
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

  Kommunfullmäktige 

Tid Plats
 18:30-22:00 Alléskolan aula, Hallsberg

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Peter Hörlin (S)
Aminatu Bello (S)
Joakim Hedelind (S)
Gunnel Hedström (S)
Andreas Svahn (S)
Lillemor Pettersson (S)
Bernth Gahm (S)
Berit Larsson (S)
Linus Andersson (S)
Sandra Hamilton (M)
Olle Isacsson (M)
Rikard Bergström (M)
Mathias Olsson (M)
Yngve Lindholm (C)
Doris Fröberg (C)
Clas Josefson (C)
Jaana Storsveden (L)
Andreas Glad (KD)
Gert Öhlin (L)
Ingela Hagenfors (KD)
Sören Pettersson (V)
Göril Thyresson (V)
Linda Eng Jidling (MP)
Markus Eriksson Nordkvist (MP)
Christian Eriksson (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Hans Karlsson (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), 2:e vice ordförande
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Kjell Rapp (S)
Catrine Rusthoi (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Emelie Mc Quillan (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Andreas Zakrisson (M)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Peter Tillman (V)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Jarmo Kurvinen (SD)
Dan Fredriksson (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

Övriga 
 

Christina Torpman, Kommunsekreterare
Lena Fagerlund, Kommundirektör

Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)

Page 2 of 48



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare. Justeringen föreslås ske senast den 

11 mars.
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av föredragningslistan.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

2 – Allmänhetens frågestund Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på 
dagordningen.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

3 – Aktuell information Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen informerar om sitt utvecklingsarbete.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

4 - Avsägelser och fyllnadsval 2022 (22/KS/4) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Hans Karlsson (S) har inkommit med begäran om entledigande från sitt uppdrag som förste vice 
ordförande i valnämnden.
Filip Lindvall (C) har inkommit med begäran om entledigande från sina uppdrag som ersättare i 
social- och arbetsmarknadsnämnden, revisor i nygårshemmets stiftelse och revisorsersättare i 
fallagårdens stiftelse.
Conny Larsson (S) har inkommit med begäran om entledigande från sitt uppdrag som ordförande i 
drift- och servicenämnden.
Fyllnadsval kommer att ske för Socialdemokraternas vakanta uppdrag som kommunalråd, 
ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i 
Hallsbergs kommunhus AB förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i 
samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM) och ersättare i Sydnärkegruppen.
Fyllnadsval kommer att ske för Centerpartiets vakanta uppdrag som ersättare i bildningsnämnden 
och ersättare i drift- och servicenämnden.
Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit med en ny sammanräkning för Miljöpartiet.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att entlediga Hans Karlsson (S) från sitt uppdrag som förste vice ordförande i valnämnden.
att entlediga Filip Lindvall (C) från sina uppdrag som ersättare i social- och 
arbetsmarknadsnämnden, revisor i nygårshemmets stiftelse och revisorsersättare i fallagårdens 
stiftelse.
att entlediga Conny Larsson (S) från sitt uppdrag som ordförande i drift- och servicenämnden
att välja Conny Larsson (S) som nytt kommunalråd, ordförande i social- och 
arbetsmarknadsnämnden och ledamot i Samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM).