer information i kapitel 8.2.3. 

Som tidigare nämnt i kapitel 4.2.3 ska överföringsledningar anläggas mellan Östansjö till Hallsberg, 

inom ett parallellt projekt. Nya överföringsledningar i form av en vattenledning och en tryckspillvatten-

ledning ska anläggas i den norra delen av planområdet (inom markanvändningen naturområde), se 

Figur 8 i kapitel 4.2.3.  

 

Figur 31. Delområden i den översiktliga dagvattenutredningen, där planområdet är delområde A. (VAP, 2021) 

7.3.3 Påverkan och effekter  

Nollalternativ 

Då markanvändningen i form av jordbruksmarken kvarstår, bedöms vattenmiljöerna i de öppna dikena 

och djurlivet kring dessa, påverkas i viss utsträckning. Det kan ske genom exempelvis besprutning och 

spridning av gödsel. Detta kan generera föroreningar i vattenmiljön i form av näringsämnen vilket kan 

medföra fortsatt belastning för recipienten. Detta kan också motverka att miljökvalitetsnormerna med 

avseende på övergödning i uppnås.  

Nollalternativet innebär att de öppna dikena även fortsättningsvis kan fungera som 

spridningskorridorer och dikens arter, artmångfald och naturtypers utbredning påverkas inte. 
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Utifrån ovanstående bedöms nollalternativet totalt sett medföra ingen/försumbar konsekvensavseende 

ytvatten. 

Om detaljplanen inte genomförs etableras ingen verksamhet på området vilket innebär att 

dagvattenflödet i princip kommer att bli oförändrat. Därmed bedöms nollalternativet medföra 

ingen/försumbar konsekvens avseende ytvatten. 

Planförslag 

Nästan allt arbete och byggande i vattenområden betecknas som vattenverksamhet. Om åtgärderna 

är av mindre omfattning görs en anmälan enligt förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet till 

Länsstyrelsen. Åtgärder i vattendragen inom planområdet, så som anläggande av trummor, schakt 

samt omgrävningar, bedöms medföra att anmälan om vattenverksamhet kommer att krävas.  

Det är i dagsläget inte klarlagt om vattendragen och dikena inom planområdet kommer kulverteras, 

läggas igen eller flyttas. Vid kulvertering kommer de öppna vattenmiljöerna som finns till gagn för djur- 

och växtlivet att försvinna. Även en flytt av vattendragen kan påverka livsmiljöerna dock troligen inte i 

lika stor utsträckning 

Eftersom genomförande av planen medför att biologin påverkas, ytvattnets form ändras och 

fragmenteras bedöms planförslaget sammanfattningsvis medföra måttlig negativ konsekvens för 

ytvattnet. Dock är konsekvensen mycket lokal. Eftersom någon naturvärdesinventering för området 

inte är utförd är det inte möjligt att bedöma konsekvenserna för naturmiljön i dessa vattendrag fullt ut. I 

det fortsatta arbetet är det viktigt att beakta möjligheten att tillskapa nya öppna vattenytor som 

kompensation för de vattendrag som kulverteras eller läggs igen.  

Detaljplanens markanvändning kommer innebära en större hårdgöringsgrad. Utan fördröjnings- och 

reningsåtgärder skulle det innebära ett ökat dagvattenflöde, med sannolikt både ökade 

föroreningshalter och ökad transport av föroreningar till vattendraget nedströms. Samtidigt innebär 

planförslaget att föroreningsmängderna av näringsämnena kommer att minska, då markanvändningen 

ändras och dagvatten kommer fördröjas och renas i större utsträckning än idag.   

Styrande villkor är att flödet från området inte får överstiga 145 l/s och att den totala utjämnings-

volymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på fastighetsmark och på allmän 

mark. (VAP, 2021) 

Om föreslagna principerna för dagvattenhantering i dagvattenutredningen (VAP, 2021) genomförs 

kommer dagvatten kunna uppnå fördröjning och rening inom planområdet. Därför bedöms 

planförslaget medföra ingen/försumbar konsekvens avseende aspekten på dagvattenhantering.  

Yvatten 

Nollalternativ Ingen/försumbar 

konsekvens 
• Jordbruksmarken bidrar negativt med näringsämnen till vattendrage, vilket 

bidrar till övergödning av recipienten. 

• Öppna dikena kan fortsätta att fungera som spridningskorridorer och dikenas 

arter, artmångfald och naturtypers utbredning påverkas inte. 

Planförslag 

 

Måttlig negativ 

konskekvens 
• Kulvertering och/eller flytt av vattendrag påverkar de öppna vattenmiljöerna 

negativt, biologin påverkas, ytvattnets form ändras och fragmenteras samt 

ytvattnets form ändras. 
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Dagvatten 

Nollalternativ Ingen/försumbar 

konsekvens 
• Ingen verksamhet etableras på området vilket innebär att dagvattenflödet i 

princip kommer att bli oförändrat. 

Planförslag 

 

Ingen/försumbar 

konsekvens 
• Planförslaget innebär att näringsämnena sannolikt kommer att minska, då 

markanvändningen ändras och då dagvatten kommer fördröjas och renas i 

större utsträckning mot idag.  Planförslaget bedöms därför medföra ingen/ 

försumbara konsekvenser på vattenmiljön. 

7.3.4 Skyddsåtgärder  

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås. 

7.3.5 Övriga försiktighetsåtgärder 

Inom verksamhetsområde för dagvatten kommer en del av fördröjningen av dagvatten ske på  

fastighetsmark och den resterande delen på allmän mark av VA‐huvudmannen. VAP (2021) föreslår 

att följande text ska vara styrande och regleras i detaljplanen: 

• Styrande villkor är att flödet från planområdet inte får överstiga 145 l/s och att den totala utjämning

svolymen ska vara 11 500 m3 fördelat mellan utjämningsvolymer inne på fastighetsmark och på all

män mark.  

• Den totala utjämningsvolymen inom delområdet ska vara 400 m3/ha. 

• Utloppet ur utjämningsmagasin ska ha en anordning som enkelt kan stängas. Dammen fungerar 

då som en katastrofbassäng om utsläpp av miljöfarliga ämnen sker från delområdet. 

För dagvatten på fastighetsmark: 

• På fastighetsmark ska utjämningsvolymen vara 75 m3/ha fastighetsarea. 

• Dagvattenflöde från fastighet ska renas från olja och sedimenterbara föroreningar, samt fördröjas 

genom flödesutjämning så att tömningstid av utjämningsvolym överstiger 12 timmar. 

• Dagvattenflöde från fastigheten får maximalt vara 1,7 l/s och ha fastighetsarea.  

• Utloppet från utjämningsvolymen ska kunna stängas vid utsläpp av föroreningar.  

• Oljeavskiljning klass I (EN 858) ska ske av dagvattenflöde från fastigheten. Undantag kan ges för 

fastigheter med ett mindre antal personbilsplatser för personal och kunder, och där det inte finns 

skäl att anta att spill av miljöfarliga föroreningar kan förekomma. 

• Utjämningsmagasin utformas så att sedimenterbara föroreningar kan avlägsnas utan stora 

svårigheter. 
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7.4 ÖVERSVÄMNINGSRISK 

 

7.4.1 Bedömningsgrunder 

På Boverket (2021) redovisas att översvämningar kan orsaka olägenheter i form av skador och andra 

hälso- och säkerhetsfaktorer. Vatten kan förhindra utrymning och begränsa tillgängligheten för 

räddningstjänsten.  

Plan- och Bygglagen, 11 kap. 10 § redogör för att Länsstyrelsen ska, när den fått meddelande om att 

en kommun beslutat anta en detaljplan, inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens 

beslut eller inte. Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att: 

En bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller 

säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76).  

Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny  

sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten  

för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. (Hallsbergs kommun, 2021) 

För att få en uppfattning om olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande vattendjupintervall

användas som riktvärden:  

Tabell 6. Vattendjup vid översvämningar. 

Vattendjup (m) Påverkan 

0,1 – 0,3 m Besvärande framkomlighet   

0,3 – 0,5 m Ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada 

>0,5 m Stora materiella skador, risk för hälsa och liv. 

 

I Hallsbergs kommuns VA-policy (Hallsbergs kommun, 2020) redogörs för översvämningsfrågan och 

hur denna ska beaktas i detaljplaneprocessen: 

- Detaljplaner ska höjdsättas vid behov. Plats för dagvattenhantering ska avsättas i tillräcklig 

grad för att kunna hantera klimatförändringar.   

- Krav kan ställas på dagvattenhantering i detaljplaner, så att översvämningsrisker beaktas.   

- Vid extrema dagvattenflöden ska vattnet kunna hanteras för att minska skaderisken.  

  

Klimatförändringen ökar risken för översvämningsrisk, till följd av skyfall och stigande 

vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag. Förutom att bl.a. nederbörden ökar i Sverige, så 

kommer extrema väderhändelser att bli mer vanliga. I Sverige orsakas översvämningar 

främst av stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från kraftiga regn eller snösmältning. 

Ofta är det kraftiga regn under flera dygn som utlöser svåra översvämningar. 

Klimatanpassning krävs i den fysiska planeringen för att rusta för framtiden, för att kunna 

hantera skyfall och översvämningar. (SMHI, 2021) 
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I Tabell 7 nedan anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende översvämningsrisk för 

aktuell MKB. 

Tabell 7. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende översvämningsrisk. 

Positiv konsekvens • Marken är höjdsatt så att god marginal finns vid skyfall och stigande vatten. 

• Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet skapas och påverkan 

på nedströms liggande områden minskar.  

Försumbar/ingen 

konsekvens 

• Marken är höjdsatt så att marginal finns vid skyfall och stigande vatten.  

• Dagvatten fördröjs inom planen, motsvarande befintlig situation. 

Liten negativ 

konsekvens 

• Dagvattenflöden ökar i marginell omfattning.  

• Nya instängda områden med översvämningsproblematik skapas. 

• Marken är höjdsatt så att viss risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande 

vatten. 

• Tillfälligt befintliga områden nedströms med översvämningsproblematik förstärks i liten 

omfattning. 

Måttlig negativ 

konsekvens 

• Dagvattenflöden ökar i viss omfattning.  

• Nya, mindre instängda områden med översvämningsproblematik skapas.  

• Marken är höjdsatt så att risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande vatten. 

• Tillfälligt befintliga områden nedströms med översvämningsproblematik förstärks i 

måttlig omfattning. 

Stor negativ 

konsekvens 

• Dagvattenflöden ökar i stor omfattning. 

• Nya, stora instängda områden med översvämningsproblematik skapas.  

• Marken är höjdsatt så att stor risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande 

vatten. 

• Tillfälligt befintliga områden nedströms med översvämningsproblematik förstärks i stor 

omfattning. 

7.4.2 Förutsättningar 

Hallsbergs kommun har drabbats av ett flertal översvämningar under de senaste årtioendena. Den 

senaste skyfallshändelsen som fick stora konsekvenser för tätorten ägde rum i september 2015. Över 

100 mm nederbörd inom loppet av ett dygn resulterade i att en stor del av södra Hallsberg drabbades 

av översvämning, med stora skador på hushåll, vägar och offentliga lokaler som följd. Ralaån, som 

rinner genom Hallsberg och utmynnar i Kumlaån, har översvämmats flera gånger tidigare. Under 

1960-talet finns flera dokumenterade fall där intensiv nederbörd medfört översvämmade åkermarker 

strax norr om tätorten. Under de senaste 20 åren har minst fyra kraftiga skyfall lett till skördeskador, 

översvämmade vägar och källare i närheten av Hallsberg. (Hallsbergs kommun, 2016)  

Enligt Hallsbergs kommun (2021) utfördes en skyfallskatering över Hallsberg tätort år 2016. Då det 

råder osäkerheter kring den framtagna skyfallsmodellen och främst modellens västra kant (se Figur 

30), är det svårt att avgöra översvämningsrisken i detta planområde. Utifrån denna information och 

Länsstyrelsens lågpunktskartering som visar lägre vattendjup i området har det antagits att 

skyfallsmodellen visar något större djup än det egentliga fallet. Den djupaste punkten har ett 

vattendjup på 0,76 m.   

Länsstyrelsens lågpunktskartering visar att översvämningsrisken är störst i anslutning till de befintliga 

dikena (cirka 1,1 m vattendjup i dike) och att lågpunkterna i området annars har ett vattendjup på cirka 

0,13 m. Enligt den översiktlig dagvattenutredning Tälle ska höjdsättning av byggnaders färdig golv-

nivå ske minst 50 cm över anslutande gator och med marklutning min 1% fall mot kvartersgräns eller 

gata. Det finns då ingen risk att ett skyfall med ytavrinning kan skada byggnader och installationer.  

(VAP, 2021)  

Page 325 of 405



För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16 

 

Figur 32. Tidigare framtagen skyfallskartering för ett 100-årsregn (Källa: Hallsbergs kommun, 2021a) 

 

Figur 33. Lågpunktskartering och flödesvägar. (Länsstyrelsen, 2016)  

En översiktlig skyfallskartering har utförts för MKB:n i programmet Scalgo Live, där 56 mm nederbörd 

har använts vilket motsvarar ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och en varaktighet på 30 min. 

Resultatet redovisas i Figur 32 nedan, där stående vatten och dess vattendjup syns i en färgskala 

mellan grönt till rött. Enligt Tabell 6 ovan, bedöms ett vattendjup mellan 0,3-0,5 m innebära att det ej 

är möjligt att ta sig fram med motorfordon och att det finns risk för stor skada. Ett relativt stort område i 

den sydvästra delen av planområdet utgörs av ett lågpunktsområde som innebär denna risk. Ett par 

mindre röda, lågpunktsområden syns i anslutning till och i dikena.  

Vid höjdsättning av planområdet är det viktigt att beakta de gula områdena, så att riskområdena 

minskar och så att inga instängda områden uppstår. Det är viktigt att se över så att befintliga 

flödesvägar bibehåller sin kapacitet och inte dämmer upp dikessystem så att vatten blir stående inom 

planområdet. Det är viktigt att skapa ytliga lågstråk inom planområdet, så att vatten kan ta sig ut från 

området vid skyfall, när ledningsnätet är fullt. 
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Figur 34. Bild över vattendjup i planområdet, vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 (56 mm nederbörd, 30 min varaktighet). 
Ljusgrått område = < 0,1 m, Grönt område = 0,1-0,3 m djup, Gult område = 0,3-0,5 m vattendjup, Rött område = >0,5 m 
vattendjup. (Scalgo Live, 2021) 

7.4.3 Påverkan och effekt 

Nollalternativ 

Vid nollalternativet består befintlig markanvändning, vilket innebär en oförändrad höjdsättning. Det 

föreligger redan idag ett par mindre, avgränsade lågpunkter inom planområdet, som har ett större 

vattendjup än 0,5 m. En större del av planområdet har en marknivå, med risk för stående vatten 

mellan 0,1-0,5 m (gröna och gula områden i Figur 34).  

Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är höjdsatt så att risk finns 

för översvämningar vid skyfall och stigande vatten samt att det finns risk att dagvattenflöden ökar i 

marginell omfattning. Ökad nederbörd på grund av klimatförändringar medför även risk för att 

lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket kan medföra att grödor 

förstörs av stående vatten. Ingen bebyggelse bedöms dock påverkas i detta alternativ. 

Planförslag 

Detaljplanens markanvändning kommer innebära ett ökat dagvattenflöde i och med att oexploaterad 

mark till stor del kommer att hårdgöras. Planen föreslår fördröjning och rening av dagvatten i enlighet 

med utredningen framtagen av VAP (2021). Enligt VAP (2021) föreslås en genomtänkt höjdsättning av 

färdig golvnivå och en marklutning på 1 % mot kvartersgräns/gata. Detta bedöms medföra att det inte 

finns någon risk för att ett skyfall med avrinning kan skada byggnader och installationer. Planförslaget 

bedöms därmed medföra positiva konsekvenser. 
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Nollalternativ Liten negativ 

konsekvens 
• Nollalternativet bedöms medföra liten negativ konsekvens eftersom marken är 

höjdsatt så att risk finns för översvämningar vid skyfall och stigande vatten samt 

att det finns risk att dagvattenflöden ökar i marginell omfattning. Risk för att 

lågpunkternas vattendjup ökar ytterligare och att översvämningar uppstår vilket 

kan medföra att grödor förstörs av stående vatten. 

Planförslag 

 

Positiv 

konsekvens 

• Detalplanen medför att höjdsättning utförs så att det finns god marginal vid 

skyfall och stigande vatten. Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenåtgärder, så 

att robusthet skapas och påverkan på nedströms liggande områden minskar. 

7.4.4 Skyddsåtgärder  

I detaljplanen fastställs att: 

• Byggnaders färdiga golv-nivå ske minst 50 cm över anslutande gator och med marklutning på 

minst 1 % fall mot kvartersgräns eller gata. Då finns ingen risk för att ett skyfall med avrinning kan 

skada byggnader och installationer. (Hallsbergs kommun 2021a) 

7.5 RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATION  

 

7.5.1 Bedömningsgrunder 

Ett område som har identifierats som riksintresse ska så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan skada dess värden. Detta innebär att tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad, 

eller andra åtgärder får inte negativt påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande av 

anläggningarna.  

I 3 kap. § 8 miljöbalken framgår: 

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, 

energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 

anläggningar.  Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.   

Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada området. Begreppet påtaglig 

skada är centralt för tillämpningen av hushållningsbestämmelsen om riksintressen. Därför skiljer sig 

bedömningsgrunderna för påverkan på riksintresse för kommunikationer från andra miljöaspekter i 

aktuell MKB. 

Bedömningen av vad som utgör en påtaglig skada är alltid platsspecifik och knuten till åtgärdens 

omfattning och art. Generellt gäller att ett ingrepp som innebär att ett område förlorar de värden som 

motiverat dess utpekande ska bedömas som påtagligt skadligt. När man anser att ett riksintresse kan 

komma att påverkas skall en bedömning av påtaglig skada utföras. Det är med utgångspunkt i 

riksintressebeskrivningen som skadebedömning ska göras. I analysen av om åtgärden innebär en 

påtaglig skada eller inte ska inga bedömningar göras utifrån att det kan finnas andra intressen som 

också är viktiga. 

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt 

viktiga värden och kvaliteter. Riksintresse kan gälla för områden som är skyddsvärda på 

grund av sin speciella natur, - kultur- och friluftsvärden eller för områden som är av betydelse 

för ett speciellt nyttjande så som kommunikationer, energiproduktion och energidistribution. 

Bestämmelser om riksintressen finns i 3 och 4 kap. miljöbalken. 
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Det gäller att hålla skadeanalysen fri från avvägningar mot andra intressen. Ett riksintresse kan inte 

avvägas mot ett lokalt intresse – uppstår påtaglig skada får förändringen/åtgärden inte genomföras. 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken bör en åtgärd med 

irreversibel (oåterkallelig) negativ inverkan på något värde som utgör grunden för riksintresset som 

regel anses utgöra påtaglig skada på området och därmed inte tillåtas. 

I nedan Tabell 8 anges kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö för aktuell MKB. 

Tabell 8. Kriterier för bedömning av konsekvenser avseende kulturmiljö. 

Ej påtaglig 

skada 

• Påverkan på riksintresset är av sådan grad att området inte förlorar de värden som motiverat dess 

utpekande som riksintresse. 

Påtaglig skada  • Påverkan på riksintresset är av sådan grad att området förlorar de värden som motiverat dess 

utpekande som riksintresse.  

7.5.2 Förutsättningar 

Trafikverket bedömer och pekar ut vilka områden som är riksintresse för trafikslagens anläggningar 

väg, järnväg, luftfart och sjöfart. För varje riksintresseanspråk ska det finnas en funktionsbeskrivning 

för anläggningen. I funktionsbeskrivningen ska det finnas information om anläggningens huvudsakliga 

funktion, potentiella skador och synergier med samhällsplanering och samhällsutveckling i 

omgivningen, samt eventuell framtida utveckling. 

Riksintresse väg 

Tälleleden/väg 629, som angränsar till planområdet i norr är av riksintresse för väg. I 

funktionsbeskrivningen står det: ”Väg 629 utgör en anslutning till en utpekad rangerbangård och 

kombiterminal av riksintresse” (Trafikverket 2021).  

Tälleleden/väg 629 ansluter i väster till riksväg 50 som är utpekat som riksintresse för väg. Väg 50 

förbinder Sydsverige med Mellansverige i nordsydlig riktning mitt i landet och är en alternativ 

sträckning för E4 och är utpekad som särskilt betydelsefull för dagens godstransporter. Väg 50 är 

även en rekommenderad transportväg för farligt gods. Funktionsbeskrivningen lyder: ”Väg 50 ingår till 

största delen i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Vägarna i det nationella 

stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Undantaget är sträckan Falun-Söderhamn, som är av 

särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Väg 50 förbinder Sydsverige med 

Mellansverige i nordsydlig riktning mitt i landet” (Trafikverket 2021). 

Riksintresse järnväg 

Söder om planområdet löper delar av Godsstråket genom Bergslagen med knutpunkten Hallsbergs 

rangerbangård samt järnväg mellan Hallsberg – Östansjö och Hallsberg – Skymossen, dessa är 

utpekade som riksintressen för järnväg.  

Järnvägen mellan Hallsberg – Östansjö samt Hallsberg – Skymossen är en del av Västra stambanan 

och trafikeras av både gods- och persontrafik. Funktionsbeskrivningen lyder: ”Västra stambanan är av 

internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Banan sträcker sig från Stockholm till 

Göteborg via bland annat Södertälje, Hallsberg, Falköping och Skövde. Banan är mycket viktig för 

person- och godstrafik och ingår även i det utpekade strategiska godsnätet” (Trafikverket 2021). 

I funktionsbeskrivningen för Hallsbergs rangerbangård står det: ”Banan ingår i TEN-T nätet1 och är av 

internationell betydelse, den ingår även i det strategiska godsnätet. Banan sträcker sig från Storvik till 

Mjölby” (Trafikverket 2021). 

 
1 TEN-T står för Trans-European Transport Network. Nätverket utgör viktiga länkar och noder för flöden av personer och gods i 

Europa. TEN-T omfattar vägar, järnvägar, inre vattenvägar, hamnar, flygplatser, navigeringssystem, anordningar för överföring 
av gods mellan olika transportslag samt de tjänster som krävs för att denna infrastruktur ska fungera. 
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Trafikverket bygger successivt ut järnvägen till dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön. 

Utbyggnaden består av flera sträckor som befinner sig i olika skeden. Etappen Hallsberg – Stenkumla 

där dubbelspår kommer byggas mellan rangerbangården och Västra stambanan, angränsar till 

aktuella detaljplaneområde. När utbyggnaden är klar kommer den nya järnvägen att bli riksintresse för 

järnväg.  

 

Figur 35 Riksintresse för kommunikation i nära anslutning till planområdet (Trafikverket 2021).  

7.5.3 Påverkan och effekter  

Nollalternativ 

I nollalternativet fortsätter dagens markanvändning för planområdet. Ingen påverkan sker på 

riksintressen utifrån deras riksintressebeskrivningen.  

Planförslag 

Utbyggnad av det verksamhetsområde som planförslaget medger bedöms inte försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av närliggande riksintressen för kommunikation. Planförslaget bedöms därmed inte 

medföra någon påtaglig skada på riksintresset. 

Nollalternativ Ingen påtaglig skada för något av riksintressen för kommunikation bedöms uppstå. 

Planförslag Ingen påtaglig skada för något av riksintressen för kommunikation bedöms uppstå. 

7.5.4 Skyddsåtgärder  

Inga skadeförebyggande åtgärder föreslås fastställas. 
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8 PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN 

Störningar under byggtiden bedöms kunna uppstå från transporter och markarbeten som kan 

generera buller, vibrationer, luftföroreningar och damning. Störningarna bedöms bli begränsade då 

markarbeten inte är av någon större omfattning och störningarna är av tillfällig karaktär.  

För att möjliggöra byggnation krävs att sly och träd avlägsnas. Detta ska göras med varsamhet för att 

minska den negativa påverkan på naturmiljön. 

Vid arbeten i eller nära diken kan de påverkas, framförallt genom att vatten som avrinner från 

arbetsområdet tar med sig grumlande partiklar. Vid eventuell olycka under entreprenaden finns risk att 

vattendrag längs sträckan samt recipienter nedströms förorenas. Vid behov ska skyddsåtgärder för att 

förhindra grumling av vatten vidtas. Skyddsutrustning för utsläpp som kan påverka vattendrag och 

recipienter nedströms ska finnas tillgängligt.  

Om kulturlämningar påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och berörda myndigheter kontaktas. 
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9 SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE  

9.1 DETALJPLANENS MILJÖKONSEKVENSER 

Syftet med kapitlet är att ge en samlad bedömning av detaljplanens konsekvenser för miljö och 

människors hälsa. I Tabell 9 nedan sammanfattas planförslagets och nollalternativets konsekvenser 

på respektive aspekt. 

Tabell 9. Sammanställning av miljökonsekvenser för de miljöaspekter som behandlas i MKB:n 

Miljöaspekt Nollalternativ Planförslag Kommentar till planförslaget 

Byggande på jordbruksmark 

 

Försumbar/ 

ingen 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Detaljplaneförslaget kommer att medföra att 

jordbruksverksamheten inom planområdet kommer 

upphöra. Hårdgörandet av ytor omöjliggör nuvarande 

markanvändning i framtiden. Påverkan är irreversibel, 

då genomförande av planförslaget innebär att marken 

inom planområdet inte blir tillgänglig för jordbruk eller 

bete i framtiden. Planerad verksamhet bedöms 

medföra en stor negativ konsekvens.  

Kulturmiljö 

Försumbar/ 

ingen 

konsekvens 

Försumbar/ 

ingen 

konsekvens  

Eftersom endast enstaka fynd gjordes under av 

arkeologisk utredning etapp 1 och fynden inte knytas 

till någon bevarad fornlämning bedöms planområdet 

inte hysa några värden som är viktiga för kulturmiljön. 

Planförslaget bedöms därför medföra försumbara/inga 

konsekvenser avseende kulturmiljövärden. 

Vattenmiljö - Ytvatten 

 

Försumbar/ 

ingen 

konsekvens 

Måttlig 

negativ 

konskekvens 

Kulvertering och/eller flytt av vattendrag påverkar de 

öppna vattenmiljöerna negativt, biologin påverkas, 

ytvattnets form ändras och fragmenteras samt 

ytvattnets form ändras. Dock är konsekvensen mycket 

lokal. 

Vattenmiljö - Dagvatten 

 

Försumbar/ 

ingen 

konsekvens 

Försumbar/ 

ingen 

konsekvens 

Planförslaget innebär att näringsämnena sannolikt 

kommer att minska, då markanvändningen ändras och 

då dagvatten kommer fördröjas och renas i större 

utsträckning mot idag.  Planförslaget bedöms därför 

medföra ingen eller försumbara konsekvenser på 

vattenmiljön. 

Översvämningsrisk 

 

Liten negativ 

konsekvens 

 

Positiv 

konsekvens 

Detaljplanens höjdsättning medför att det finns god 

marginal vid skyfall och stigande vatten. Dagvatten tas 

omhand i öppna dagvattenåtgärder, så att robusthet 

skapas och påverkan på nedströms liggande områden 

minskar. 

Påverkan på riksintressen 

för kommunikationer 

Ingen påtaglig 

skada  

Ingen påtaglig 

skada 

Inom, samt i när anslutning till planområdet, finnas 

flera riksintressen för kommunikation. Utbyggnad av 

det verksamhetsområde som planförslaget medger 

bedöms inte försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

närliggande riksintressen kommunikation. 
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9.2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKEN 

9.2.1 Allmänna hänsynsregler 

Miljöbalkens kapitel 2 behandlar de så kallade allmänna hänsynsreglerna. Reglerna innebär bland 

annat att den ansvarige måste ha kunskap om verksamheten eller åtgärden, att skadeförebyggande 

åtgärder ska vidtas och att verksamheten eller åtgärden också ska lokaliseras till en lämplig plats, 

hushålla med råvaror samt använda bästa produkt och teknik. 

Kommunen har via planeringsprocessen med översiktsplan och detaljplan utrett alternativa 

lokaliseringar. Ytterligare krav på kvalitetssäkring, miljöhänsyn och säkerhet under byggtiden kan 

komma att ställas under bygglovsprövningen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med de allmänna 

hänsynsreglerna. 

9.2.2 Hushållning med mark och vatten  

Miljöbalkens kapitel 3 innehåller grundläggande bestämmelser för hushållningen med mark- och 

vattenresurser. Där anges bland annat att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 

ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 

behov. Vidare anges att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen samt att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga 

från ekologisk synpunkt så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Jordbruksmark avses tas i anspråk för det nya verksamhetsområdet. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får 

dock brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 

behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. För att kunna utveckla 

Hallsbergs kommun enligt en hållbar ortstruktur kan det ibland väga tyngre att exploatera viss 

jordbruksmark än att bevara den. Vid en sådan bedömning behöver följande tre frågor besvaras:  

• Är jordbruksmarken brukningsvärd?  

• Är det som ska byggas eller anläggas ett väsentligt samhällsintresse? 

• Finns det en alternativ lokalisering om är mer lämplig? 

Efter genomförd utredning av övriga tänkbara områden anser Hallsbergs kommun att aktuellt 

planområde är den mest lämpade lokaliseringen då det ligger i direkt anslutning till Hallsbergs 

rangerbangård, kombiterminal, samt med nära anslutning till riksväg 50 och E20. Eftersom områden 

för alternativ lokalisering också består av jordbruksmark består förlusten främst i arealbortfall. För att 

kunna utveckla Hallsberg hållbarts behöver byggande ske i strategiska lägen. Dessa anses vara ett 

sådant läge enligt översiktsplanen. Behovet av denna typ av storskaliga verksamheter med direkt 

anslutning till Hallsbergs rangerbangård och kombiterminal anses kan inte tillgodoses på annan plats.  

Miljöbalkens kapitel 4 redovisar särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten för 

vissa områden, så kallade. riksintressen. Inom områdena får exploatering ske endast på ett sätt som 

inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för 

utvecklingen av befintliga tätorter. Planförslaget bedöms inte medföra någon påtaglig skada på 

riksintresset för kommunikationer eftersom planförslaget inte försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av 

närliggande riksintressen kommunikation. 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med hushållningsprinciperna i miljöbalkens kapitel 3 och 4. 

9.2.3 Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kapitlet  

miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna gäller för luft, buller och ytvatten.  
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Utomhusluft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och gäller i hela landet. Det 

finns idag normer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 

kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren. Nya verksamheter som leder till att 

normerna överskrids får inte etableras. Områden där miljökvalitetsnormer för luft riskerar att 

överskridas utgörs främst av högtrafikerade vägar i större tätorter med slutna gaturum och begränsad 

luftomsättning. Inom aktuellt planområde bedöms det inte finnas någon risk för överskridande av 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 

Buller 

Miljökvalitetsnorm för buller är en slags målsättningsnorm att det ska eftersträvas att omgivningsbuller 

inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Då planområdets lokalisering inte ligger i närheten 

av några bostäder, bedöms buller från planområdet inte påverka människors hälsa och bedöms 

därmed inte som en aktuell fråga.  

Grundvatten 

Miljökvalitetsnormer för grundvatten beskriver vilken kvantitativ och kemisk status en 

grundvattenförekomst ska uppnå. Då det inte finns någon grundvattenförekomst inom aktuellt 

planområde, bedöms planens genomförande inte medföra risk för överskridande av 

miljökvalitetsnormerna för grundvatten. 

Ytvatten 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både  

ekologiskt och kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Vatten från 

planområdet har slutrecipienten Ralaån, som omfattas av miljökvalitetsnormer och är en klassad 

ytvattenförekomst. Det bedöms därför relevant att bedöma miljökvalitetsnormerna för ytvatten. 

Ralaån (SE654908146027) som är 15 km lång har en otillfredsställande ekologisk status, se Tabell 

10. Detta beror på den låga klassningen av kvalitetsfaktorn fisk. Vattendraget är även påverkat av 

förhöjd näringsbelastning och av omfattande fysisk påverkan i form av omgrävning och rätning. Den 

kemiska statusen för Ralaån uppnår ej god. Inga ämnen utöver överallt överskridande ämnen är 

klassade. 

Tabell 10. Information och statusklasser för Ralaån. (Länsstyrelsen, 2021b) 

Vattenförekomst Aktuell status Kvalitetsfaktorer och klassificerade parametrar 

 

 

 

 

 

Ralaån 

(SE654908-146027) 

 

 
 

Otillfredsställande 
ekologisk status 

Biologiska 

Växtplankton Måttlig 

Bottenfauna God 

Fisk  Otillfredsställande 

Fysikaliska-kemiska 

Näringsämnen Måttlig 

Försurning Hög 

Särskilda förorenande 
ämnen 

Ej klassad 

Hydromorfologiska 

Konnektivitet i 
vattendrag 

Dålig 

Hydrologisk regim i 
vattendrag 

Måttlig 

Morfologiskt tillstånd i 
vattendrag 

Dålig 

Prioriterade ämnen Bromerade difenyleter Uppnår ej god 
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Uppnår ej god 
kemisk status 

Kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar 

Uppnår ej god 

 

Enligt SMHI (delavrinningsområde ”Mynnar i Kumlaån”) består markanvändningen i 

delavrinningsområdet av cirka 37% skogsmark, 35% jordbruksmark och 11% tätort. Enligt SMHIs 

analysverktyg för övergödning i sötvatten uppgår fosforbelastningen från området i anslutning till 

Ralaån med cirka 1120 kg/år. Källfördelningen redovisas i Figur 36. Fosfor från urbant dagvatten utgör 

cirka 19 % av den totala belastningen.  

 

 

Figur 36. Källfördelning av fosfor inom området vid Ralaåns avrinningsområde (SMHI Analysverktyg övergödning, 2021). 

Som diagrammet ovan visar, bidrar den befintliga markanvändningen (jordbruksmark) till utsläpp av 

fosfor, vilket bidrar till övergödning av recipienten. Genom att exploatera jordbruksmarken med 

industrimark, bedöms utsläppen av näringsämnena i vattendraget att minska. Förknippat med denna 

typ av markanvändning finns dock risk för ett ökat utsläpp av andra föroreningar, som särskilt 

förorenade ämnen och prioriterade ämnen. Dessa utsläpp påverkar den kemiska statusen negativt. 

Med föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder i planförslaget bedöms planens genomförande inte 

medföra ökat föroreningsinnehåll.  

9.2.4 Nationella miljömål 

I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt för att främja en hållbar 

samhällsutveckling. En hållbar samhällsutveckling innebär att nuvarande och kommande generationer 

ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Det 

övergripande målet för arbetet mot en hållbar utveckling är att skydda människors hälsa, bevara den 

biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan nyttjas långsiktigt samt 

skydda natur- och kulturlandskap. De miljömål som i första hand berörs av aktuell detaljplan kan delas 

in i fyra målområden, se Tabell 10. 

  

Page 335 of 405



För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16 

Tabell 11. Nationella miljökvalitetsmål som berörs av planen.  

Utsläpp till luft 

 

Begränsad 

klimatpåverkan 

 

Bara naturlig 

försurning 

 

Ingen 

övergödning 

 

Frisk luft 

Utsläpp till vatten 

 

Levande sjöar 

och vattendrag 

 

Grundvatten 

av god kvalitet 

 

Giftfri miljö 

Land- och vattenmiljöer 

 

Ett rikt odlings-

landskap 

 

Ett rikt växt- 

och djurliv 

Bebyggd miljö 

 

God bebyggd 

miljö 

 

Mål för utsläpp till luft  

Målen syftar till att minska utsläppen av föroreningar till luft som påverkar vårt klimat, människors 

hälsa, övergödning genom utsläpp av kväveoxider och så vidare. Flera av målen har visat sig svåra att 

nå och den största källan till föroreningar är biltrafiken.  

Närheten till järnvägen och riksväg 50 kan bidra till minskat transportarbete för verksamheterna jämfört 

med om de etablerats på annan plats, längre bort från dessa. Sammantaget bedöms detaljplanen 

bidra till måluppfyllelse.  

Mål för utsläpp till vatten 

Dessa mål syftar bland annat till att bibehålla goda vattenmiljöer vad avser föroreningar, flöden och 

vattnets rörelse. Kvaliteten på utströmmande vatten påverkas inte av tillkommande dagvatten från 

området, eftersom åtgärder vidtas för fördröjning och rening. Andelen ytor för infiltration minskar. 

Planförslagets föreslagna lösningar för dagvattenhantering bedöms vara tillräckliga för att inte påverka 

vattenmiljön negativt. Projektet bedöms därmed varken förbättra eller försämra uppfyllelsen av dessa 

mål. 

Mål för land- och vattenmiljöer  

Dessa mål syftar till att bevara land- och vattenmiljöers värde för biologisk produktion, biologisk 

mångfald och att kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Projektet kommer att medföra att 

jordbruksmark tas i anspråk och mindre vattendrag påverkas genom flytt och/eller igenläggning. 

Projektet påverkar därmed måluppfyllelsen negativt i mycket liten omfattning.  

Mål för bebyggd miljö  

Målen syftar till att all bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö med hållbar 

samhällsplanering och hushållning med energi och naturresurser. Vidare ska människor och den 

biologiska mångfalden inte utsättas för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och 

radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.  

God hushållning med mark utifrån regional och kommunal strategisk planering, samt utnyttjande av 

befintlig infrastruktur bidrar till måluppfyllelsen i ett strategiskt perspektiv. 
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Planförslaget bedöms bidra till att miljöanpassade och resurssnåla transporter främjas eftersom 

industriföretag kommer kunna erbjudas tomter med närheten till kombiterminal, Hallsbergs 

rangerbangård, riksväg 50 och E20. Planområdet tar väl tillvara det fördelaktiga läget i anslutning till 

spår och större vägar. Under byggskedet kommer störningar i form av bland annat ökad trafik och 

buller påverka miljön negativt. Sammantaget bedöms detaljplanen bidra till måluppfyllelse.  

9.3 LAGSKYDDADE OMRÅDEN 

9.3.1 Riksintressen 

Planen bedöms inte medföra någon påtaglig skada för de riksintressen för kommunikation som finns i 

eller i närheten till planområdet:  

• Tälleleden/väg 629 - riksintresse för väg  

• Hallsbergs rangerbangård - riksintressen för järnväg 

• Järnväg Hallsberg – Östansjö - riksintressen för järnväg 

• Järnväg Hallsberg – Skymossen - riksintressen för järnväg  

9.3.2 Strandskydd 

Strandskyddet kommer genom detaljplanen att upphävas för de delar om planområdet som ligger 100 

meter från dagvattendammarna öst och nordöst om planområdet och som idag omfattas av 

strandskyddet. 

Upphävandet av strandskyddet inom planområdet för dagvattendammar öst och nordöst om 

planområdet bedöms inte äventyra strandskyddets syften (att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allmänhetens tillgång till strandområden och samtidigt bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på 

land och i vatten).  

9.3.3 Biotopskydd 

För att möjliggöra exploatering av området kommer en åkerholme, som ligger mitt i planområdet, 

behöva tas bort. En dispens från biotopskyddsbestämmelserna krävs.  

Dike A bedöms inte omfattas av biotopskyddsbestämmelserna, se 4.3.3 för vidare läsning. 

Dike B, C, D och E kommer att påverkas av detaljplanens genomförande. Oavsett om exploateringen 

medför att dessa diken läggs igen, kulverteras eller finnas kvar som öppna diken kommer dikena efter 

att området exploaterats inte längre angränsa till jordbruksmark, eftersom all jordbruksmark inom 

planområdet försvinner. Därför bedöms att dispens från biotopskyddsbestämmelserna behöver sökas 

för dike B, C, D och E. 

Dike F och G kommer efter detaljplanens genomförande att angränsa till jordbruksmark på väster sida 

om respektive dike och därmed kommer dikena även fortsättningsvis att omfattas av 

biotopskyddsbestämmelserna. Om kommande exploatering medför att något arbete behöver ske vid 

dessa diken, så som flytt eller kulvertering för anläggande av trumma bedöms att dispens från   

biotopskyddsbestämmelserna ska sökas.  

9.3.4 Fornlämningar 

Inga fornlämningar finns inom planområdet. 
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10 UPPFÖLJNING 

När en plan har genomförts ska den beslutande myndigheten eller kommunen enligt 6 kap. 18 § 

miljöbalken ”skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt 

medfört”. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen ”tidigt ska få kännedom om sådan 

betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan 

vidtas”. 

Det är viktigt att notera att det är både den förutsedda och den oförutsedda betydande miljöpåverkan 

som ska följas upp. Enligt lagstiftningen ska därför en MKB innehålla en redogörelse för ”de åtgärder 

som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 

planen eller programmet medför” (6 kap. 12 § miljöbalken). 

Uppföljningen har stor betydelse för om syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga målet om en 

hållbar utveckling ska kunna nås. Uppföljningen bidrar också till en ökad kunskap och på sikt ett bättre 

och effektivare miljöbedömningsarbete.  

Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 

en plan faktiskt får, så långt som är möjligt, ska kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och 

övervakningssystem. I den mån det är möjligt bör uppföljningen av detaljplanens betydande 

miljöpåverkan samordnas med dessa befintliga processer.   

De faktorer som bedöms vara särskilt viktiga att följa upp är: 

- Kontroll att föreslagna dagvattenåtgärder utförs.  

- Att särskild prövning är gjord för åtgärder som kräver detta innan markarbete påbörjas.  

- Hantering av massor under byggskedet.  

11 TILLKOMMANDE PRÖVNING 

Dispens från biotopskydd krävs för borttagande av dike i jordbruksmark. 

Dispens biotopskydd krävs för åkerholme av dike i jordbruksmark 

Anmälan om vattenverksamhet krävs avseende arbeten och åtgärder så som exempelvis anläggande 

av trummor/ledning, schakt samt omgrävningar av de två vattendragen.  
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13 REDOVISNING AV MEDLEMMARNAS 
SAKKUNSKAP 

MKB:n har tagits fram med den sakkunskap som krävs i fråga om projektets särskilda förutsättningar 

och förväntade miljöeffekter. I arbetet med att ta fram MKB:n har följande personer deltagit:  

Catharina Granman - Uppdragsansvarig  

Catharina har en dubbel magisterexamen i miljövetenskap och humanekologi från Göteborgs 

Universitet.  Catharina har 11 års arbetslivserfarenhet från kommun och konsult inom arbete med 

miljörelaterade uppdrag och har under de senaste sex åren har haft rollen som uppdragsansvarig för 

miljökonsekvensbeskrivningar för både detaljplan och översiktsplan, för ett 10-tal vägplaner samt 

andra miljörelaterade uppdrag. Catharinas erfarenhet inom miljöområdet är mycket bred. Hon har 

arbetat med miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner, 

översiktsplaner och vägplaner och med dispenser, anmälningar och samråd i enlighet med Miljöbalken 

samt även som byggplatsuppföljare avseende miljöfrågor vid stora vägentreprenader.   

 

Frida Blomér – Handläggare    

Frida har en master inom Industriell Ekologi från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon har läst 

kurser inom hållbar utveckling samt kurser inom miljörätt och juridik. Frida är sedan 2015 anställd på 

WSP Samhällsbyggnad i Örebro och arbetar bland annat med att ta fram miljöbedömningar och 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner, översiktsplaner och vägplaner och med 

dispenser, anmälningar och samråd i enlighet med Miljöbalken. Hennes arbetsuppgifter omfattar även 

dagvattenutredningar och översvämningsutredningar. 

 

Emma Hell Lövgren – Kvalitetsgranskare  

Emma har en kandidatexamen i miljövetenskap från Södertörns högskola och en masterexamen i 

landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning från Sveriges lantbruksuniversitet. Emma har en 

gedigen erfarenhet av strategiska hållbarhetsbedömningar för översiktsplaner och fördjupade 

översiktsplaner. Hon har bistått flertalet kommuner både som hållbarhetsstöd i översiktplanerings-

processen genom att identifiera projektspecifika hållbarhetsfrågor samt genom att se över hur 

markanvändningskartor, strategier och riktlinjer kan hänga samman och samverka för ökad hållbarhet. 

Hon har en stor kunskap kring hur ekologiska och sociala värden samspelar och hur dessa kan 

hanteras i hela planeringskedjan, från strategisk nivå ner i detaljplaneringen.  
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För Hallsbergs kommuns granskning 2021-06-16 
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WSP Sverige AB 
Box 8094  
700 08 Örebro  
Besök: Krontorpsgatan 1   
 
T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 48 000 

medarbetare på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 200 

medarbetare. wsp.com 
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PM avslutat fältarbete
arkeologisk utredning Ulvsätter,

Hallsberg
dnr 431-641-2021, KM21028

Sammanfattning

Stiftelsen Kulturmiljö har utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Ulvsätter 2:4 i 
Hallsbergs kommun (figur 1), i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Vid utredningen 
framkom sparsamma spår efter förhistorisk mänsklig aktivitet i form av en enstaka bit 
tillslagen kvarts samt förekomst av träkol i våtmarkslager i den numera utdikade och 
uppodlade Spångamossen (figur 2). 

Den tillslagna kvartsbiten påträffades i omrörda lager. Även om den är ett tydligt spår av 
mänsklig aktivitet i området under stenåldern, så kan den inte knytas till en bevarad 
fornlämning, och det är vår bedömning att fyndet inte motiverar vidare arkeologisk 
undersökning på platsen. 

En riklig förekomst av träkol i våtmarkslager, av det slag som påträffades i det som återstod 
av den utdikade och uppodlade Spångamossen är troligtvis spår efter mänsklig aktivitet i 
närområdet, från den tid när våtmarken var en sjö och/eller ett kärr. Detta kommer att 
klargöras vid den kommande kvartärgeologiska undersökningen av prover från 
undersökningen, som genomförs inom den del av efterarbetet som bekostas av 
Länsstyrelsen. Dessa analyser kommer att ge viktig information både för att förstå spåren på 
platsen och för att dra lärdomar inför kommande våtmarksundersökningar. Det är dock vår 
bedömning att inte heller träkolsförekomsten motiverar vidare arkeologisk undersökning, då 
de aktiviteter som genererat träkolet kan ha pågått utanför undersökningsområdet. 

Vi anser därför att det inte finns några antikvariska hinder för en exploateringen av ytan. 
Länsstyrelsen fattar beslut om eventuella vidare antikvariska åtgärder.
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Figur 1. Topografisk karta över närområdet med undersökningsområdet (UO) markerat i rött.
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3

Figur 2. Utsnitt ur den häradsekonomiska kartan från 1864-1867, med undersökningsområdet markerat i rött. Den 
centrala delen av undersökningsområdet upptas av Spångamossen.
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Genomförande och resultat

Fältarbetet inom Ulvsätter 2:4 utfördes mellan den 3/5 och den 28/5 2021. Fokus för 
undersökningen var att att hitta fornlämning i våtmarkslagren som avsatts
när området var en grund havsvik och senare sjö och kärr. Vid undersökningen grävdes 17 
sökschakt, med en sammanlagd yta av 2800 m2 (schaktbottenarea) (figur 3). Schakten 
placerades i områden som enligt kartor från 1800-talet var mossmark/torvmark, samt en yta 
där georadar gett indikation som tolkats som en djupare våtmarkslagerföljd. 

Med undantag för ett schakt, undvek vi att schakta under kraftledningen som löper genom 
området, då det enligt besked från Sweco skulle anläggas en arbetsväg för rivning av 
kraftledningen under tiden för fältarbetet. Utgrävningen kunde dock avslutas innan bygget 
av vägen påbörjades. Under de sista fältdagarna påverkades undersökning av kraftigt regn 
vilket resulterade i att schakten vattenfylldes (figur 4). Tidpunkten för igenläggningen av 
schakten kom därför att förskjutas två dagar och slutfördes den 1/6.

Alla schakt grävdes i åkermark. Inom undersökningsområdets östra, skogbeväxta del, 
kontrollerades lagerföljdens tjocklek med ryssborr och jordsond (figur 5). Dessa kontroller 
visade att våtmarkslagerföljden var tunn i dessa områden, varför det inte ansågs befogat att 
schakta där. Jordsond användes även för att kontrollera lagerföljd mellan och bortom 
schakten som grävdes i åkermark.

Intakta våtmarkslager förekom fläckvis under ploglagret, inom den norra centrala delen av 
den häradsekonomiska kartans markering för Spångamossen från 1864-1867 (figur 2). 
Enligt kartan som upprättades 1882 – efter det att utdikningen av mossen genomförts – var 
detta område fortfarande markerat som mossmark, medans mossens övriga delar då angavs 
som betesmark eller odlingsmark. I södra delen av Spångamossen fanns inga/väldigt grunda 
våtmarkslager bevarade. Inom västra delen av undersökningsområdet anger SGUs 
jordartskarta från 1874 torvlager, men i detta område påträffades inga bevarade torvlager vid
schaktningen. 

Inom ytan där georadar indikerat bevarade våtmarkslager påträffades istället finkornig lera. 
Resultaten från georadarundersökningen skall utvärderas vidare inom ramen för 
rapportarbetet, för att dra lärdomar inför framtida undersökningar.

Våtmarkslagren som bevarats under plogdjup förekom fläckvis och i stråk åtskilda av låga 
höjder eller revlar av finkornig sand (mo). Partierna med våtmarkslager varierade i 
utsträckning mellan några meter och upp till c. 20 m, innan en sandrevel tog vid. Hela ytan 
har ursprungligen varit täckt av våtmarkslager, efter utdikningen har lagren komprimerats 
och den övre delen av lagerföljden har plöjts. Det som nu återstår är de djupaste delarna av 
lagerföljden, i sänkorna mellan sandrevlar. 
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Figur 3. Flygfoto över undersökningsområdet med de historiska kartornas torv/våtmarkslager markerade i brunt, och 
utrednings-schakt markerade i ljusblått. Den röda stjärnan markerar fyndet för kvartskärnan. Den västra av de två 
utprickade torv/våtmarkerna är hämtad från SGUs jordartskarta från 1874, den östra från den häradsekonomiska 
kartan från 1864-1867.
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Våtmarkslagerföljden avspeglar bassängens utveckling över tid från havsvik, som efter 
avsnörning från havet blir en insjö, som sedan växer igen till kärr och sedan mosse. De olika
skedena har avsatt olika lager, som enligt den preliminära bedömningen i fält är:
sand och silt - djupare havsvik
lergyttja - grundare havsvik
gyttja - insjö
kärrtorv - kärr
skogstorv - skogsbeväxt mosse
Mossens yngsta lager har förstörts genom plöjning och kan inte längre observeras.

Den preliminära bedömningen av lagerföljd som gjordes i fält, kommer att justeras och 
preciseras i samband med analysen av de insamlade proverna från fältarbetet (figur 6).
Det förekom rikligt med träkol och ett förkolnat frö i lagren från toppen av gyttjan/botten av 
kärrtorven, det vill säga lager som var blöta när de bildades. Det är troligt att detta är spår 
efter mänsklig aktivitet i närområdet, en fråga som kommer att utvärderas i det efterföljande 
analysarbetet. Det förekom även sporadisk träkol högre upp kärrtorven och i skogstorven. 
Detta kan också vara spår efter mänsklig aktivitet, men kolet i skogstorven kan även vara ett 
resultat av skogsbrand, då skogstorven bildats under torrare förhållanden där naturliga eldar 
kan förekomma.

6

Figur 4. Vid slutet av fältarbetet skapade ihållande regn problem och vattenfyllde schakten.
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Figur 6. Dokumentation och provtagning av våtmarkslagerföljd som finns bevarad under ploglagret.

Figur 5. Kartering av lagerföljd med ryssborr, i den östra, skogsbevuxna delen av undersökningsområdet.
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Figur 7. Ett fynd av en sten som vilar i ett helt organiskt torvlager, möjligen en sänksten.

Figur 8. Tillslagen kvartskärna.
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Det påträffades inga direkta spår (föremål, konstruktioner) av mänsklig aktivitet i 
våtmarkslagren, med undantag för en obearbetad sten som påträffades i torven (figur 7). 
Torv och gyttja består nedbrutna växtdelar och har inte ett naturligt inslag av sten. En 
enstaka sten kan därför vara spår efter mänsklig aktivitet, tex. användning av stenar som 
sänken på fiskeredskap vilket är en vanlig fyndkategori vid stenålderslämningar i våtmarker.
Då det här rör sig om en enstaka sten är dock detta svårt att belägga, även om 
kolförekomsten i lagret skulle kunna stödja att det finns ett mänskligt sammanhang till 
fyndet.

9

Figur 9. I förgrunden syns en snittad stenfylld grop. Baserat på fyllningens egenskaper och 
stenarnas karaktär (sprängsten) bedöms gropen som sentida (sent 1800-tal eller yngre).
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Undersökningens enda säkra fynd var en tillslagen bit kvarts som påträffades i ploglagret 
intill ett av schakten. Kvartsbiten är en kärna, det vill säga ett stycke råmaterial från vilka 
avslag lösgjorts genom tillslagning (figur 8). Avslagen har sedan använts som eggverktyg. 
Kärnan har roterats under arbete och har flera plattformar, spår efter slag från olika 
riktningar. Kärnan är i början av dess användning, och skulle ha kunnat användas för 
produktion av ytterligare avslag, men har av okänd anledning lämnats eller deponerats.

I de två östligaste schakten påträffades en serie sentida anläggningar i form av stenfyllda 
gropar och en ränna (figur 9). Stenen i groparna bedöms som sprängsten och fyllningen är 
odlingsjord, ej torv, vilket visar att groparna grävts efter det att mossen dikades och 
uppodlades i andra halvan av 1800-talet. Lämningarna är därför inte att betrakta som 
fornlämning.

Slutord

Undersökningen inom Ulvsätter 2:4 har inte påvisat någon bevarad fornlämning. Enstaka 
fynd av en tillslagen bit kvarts från ett omrört lager, en eventuell sänkesten påträffad i torv, 
samt förekomst av träkol i lager från när mossen var en sjö eller ett vått kärr, indikerar att 
mänskliga aktiviteter förekommit i området under stenåldern, men då dessa indikationer inte
kan knytas till en bevarad fornlämning rekommenderar vi inga vidare antikvariska åtgärder 
innan exploatering.

Uppsala 2021-06-09

Fredrik Hallgren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 - Tillägg till aktieägaravtal i Vätternvatten AB 
(22/KS/88)

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande aktieägaravtal för Vätternvatten AB ska alla förvärv och överlåtelser av fast 
egendom som bolaget gör underställas ägarnas kommunfullmäktige innan beslut tas. 
Dessutom krävs beslut av bolagsstämman. För att hanteringen redan i första fasen ska bli 
enklare, föreslås att förslag till tilläggsavtal till befintligt aktieägaravtal i Vätternatten AB 
godkänns.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslaget på tilläggsavtal till befintligt 
aktieägaravtal i Vätternvatten AB.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Siw Lunander (S) föredrar ärendet.

Siw Lunander (S) yrkar bifall till förslaget.

Oscar Lundqvist (SD) yrkar avslag till förslaget.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och finner att 
kommunfullmäktige är redo att gå till beslut.

Ordförande ställer proposition mellan Siw Lunanders (S) yrkande om bifall och Oscar 
Lundqvists (SD) yrkande om avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
förslaget.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget på tilläggsavtal till befintligt 
aktieägaravtal i Vätternvatten AB.

Reservationer 
Jimmy Olsson (SD), Benny Albertsson (SD), Elin Jensen (SD), Joakim Rosén (SD) och Oscar 
Lundqvist (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag 
 TS Tillägg till aktieägaravtal
 Bilaga 1 Styrelseprotokoll 2022-02-18 Vätternvatten AB
 Bilaga 2 Tilläggsavtal till aktieägaravtal Vätternvatten AB förslag 2022-01-27

Paragrafen är justerad
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Tillägg till aktieägaravtal i Vätternvatten AB

§ 21

22/KS/88
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/KS/88 

Tillägg till aktieägaravtal i Vätternvatten AB

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande aktieägaravtal för Vätternvatten AB ska alla förvärv och överlåtelser av fast egendom 
som bolaget gör underställas ägarnas kommunfullmäktige innan beslut tas. Dessutom krävs beslut av 
bolagsstämman. För att hanteringen redan i första fasen ska bli enklare, föreslås att förslag till 
tilläggsavtal till befintligt aktieägaravtal i Vätternatten AB godkänns.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslaget på tilläggsavtal till befintligt 
aktieägaravtal i Vätternvatten AB.

Ärendet 
Enligt gällande aktieägaravtal för Vätternvatten AB ska alla förvärv och överlåtelser av fast egendom 
som bolaget gör underställas ägarnas kommunfullmäktige innan beslut tas. Dessutom krävs beslut av 
bolagsstämman. Bolagets ledning bedömer att det finns ett behov av att göra vissa strategiska 
fastighetsförvärv även under den första fasen i bolagets verksamhet. För att möjliggöra att sådana 
förvärv och överlåtelser av fast egendom som inte anses vara av principiell karaktär eller av större 
vikt genomförs utan krav på att frågan dessförinnan underställs ägarnas kommunfullmäktige och 
beslutas av bolagsstämman behöver aktieägaravtalet justeras. Ett förslag på tilläggsavtal till befintligt 
aktieägaravtal har tagits fram där det föreslås att endast förvärv och överlåtelser av fast egendom för 
en köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp (24,150 mnkr i 2022 års 
nivå) behöver underställas kommunfullmäktige och beslutas av bolagsstämman.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Bilaga 1 Styrelseprotokoll Vätternvatten AB Förslag på tilläggsavtal 2022-02-18

Bilaga 2 Tilläggsavtal till aktieägaravtal Vätternvatten AB, förslag 2022-01-27
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Protokoll styrelsemöte i Vätternvatten AB                                                                            

fredag den 18 februari 2022 

Tid: 2022-02-18 kl. 9.00-12.00  

  Plats: Pappersbruksallén 1, lokal Vättern  

 

Närvarande ledamöter: 

Ullis Sandberg, Örebro Kommun, Ordförande 

Andreas Brorsson, Kumla Kommun,  

Magnus Andersson, Hallsbergs Kommun                                                        

Göran Wallenius, Örebro kommun                                                                                                                                                                                                                                                    

Oskar Svärd, Kumla Kommun (ersätter Jan Engman som 

ordinarie ledamot vid detta möte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Caroline Elfors, Lekebergs kommun (ersätter Johan Niklasson 

som ordinarie ledamot vid detta möte) 

                                                                                                                                                                                                

Närvarande suppleanter                                                                                                                                        

David Gelinder, Örebro Kommun                                                              

Ulrika Björklund, Hallsbergs Kommun                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                       Frånvarande:    

Johan Niklasson,(ordinarie ledamot) Lekebergs Kommun 

Jan Engman, (ordinarie ledamot) Kumla kommun (med på punkt 9 

via teamslänk, ersatt på hela mötet av Oscar Svärd)                                                                                      

 

Övriga:                                                                                                            

Göran Lunander, VD 

Lisa Ahlström, Projektchef                                                                                                 

Anna Håkansson, Ekonomichef, sekreterare  

Erik Blom (punkt 7)   
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1. Val av justerare                                                                           

Göran Wallenius utsågs att justera protokollet 

tillsammans med ordförande. 

 

2. Godkännande av dagordning                                                      

Upprättat förslag på dagordning godkändes.  

 

3. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte 

 

Ullis Sandberg frågar om det finns några synpunkter på 

protokollet från förra mötet. Inga synpunkter framkommer. 

              

Beslutspunkter: 

 
4. Årsredovisning för underskrift (bilaga 1) 

Anna Håkansson presenterar årsredovisning för år 2021. 

Även punkt 5 ekonomisk information tas under punkt 4.  

 

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen enligt 

bilaga 1.                 

 

5. Ekonomisk information  

Se punkt 4. 

 

6. Tillägg till aktieägaravtal (bil 2,3) 

Anna Håkansson informerar kring föreslagna förändringar i 

aktieägaravtalet. Den föreslagna förändringen kommer att 

tas upp i ägarsamrådet efter att styrelsen har behandlat 

förslaget och kommit med eventuella synpunkter. Efter 

ägarsamråd ska det upp i respektive delägarkommuns 

beslutande organ. 

 

Styrelsen beslutar godkänna tillägget till aktieägaravtalet.  

 

Informationspunkter: 
 

7. Föravtal med Svenska kyrkan 

Information från Erik Blom som redogör för processen 

kring att köpa mark från Svenska kyrkan för bl.a. 

Vattenverket.  

 

Informerar kring Svenska kyrkan som stor fastighetsägare 

i Sverige.  
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Mark behöver förvärvas för Vattenverk, arbetstunnlar längs 

tunnelsträckan och intagsstation.  

 

Fastigheter som i dagsläget behöver förvärvas 

presenteras. Vätternvatten AB har påbörjat en dialog med 

Svenska kyrkan. 

 

Svenska kyrkan vill inte sälja mark utan vill göra markbyte, 

de behöver behålla sin markbalans.  

 

Vätternvattens ärende var uppe på egendomsutskott den 9 

februari.  

 

Vätternvatten har tagit fram ett föravtal, en 

avsiktsförklaring kring markförvärv och 

detaljplaneläggning.  

 

Avtalsutkastet är nu hos Vätternvatten AB:s juridiska 

ombud. 

 

Svenska kyrkan har egendomsutskott den 11 mars och 11 

maj där beslut kring avtal kan fattas. 

 

Diskussioner kring markförvärvningsprocessen och att det 

är viktigt att gå vidare i processen förs. 

 

Göran Wallenius ger förslag på att en ny markvärdering, 

bör göras av mark som ska förvärvas.  

 

I avvaktan på beslut i respektive delägarkommun 

beträffande tilläggsavtal till aktieägaravtal enligt punkt 6 så 

kan Vätternvatten AB göra markförvärv men då måste 

ärendet underställas respektive delägarkommuns KF för 

ställningstagande före beslut på bolagsstämma. Det 

innebär att förvärvet måste villkoras av detta. 

 

Avbrott för fikapaus och korttagning 

Fikapaus tillsammans med Vätternvatten AB:s personal.  

Korttagning till hemsidan på styrelsen.    

Mötet återupptas med punkt 8. 

8. Projektgenomgång (innehåller en beslutspunkt) 

Jan Engman är med på teamslänk bara på denna punkt 

och är ersatt av Oscar Svärd under hela mötet. 

 

Presentation av projektets nuläge görs av Lisa Ahlström.  

 

Beslutspunkt:  

Beslutas att bolaget ska återkomma med förslag till 

styrelsen om vilka principiella ställningstaganden i 

projektframdrift som ska till styrelsen för beslut. 
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Andreas Brorsson lämnar mötet 11:15, innan han lämnar 

fattas ovanstående beslut. 

 

Förslag ges att länsstyrelsen ska bjudas in för en 

uppdatering kring projektet. 

 

Det tas upp att det är viktigt att bolaget uppvaktar 

delägarkommunerna och komma ut och presenterar 

projektet löpande. Göran Lunander tycker att det vore bra 

om kommunerna lägger in i sin agenda att bjuda in 

Vätternvatten AB till kommunstyrelsemöte en eller två 

gånger per år. Bolaget behöver minst 30 minuter för 

presentationen. Det påpekas av en ledamot att 

ledamöterna har ett ansvar att informera sina politiska 

kollegor om projektet löpande. 

 

 

9. Information kring VD rekrytering 

Göran Lunander redogör för läget i den pågående VD 

rekryteringen. Den 24 februari har bolaget en genomgång 

med Poolia om vilka kandidater som Poolia har plockat ut. 

Ullis Sandberg redogör för gången i rekryteringen. Viktigt 

att bjuda in facklig representation.  

 

Magnus Andersson och Ullis Sandberg kommer att föreslå 

en kandidat till verkställande direktör för Vätternvatten AB 

som styrelsen sedan får fatta beslut kring att anställa.  

 

10. Blankett godkännande bild hemsida 

 

Tove Engqvist önskar få in blankett godkännande av bild 

till hemsidan. Alla närvarande har fyllt i den. 

 

11. Övrigt 

Mötesform i framtiden. Fysiska möten ska vara grunden 

för styrelsemöten.  

Förslag till beslut är att fysiska möten är det normala och 

att man inte har några blandmöten. 

Göran Wallenius tycker att alla i styrelsen ska följa med på 

en tur ut till pråmen där provtagning görs våren/sommaren. 

Göran Wallenius har talat med Lisa Ahlström om att 

anordna detta. Förslaget bifalls men det är upp till varje 

styrelseledamot om man deltar. 

 

 

 

 

 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: C1287787-9B3D-4B79-A619-45D943DE2B92. Page 4 of 6.

Page 358 of 405
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Vid protokollet 

 

 

 

Anna Håkansson 

Sekreterare 

 

 

Justering av protokollet 

 

 

 

 

Ullis Sandberg  Göran Wallenius 

Ordförande   Justerare 
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Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006, Hallsbergs kommun, org. nr. 212000-1926, 

Kumla kommun, org. nr. 212000-1975 och Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981 

(”Aktieägarna”) har denna dag träffats följande  

 

TILLÄGGSAVTAL NR 2 TILL AKTIEÄGARAVTAL 

1  Bakgrund 

1.1 Aktieägarna har år 2018 ingått ett aktieägaravtal och år 2021 ett tilläggsavtal till 
aktieägaravtalet (”Aktieägaravtalet”) avseende ägandet i Vätternvatten AB, org. nr. 
559149-1716 (”Bolaget”). För att möjliggöra att sådana förvärv och överlåtelser av fast 
egendom som inte anses vara av principiell karaktär eller av större vikt genomförs utan 
krav på att frågan dessförinnan underställs ägarnas kommunfullmäktige och beslutas av 
bolagsstämman har Aktieägarna ingått detta tilläggsavtal nr 2 till aktieägaravtalet 
(”Tilläggsavtalet”), som beskriver av parterna överenskomna ändringar i 
Aktieägaravtalet. 
 

1.2 I Tilläggsavtalet används samma definitioner som i Aktieägaravtalet, om inte annat 
särskilt anges. Hänvisningar till punkter nedan avser punkter i Aktieägaravtalet om inte 
annat särskilt anges. 

 

2  Ändringar i Aktieägaravtalet  

2.1 Ändring i punkt 13:  
 
Texten: ”- Överlåtelse eller förvärv av tillgångar eller verksamhet i Bolaget som utgör väsentlig del av 
Bolagets verksamhet eller som på ett väsentligt sätt påverkar verksamheten och/eller fast egendom” 
under rubriken ”Frågor av principiell karaktär eller av större vikt, t.ex.” ersätts med följande 
text: ”- Överlåtelse eller förvärv av tillgångar eller verksamhet i Bolaget som utgör väsentlig del av 
Bolagets verksamhet eller som på ett väsentligt sätt påverkar verksamheten och/eller fast egendom för en 
köpeskilling som överstiger ett belopp motsvarande 500 prisbasbelopp” 

------ 
 

2.2 I övrigt gäller bestämmelserna i Aktieägaravtalet oförändrade.  
  

 

   

Örebro Rådhus AB  Hallsbergs kommun 

 

____________________   ___________________ 

 

      

     ____________________ 
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Kumla kommun  Lekebergs kommun 

 

____________________   ____________________ 

 

 

____________________   ____________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22 - Attestreglemente 
(22/KS/54)

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2021 Attestreglemente i Hallsbergs kommun. Det finns flera 
skäl till att utvärdera och omarbeta reglementet. Utvecklingen av rutiner för elektroniska 
attester är ett skäl. Innebörden av de olika attestfunktionerna har uppdaterats. Dessutom 
har ett förtydligande av kopplingen till attestrutiner och användarroller i ekonomisystemet 
gjorts. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nytt reglemente.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa attestreglemente.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa attestreglemente.

Beslutsunderlag 
 TS Attestreglemente
 Attestreglemente

Paragrafen är justerad

Page 363 of 405



Attestreglemente

§ 22

22/KS/54
   

Page 364 of 405



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/KS/54 

Attestreglemente

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2021 Attestreglemente i Hallsbergs kommun. Det finns flera skäl till 
att utvärdera och omarbeta reglementet. Utvecklingen av rutiner för elektroniska attester är ett skäl. 
Innebörden av de olika attestfunktionerna har uppdaterats.  Dessutom har ett förtydligande av 
kopplingen till attestrutiner och användarroller i ekonomisystemet gjorts. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nytt reglemente.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa attestreglemente.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Attestreglemente
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1 Inledning
Syftet med attestreglementet är att ange regler för kontroll av ekonomiska 
händelser samt att ange regler för attesträtt. Med ekonomisk händelse avses 
verifikationer som hanteras i den ekonomiska redovisningen, det vill säga 
kostnader och intäkter – såväl externa som interna (mellan förvaltningar/ 
enheter), samt transaktioner som avser tillgångar, skulder och avsättningar.

Attestmomentet innebär att kontrollera och bekräfta att rätt/behöriga personer 
har utfört handlingar på ett korrekt sätt och utifrån rätt förutsättningar. Att 
attestera är en del av den interna kontrollen. Det är därför viktigt att 
attestrutinerna utformas med hänsyn till andra kontroller så att varje verksamhets 
interna kontroll får en rimlig och tillräcklig omfattning.
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2 Attestreglemente

2.1 Omfattning
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive 
interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller 
åtagit sig att förvalta och/eller förmedla och syftar till att skapa god ordning och 
kvalitet.

Reglementet ingår som en del av kommunens interna kontroll.

2.2 Huvudregler
Attestmoment får inte utföras av den som själv skall betala till kommunen 
alternativt ta emot en betalning från kommunen. Skall utbetalning till sig själv 
utföras måste överordnad teckna ett godkännande på dokumentet alternativt 
signera elektroniskt.

2.3 Ansvar

2.3.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar attestreglementet.

2.3.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. 
Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen och ser därmed också till att 
bestämmelserna i detta reglemente följs och att tillämpliga attestmoment utförs. 
Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är 
rimlig och i tillräcklig omfattning.

Tolkningar och anvisningar med anledning av detta reglemente utfärdas av 
kommunstyrelsen.

2.4 Kontroller

2.4.1 Attesterna innebär

Granskare/Granskningsattestant
Granskare utför kontering och kontrollerar att:
- fakturan är rätt uträknad med angivna rabatter avdragna
- mervärdesskatten är specificerad och att momsregistreringsnummer finns 

angivet

Granskningsattestanter och ersättare för dessa utses av verksamhetsansvarig eller 
motsvarande.

Granskningsattest genomförs endast elektroniskt och finns inte vid manuell 
registrering. Vid manuell registrering utförs detta av beslutsattestant. 
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Attestant/Beslutsattestant
Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att en faktisk 
beställning har skett, att ett beslut har fattats och att villkoren stämmer med det 
som överenskommits. I beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen. 

Beslutattest tecknas med manuell alternativt elektronisk signatur.

Arbetsledare kopplas till varje beslutsattestant. Om en faktura inte attesteras 
innan förfallodag eskalerar fakturan till Arbetsledaren som då får rätt av systemet 
att beslutsattestera.

Attestant får inte beslutsattestera sina egna kostnader av personlig karaktär, till 
exempel representation, resor, kurser, mobiltelefoni och utbildningar. 
Attestanten får inte ha erhållit någon personlig förmån av transaktionen. Dessa 
skall beslutsattesteras av överordnad chef. Om transaktionen berör kommun-
direktör ska denna beslutsattesteras av ekonomichef.

Behörighetsattestant
Vid elektronisk hantering av fakturor, bokföringsorder och liknande krävs ingen 
behörighetsattest. Kontroll av behörighet sker automatiskt i det elektroniska 
systemet.

Behörighetsattestanten kontrollerar vid manuell hantering att behöriga personer 
attesterat. Kontrollen utgör slutsteget i bokföringen och utförs inom respektive 
förvaltning/nämnd. 

Behörighetsattest vid manuell hantering ska utföras av en person med god 
överblick och kunskap om organisationen och verksamheten. Något krav om att 
behörighetsattestant ska vara överordnad beslutsattestant finns inte. Behörig-
hetsattest tecknas med manuell signatur.

Kontrollmomenten ovan kan kompletteras med de övriga kontroller som 
respektive förvaltning finner nödvändiga för särskilda fall.

Behörighetsattestant och beslutattestant kan inte vara samma person. 

2.4.2 Nämnd 
Varje nämnd ska utse beslutsattestanter och behörighetsattestanter med de 
funktioner som beskrivs i 2.4.1. Nämnden ska också utse ersättare för besluts-
attestanter och vid behov ersättare för behörighetsattestanter. 
Nämnden kan besluta om en attestordning där det framgår vilka befattningar som 
har rätt att besluta att tilldela användare olika roller.
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2.4.3 Attestförteckning
Varje nämnd ska upprätta förteckning över utsedda beslutsattestanter, 
behörighetsattestanter och ersättare enligt 2.4.2. Förteckningen ska innehålla 
ansvarsområde, befattning och namn. Förteckningen ska fortlöpande revideras 
och hållas aktuell.

Aktuell förteckning ska finnas hos ekonomiavdelningen för att ingå i ett totalt 
attestregister för hela kommunen.

2.4.4 Utbetalningskontroll
Utbetalningskontroll utförs av tjänsteman vid ekonomiavdelningen och innefattar 
kontroll av att likvida medel finns tillgängliga för de utbetalningar som ska 
verkställas.

Utbetalning utförs av personer som utsetts att utföra betalningar enligt beslut om 
firmatecknare avseende bank- och plusgiro.

2.4.5 Periodisk debitering
Periodiskt återkommande händelser som är beloppsmässigt lika och som baseras 
på långsiktiga överenskommelser eller avtal får engångsattesteras. Detta kan 
göras genom att toleransgränser för fakturabelopp läggs in i ekonomisystemet.

2.4.6 Interna transaktioner
Interna transaktioner såsom interndebitering, rättelser, fördelningar och 
bokslutstransaktioner via huvudboksverifikationer kan utfärdas och attesteras av 
samma person.

2.4.7 Intäkter
Intäkter bedöms inte som nödvändigt att attesteras men ska dock alltid redovisas. 
I de fall attestant själv ska betala till kommunen ska dock attest ske av över-
ordnad. 

Kreditering/makulering av en intäkt kräver attest.

2.4.8 Rapportering
Upptäcks brister i samband med utförd kontroll eller i kontrollernas utförande ska 
dessa i första hand rapporteras till överordnad chef eller förvaltningschef. Brister 
kan, om det är lämpligare, rapporteras till ekonomichef eller kommundirektör.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23 - Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, 
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m. 
(22/KS/62)

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

Med anledning av att Veronica Wallgren har avsagt sig uppdraget som kommunalråd och 
Ewa-Rosa Sliwinska tillträtt som ny ordförande i drift- och servicenämnden behöver beslutet 
om firmatecknare tas på nytt med den ändringen.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Conny Larsson, Ewa-Rosa 
Sliwinska eller Ulrika Björklund, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena 
Fagerlund, Marie Hellgren, Magnus Ribbing eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs 
kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och 
borgensförbindelser, fullmakter, avtal och liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen 
i det enskilda fallet beslutar annat.

2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat 
beslutanderätten till en tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande 
beslut, att tjänsteperson ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande 
handlingar.

3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Conny Larsson, Ewa-Rosa 
Sliwinska eller Ulrika Björklund, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena 
Fagerlund, Marie Hellgren, Magnus Ribbing eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs 
kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och 
borgensförbindelser, fullmakter, avtal och liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen 
i det enskilda fallet beslutar annat.

2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat 
beslutanderätten till en tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande 
beslut, att tjänsteperson ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande 
handlingar.
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Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

Beslutsunderlag 
 TS Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, 

låneförbindelser, fullmakt m.m.

Paragrafen är justerad
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Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, 
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m.

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

Med anledning av att Veronica Wallgren har avsagt sig uppdraget som kommunalråd och Ewa-Rosa 
Sliwinska tillträtt som ny ordförande i drift- och servicenämnden behöver beslutet om firmatecknare 
tas på nytt med den ändringen.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Conny Larsson, Ewa-Rosa 
Sliwinska eller Ulrika Björklund, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena Fagerlund, Marie 
Hellgren, Magnus Ribbing eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn med bindande 
verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och 
liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.

2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till en 
tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande beslut, att tjänsteperson ensam får 
underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande handlingar.

3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24 - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
kommunens kris- och beredskapsorganisation 
(22/KS/98)

Ärendebeskrivning 
Lennart Pettersson (M) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående kommunens kris- och beredskapsorganisation.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att interpellationen får ställas.

att interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Lennart Pettersson (M) föredrar interpellationen.

Magnus Andersson (S) besvarar interpellationen.

Lennart Pettersson (M), Oscar Lundqvist (SD), Tryggve Thyresson (V), Inger Hellqvist (C) och 
Magnus Andersson (S) deltog i debatten.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:

att interpellationen får ställas.

att interpellationen anses besvarad.

Beslutsunderlag 
 Interpellation om kommunens kris- och beredskapsorganisation
 Svar på interpellation från Lennart Pettersson Moderaterna

Paragrafen är justerad
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Hallsbergs kommun

Interpellation Är kommunen förberedd

Ställd till KSO Magnus Andersson

Hotbilden i Sverige och vår kommun är en helt annan än vad den var när vi inledde 
nuvarande mandatperiod. Våra tjänstemän jobbar över tiden med att utveckla vår 
beredskap enligt den plan som finns sedan några år tillbaka. Samverkan sker numera 
även på Länsnivå som en följd av att det skall återskapas ett civilförsvar och det har 
självklart blivit mer intensivt med hänsyn till det som sker i Ukraina.

Frågan är om det om det räcker med de åtgärder som sker idag, är de tillräckliga 
med hänsyn till Europas negativa utveckling och de hot som länderna utsätts för. 
Min slutsats är att det måste till mer framåtsyftande och handfasta åtgärder för att 
vi skall ligga i fas med Europas snabba och negativa utvecklingstakt. Alla hoppas på 
att konflikten i Ukraina skall avklinga och att vår kommun endast får hanterbara 
friktioner i form av höga inköpspriser och ett kontrollerat flyktingmottagande. 
Därmed kan kommunens åtgärder lösas och ledas av grundorganisationen och 
förstärkas med krisledningsnämden om så erfordras. Trotts detta måste kommunen 
skapa framförhållning och förbereda sig för nästa steg om Sverige går in i någon 
form av beredskap och kommunen kan utsättas för bortfall av el, vatten och data.

I ett beredskapsläge leds kommunen av kommunstyrelsen och inte av 
krisledningsnämden och därmed skulle det vara klädsamt om vi hade en känd 
organisation för ändamålet och att kommunstyrelsen hade övat i den 
organisationen under ett antal moment för att skapa arbetsmetod och rutiner.

Kommunen kris och beredskapsorganisation leds till största del av våra tjänstemän 
vilket innebär att den politiska ledningen till stor del är avskärmad från aktuell 
lägesbild. Det måste vara helt felaktigt när de större besluten skall fattas av den 
politiska ledningen. Det skulle kunna innebära att det fattas beslut av väsentlig 
karaktär utan att den högsta politiska ledningen har kännedom om innehållet. 

Page 378 of 405



Jag har förståelse för att skyddad information bara kan delges i en trängre krets som 
har dessa behörigheter, däremot är det nödvändigt att nyckelpersoner i den 
politiska ledningen har dessa behörigheter för att kunna se helheten. Det är viktigt 
med en helhetsbild för att kunna fatta rätt beslut vid känsliga snabba lägen. Denna 
kunskap ligger även till grund för att kunna göra långsiktiga inriktningar och planer 
som möjliggör att man ligger långt fram i planeringsprocessen om en upptrappning 
av läget sker i Sverige. Det är nu tiden finns för att genomföra förberedelser.

Frågor

Hur ser du på nuvarande ledningsorganisation för kris och beredskap.

Är du nöjd med nuvarande informationsläge vad av avser aktuell lägesbild.

Hur ser du på den politiska ledningens möjlighet att ha en total lägesbild för att 
kunna genomföra framåtsyftad inriktning och planering.

Har kommunen genomfört analys av att gå in i ett beredskapsläge och finns det en 
utarbetad plan som borgar för snabb igångsättning av organisation och åtgärder.

Finns resurserna för att möta de friktioner som kan som kan uppstå vid brist på                
el, vatten, livsmedel och databortfall.

Om dessa resurser inte finns tillgängliga idag. Hur lång tid krävs för att få fram 
resurserna för att minimera påverkan på kommunens innevånare.

Tycker du att KS skall övas att leda under beredskapsläge i syfte att skapa rutiner 
samt utveckla samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Vilka åtgärder tycker du att vi skall genomföra för att kommunen skall vara bättre 
förberedd vid en upptrappning av lägesbilden.

2022-03-18

Lennart Pettersson 
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Svar på interpellationen Är kommunen förberedd från Lennart 
Pettersson, Moderaterna 
 

Jag vill inleda med att Hallsbergs kommun är utifrån rådande läge väl rustade i 
dessa frågor och har kommit långt i arbetet med att vara beredd.

Vi ser alla idag det fokus som finns i uppbyggnaden av totalförsvaret. Det finns 
ett antal utredningar som omhändertas nationellt. Vi i Hallsbergs kommun 
bidrar aktivt med de resurser och kompetenser vi har för att underlätta 
återupptagandet av ett väl fungerande totalförsvar.

Nedan redovisas svaren på respektive fråga.

Fråga: Hur ser du på nuvarande ledningsorganisation för kris och beredskap.

Ledningsorganisationen för kris och höjd beredskap består av kommunens 
ordinarie ledningsorganisation. Arbetet med kris och höjd beredskap är 
integrerat i kommunens lednings- och styrsystem och bygger därmed på 
ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Den ledningsmodellen 
har visat sig fungera väl under de två åren av pandemi och väntas fungera väl 
även under höjd beredskap. Utöver den ordinarie ledningsorganisationen finns 
också en framtagen stabsarbetsmodell för att användas vid behov. 
Kommunledningen övar kontinuerligt i olika former och flera chefer har gått 
stabschefsutbildning vilket bidrar till en beredskap för uthållighet. 

Fråga: Är du nöjd med nuvarande informationsläge vad av avser aktuell 
lägesbild.

Jag anser att vi har en god information utifrån lägesbild och andra 
informationsflöden som vi kan förväntas behövas.  Det finns flera fora där våra 
tjänstemän deltar kring samverkan och samordning avseende planering, 
beredskap och lägesbild.  Är det något som avviker mot det normala eller 
förväntande och framför allt om det behövs politiska ställningstaganden eller 
beslut informeras jag i min roll som KSO. För övrigt informeras 
kommunstyrelsen om aktuell lägesbild och pågående verksamhet vid ordinarie 
möten och finns behov av snabbare information sker det vid alternativa möte 
såsom KSAU eller vid behov kan komma att kallas till särskilda 
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informationsmöten.  Den samlade lägesbilden redovisas bland annat från 
länsstyrelsen.  

Fråga: Hur ser du på den politiska ledningens möjlighet att ha en total 
lägesbild för att kunna genomföra framåtsyftad inriktning och planering.

Jag tolkar att frågan om en total lägesbild avser en lägesbild som bygger på 
information från civil och militär verksamhet. Den kan vara geografiskt 
avgränsad lokalt, regionalt eller nationellt. I dagsläget (och sedan flera år 
tillbaka) får vi en regional lägesbild varje vecka. Den innehåller också i 
förekommande fall nationella inriktningar, från regering eller central myndighet 
(beroende på händelse). Den regionala lägesbilden bygger på information från 
kommunerna, polisen, räddningstjänsten, Försvarsmakten m.fl. Länsstyrelsen 
sammanställer lägesbilden och gör en regional analys. Kommunen använder 
lägesbilden idag och kommer fortsatt att göra det. Den utgör en del av 
underlagen för förvaltningarnas beredskapsplanering.

I de fall när det behövs politiska ställningstaganden blir jag som KSO 
informerad. Om analysen visar på något som den politiska ledningen behöver 
informeras om får jag den informationen.

Fråga: Har kommunen genomfört analys av att gå in i ett beredskapsläge och 
finns det en utarbetad plan som borgar för snabb igångsättning av 
organisation och åtgärder.

Allmän info

Att gå in i ett beredskapsläge är en juridisk fråga. Det finns två 
beredskapslägen: skärpt beredskap och högsta beredskap. Regeringen har inte 
anbefallt något beredskapsläge. Kommunledningen följer 
omvärldsutvecklingen kontinuerligt. 

Skärpt beredskap kan innebära att delar av infrastruktur ska ha särskild 
uppmärksamhet på antagonistiska handlingar och därtill kopplade 
beredduppgifter. Det kan också innebära att vissa fullmaktslagar sätts i 
tillämpning, tex ransoneringslagen eller förfogandelagen.

Vid larm om högsta beredskap ska krigsorganisationen med krigsplacerad 
personal infinna sig enligt krigsplaceringsorder. Samtliga fullmaktslagar sätts i 
tillämpning. 

Kommunens analys av att gå in i beredskapsläge
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Att gå in i ett beredskapsläge utan att höjd beredskap är anbefalld av 
regeringen är inte aktuellt då både regeringen, försvarsmakten, MSB mfl 
centrala myndigheter inte ser att ett krigsutbrott i Sverige föreligger. Att det 
finns hot om det, är en annan sak. Ryssland har hotat Sverige i mer än 50 år och 
genomför ca 30 gränsöverskridande flygningar varje år. 

Men, även om begreppet höjd beredskap är en juridisk fråga som kräver ett 
regeringsbeslut, kan man ändå i en kommun arbeta förberedande utan det 
lagstöd som höjd beredskap kan medge.

Kommunen har en väl avvägd förstärkning i relation till omvärldsutvecklingen i 
följande avseende:

Verksamhetsledning (intensifierad avstämning med relevanta verksamheter)
Omvärldsbevakning 
I vissa verksamheter förstärkt plan B (särskilt cyberattack)

Kommunledningen har en krispärm som också omfattar höjd beredskap. Där 
framgår hur snabb igångsättning ska ske. Vilka åtgärder som ska genomföras är 
beroende på händelseutveckling. Hallsbergs kommun har krigsplacerad 
personal som också har fått sin krigsplaceringsorder.

Fråga: Finns resurserna för att möta de friktioner som kan som kan uppstå vid 
brist på el, vatten, livsmedel och databortfall.

Det finns inget enkel svar vad som är tillräckligt med resurser vid en ev. kris 
eller motsvarande. Men det finns en grundläggande planering som respektive 
verksamhetsområden  uppdaterar vid behov där de prioriterade 
samhällsviktiga verksamheter arbetar med sin kontinuitetsplanering (plan B). 

Plan B syftar till att identifiera sårbarheter och brister vid olika typer av 
störningar samt att vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten fungerar 
hjälpligt under tex vattenbrist, elstörning eller cyberattack. 

Fråga: Om dessa resurser inte finns tillgängliga idag. Hur lång tid krävs för att 
få fram resurserna för att minimera påverkan på kommunens innevånare.

Kommunens medborgare använder sig av den kommunala servicen och andra 
tjänster i olika hög utsträckning. De primära målen för kommunen är att värna 
liv och hälsa samt att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. Man 
kan säga att de resurser som krävs av den enskilde medborgaren själv är en 
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beredskap för mat, vatten, medicin, batterier, värmeljus, kontanter m. m. för 
en veckas tid. De kommunala verksamheternas generella behov är personal, 
eltillförsel och vatten. Därutöver finns specifika behov i form av exempelvis 
läkemedel, drivmedel och kemikalier. Beredskapen för det arbetet bedrivs 
inom ramen för våra verksamheters kontinuitetsplanering.  Beroende på 
händelseutveckling anpassas planeringen utifrån rådande läge.

Förutom ovanstående är det också viktigt att samverkan med näringslivet 
utvecklas. Det underlättar samverkan vid svårare förhållanden.

Fråga: Tycker du att KS skall övas att leda under beredskapsläge i syfte att 
skapa rutiner samt utveckla samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Kommunstyrelsen leder alltid verksamheten i en kommun. Undantag är 
extraordinära händelser i fredstid som kräver snabba insatser. Vid ett sådant 
tillfälle kan krisledningsnämnden aktiveras. Syftet med krisledningsnämnden är 
kortfattat att kunna fördela resurser mellan olika nämnder för att de samlade 
resurserna ska användas på bästa sätt för att hantera händelsen.

Att politiskt leda en verksamhet under höjd beredskap är i sig ingen skillnad 
från att politiskt leda en verksamhet under fred. Inför ett politiskt beslut är det 
samma överväganden som måste göras i styrelsen: är detta bra för 
medborgarna och kommunen som helhet? Har vi råd? Vilka blir 
konsekvenserna? Finns det någon alternativplanering? Miljöhänsyn? Barnens 
rättigheter? Jämställdhetsaspekter? Är detta en lösning på kort eller lång sikt? 
Mfl frågor. Detta ställer samma krav på beslutsunderlag från tjänstepersonerna 
oavsett om det är fred eller krig.  

Det är alltid bra med övning. Jag tänker att vi ska fortsätta med övning utifrån 
den övning som genomfördes med kommunstyrelsen 7 oktober förra året. Den 
övningen syftade till att lägga en grund för civilt försvar genom att identifiera 
vad det är som utgör det civila försvaret i Hallsbergs kommun. Därefter har 
arbetet fortsatt med att utarbeta en planeringsinriktning för civilt försvar som 
kommer att presenteras för styrelsen 31 maj. Nästa steg är att fortsätta 
diskussionen och övning om på vilket sätt förfarandelagen ska tillämpas av 
styrelsen samt att utifrån en given lägesbild bilda en uppfattning om vilken typ 
av beslut som kan förväntas av KS och som ska verkställas av 
verksamhetsledning.

Fråga: Vilka åtgärder tycker du att vi skall genomföra för att kommunen skall 
vara bättre förberedd vid en upptrappning av lägesbilden.
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Hallsbergs kommun ska vara en aktiv aktör utifrån en fortsatt totalförsvars 
uppbyggnad där vi idag deltar i arbetet på regional och nationell nivå. Det är ett 
arbete som bidrar till att vi även internt i kommunen erhåller ökad kunskap och 
nätverkande för en ökad beredskap. Fler tillfällen planeras för 
kompetenshöjning om civilt försvar och innebörden av höjd beredskap. Detta 
gäller både förtroendevalda och tjänstepersoner.

Respektive verksamhet inom förvaltningarna ska fortsatt utveckla 
kontinuitetsplaneringen för olika typer av händelser. Där ingår bland annat de 
uppdrag som kommunstyrelsen gav i samband med övningen den 7 oktober.

Fortsatt utveckla dialogen med länsstyrelsen, närliggande kommuner och andra 
aktörer.

Magnus Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 - Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
krisberedskap för Ukraina 
(22/KS/51)

Ärendebeskrivning 
Gösta Hedlund (C) har inkommit med frågor om krisberedskap och stöd för folket i Ukraina.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att frågorna anses vara besvarade.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Gösta Hedlund (C) ställer sina frågor.

Magnus Andersson (S) besvarar frågorna.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågorna anses vara besvarade.

Beslutsunderlag 
 Enkel fråga ang. krisberedskap för Ukraina

Paragrafen är justerad
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Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 
angående krisberedskap för Ukraina

§ 25

22/KS/51
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2022-02-27

Till Kommunstyrelsens ordförande i Hallsbergs kommun vid kommunfullmäktiges sammanträde  2022-02-28.

Enkel fråga angående stöd till folket i Ukraina.

Ukraina har med en fredligt sinnad befolkning  efter sovjetunionens upplösning  under drygt 30 år arbetat på en knagglig väg 
mot att bli en väl fungerande demokratisk stat. 

Detta arbete har hela tiden motarbetats av Ryssland med Vladimir Putin som  ledare. Den generation som nu bygger  i Ukraina 
är uppväxt efter Sovjeteran och kommer inte att frivilligt underordna sig ett liknande styre igen.

Åter krig i Europa. Supermakten Ryssland  har först militärt invaderat Belarus med stöd av dess ryssvänliga president, och 
därifrån nu invaderat Ukraina med avsikten att utplåna Ukrainas militära försvar och byta ut parlamentsledningen mot ett mer 
ryssvänligt parlament.

Ukrainas folk och parlament har tydligt deklarerat att man inte frivilligt kommer att vika sig för angriparens krav.

Ukraina är ett stort land ca.1,5 gånger som Sverige och har en befolkning om 44 miljoner. Allt talar för att denna konflikt kommer
att bli mycket långvarig, det är inte rimligt att tro att Ryssland kan kontrollera hela Ukraina även om dess parlament faller. 
Motstånd  civilt och i militär form kommer att finnas under lång tid framöver.

Ingen demokratiskt tänkande person kan känna sig oberörd av detta, det faktum att demokratin inte är ett självklart system  har 
åter besannats.

Vi ser redan nu att en ny flyktingvåg når Europa, kvinnor, barn och äldre är på väg ut ur krigsområdet för att söka skydd i andra 
länder. 

Bussar med barnhemsbarm är redan på väg med destination Sverige.

Tidiga bedömningar ger vid handen att Europa behöver planera för upp till 5 miljoner flyktingar. Vid en fördelning av dessa inom
Europa i förhållande till ländernas folkmängd så kan storleksordningen 100 000 personer bli aktuellt för Sveriges del. Till detta 
kan även bli aktuellt med  att regimkritiska innevånare i Belarus söker sig västerut.

Mina frågor är:

- Vilken beredskap har kommunen för ett storskaligt  mottagande, vad gäller möjlighet till tillfälliga bostäder?

- Finns möjlighet att ta emot  barn i förskolor och skolor. 

- Har den sociala verksamheten en plan för en ny flyktingvåg?

- Vilken möjlighet har kommunen att bidra till organisation av hjälpinsatser som utförs av kyrkor och andra 
  ideella  hjälporganisationer på plats i Ukraina och dess angränsande länder?

- Finns beredskap för andra effekter som  vi behöver planera för i den kommunala verksamheten?

- Har kommunen koll på hur man kan bidra till att sanktioner mot Ryssland blir verksamma, exempelvis var ifrån
  kommer oljan till de fordonsbränslen som kommunen köper in?

För Centerpartiet i Hallsbergs kommunfullmäktige 

Gösta Hedlund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26 - Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande om 
webbsändning av kommunfullmäktige 
(22/KS/99)

Ärendebeskrivning 
Ulrika Björklund (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande 
angående webbsändning av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att frågan anses besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Ulrika Björklund (M) ställer sin fråga.

Hans Karlsson (S) besvarar frågan.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan anses besvarad.

Beslutsunderlag 
 Enkel fråga om webbsändning av kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Enkel fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande om webbsändning av 

kommunfullmäktige

§ 26

22/KS/99
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Enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande 

 

Under år 2019 lämnade Moderaterna in en motion där vi yrkade på att Hallsbergs kommun skulle 
utreda en lösning vad gäller utsändning av kommunfullmäktiges sammanträden, för att skapa en 
större transparens av kommunens politik till våra kommuninvånare. 

Vid kommunfullmäktige 23 september 2019 biföll kommunfullmäktige motionen och gav i uppdrag åt 
kommunstyrelsen att utreda kostnader och möjligheter gällande detta. 

Sedan dess har vi haft en världsomfattande pandemi, där vi under lång tid fått minska ned antal 
ledamöter i Kommunfullmäktige och inte kunnat tillåta åhörare från allmänheten. Här skulle 
verkligen digitala sändningar av kommunfullmäktige varit hjälpsamt för en transparent 
kommunpolitik.  

Vi är nu på våren 2022. Hur långt har processen kommit gällande våra digitalt sända 
kommunfullmäktigesammanträden som vi fattat beslut om, och varför dröjer det så länge? 

 

Hallsberg 2022-04-17 
Ulrika Björklund 
Moderaterna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27 - Anmälan av motion om Förenings- och fritidsgård i norra 
Hallsberg 
(22/KS/102)

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om Förenings- och fritidsgård i norra Hallsberg.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag 
 Motion om Förenings- och fritidsgård i norra Hallsberg

Paragrafen är justerad
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Anmälan av motion om Förenings- och 
fritidsgård i norra Hallsberg

§ 27

22/KS/102
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Motion om ’Fritids- och föreningsgård’ i
norra Hallsberg

Norra delarna av tätorten Hallsberg har behov av
bättre samlingslokaler och av det utbud av service
och kultur som kan rymmas i en riktig förenings-
och fritidsgård. Vi vill att kommunen snabbt
undersöker möjligheterna att använda den fd
pingstkyrkan, nuvarande Mandeiska kyrkan, i
avsikt att förvärva den.

Hallsbergs kommun har valt att riva först Folkets Hus i Hallsberg och sedan
Elof-huset nära Nytorget. De föreningar och verksamheter som funnits i husen
har fått söka andra lokaler och ofta har det inte funnits fullgoda lokaler att finna.

Särskilt i norra Hallsberg finns det många kommuninnevånare som behöver ett
större utbud av barn- och ungdomsaktiviteter och samlingslokaler för studier,
sammankomster och möten. Kommunens egna folkhälsoansvariga har pekat på
att det enda området i Hallsberg med större antal boende i en utsatt ekonomisk
och social situation finns i flerbostadshusen här. Kommunen har ansvaret att ge
invånarna här bättre möjligheter till samvaro, utveckling och bra integration.

Det borde vara en självklarhet för oss alla att satsa mer och bättre på norr. Nu
finns ett bra tillfälle att skaffa lokaler som är byggda just för en sådan
verksamhet. Den fd pingstkyrkan, Nytorgsgatan 90, är till salu. Huset är byggt
med den blandning av mindre och större utrymmen som är lämpligt i en
föreningsgård. Bildningsförbund, föreningar, församlingar med mera skulle här
kunna få ett nav för sin verksamhet. Även kommunala verksamheter kan få
utrymme. Exempelvis skulle kommunfullmäktige kunna mötas här. Dess läge,
mitt i de tätaste bostadsområdena, gör den särskilt attraktiv för ändamålet.
Andra fastigheter i området som skulle kunna bli lediga har inte samma
potential.

Mer information om fastigheten finns på mäklarens, Fastighetsbyrån, hemsida.
Mäklare Erika Ekström, 070-349 50 73, kan svara på frågor.

Vi föreslår därför:

 att kommunen skyndsamt undersöker fastigheten och
försäljningsvillkoren

forts.
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 att kommunen finner ett sätt att finansiera köpet och driften,
eventuellt genom ombudgetering

 att kommunen , på grundval av det ovanstående, köper in huset

 att kommunen startar eller flyttar passande verksamheter och finner
samarbeten för att fylla huset med liv och aktiviteter

Vänsterpartiet i Hallsberg, 220419

________________________________
Tryggve Thyresson

________________________________
Veronica Löfling

________________________________
Peter Tillman

________________________________
Sören Pettersson

________________________________
Göril Thyresson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28- Obesvarade motioner

Ärendebeskrivning
Det finns en obesvarad motion

 Motion om Förenings- och fritidsgård i norra Hallsberg (inkom 2022-04-20)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås ta detta som information.

Beslut
Kommunfullmäktige tar detta som information.

Paragrafen är justerad
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Obesvarade motioner

§ 28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29 - Förslag från kommuninvånare 
(22/KS/3)

Ärendebeskrivning 
Under perioden 27 februari - 14 april har två förslag från kommuninvånare inkommit.

 Förslag mot nedskräpning
 Sänkning av hastighetsbegränsning på södra delen av Welins väg och Lokvägen

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås lämna förslagen till berörda förvaltningar.

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar förslagen till berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag 
 Förslag från kommuninvånare, förslag mot nedskräpning
 Förslag från kommuninvånare, hastighetsbegränsning södra delen av Welins väg och 

Lokvägen

Paragrafen är justerad
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Förslag från kommuninvånare

§ 29

22/KS/3
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Från: Christina Torpman <christina.torpman@hallsberg.se>
Till: 'Platina mail import KS- Hallsberg' <platina.ks@hallsberg.se>
Ämne: VB: Förslag för nedskräpning
Skickat: 2022-03-07 10:11:27

Från: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Skickat: den 7 mars 2022 10:48
Till: Christina Torpman <christina.torpman@hallsberg.se>
Ämne: VB: Förslag för nedskräpning

Från: Ellen Elofsson <ellenelofsson@hotmail.com>
Skickat: den 7 mars 2022 10:40
Till: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Ämne: Förslag för nedskräpning

Hej! Har sett denna inspirerande idé från Håll Sverige Rent. Jag har varit ute i naturen och
sett skräp flertalet gånger men inte alla gånger kunnat tagit med mig skräpet pga jag inte
haft något att lägga det i, med denna uppsatt på flera ställen i kommunen så kommer
säkerligen mer skräp att plockas upp!

https://hsr.se/påsholk

Mvh Ellen Elofsson

Hämta Outlook för iOS
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Sida 1

E-postformulär

 

 

 

 

 
 

Mitt förslag:

I kommunen gäller hastighetsbegränsning 30 km/h i alla bostadsområden utom södra delen av Welins väg och
Lokvägen. På i synnerhet Lokvägen är hastigheten ofta en bra bit över de 50 km/h som gäller. Läget har
försämrats sedan Gatukontoret flyttade och trafiken kan åka bakom den byggnad där Gatukontoret fanns och
vidare bakom Handelshuset. Fler tar nu den vägen i synnerhet vid 16-tiden då Ahlsells slutar för att slippa köa
på Esplanaden och istället åka ut via Långgatan där köerna är kortare. Vad är förklaringen till att dessa gator
inte berörs av 30 km/h. Även här bor det människor, skattebetalare . Kanske dags att det även på dessa gator
införs 30 km/h.

Namn

Christer Gustafson

Telefonnummer

+46705724735

E-postadress

cjog49@gmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?

Hallsberg

Hjortkvarn

Pålsboda

Sköllersta

Vretstorp

Östansjö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden under perioden 19 februari - 14 april.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Anmälningar

 Vätternvattens nyhetsbrev, februari 2022

 Årsredovisning 2021 Vätternvatten

 Årsredovisning 2021 Fallagårdens stiftelse, inklusive revisionsberättelse

 Svar på granskning av ledning, styrning och uppföljning inom social- och 
arbetsmarknadsnämnden

 Årsredovisning 2021 Stiftelsen Nygårdshemmet, inklusive revisionsberättelse

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31- Ledamöternas frågestund

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

Beslut
Punkten utgår då inga frågor inkommit.

Paragrafen är justerad
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Ledamöternas frågestund

§ 31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning

§ 32
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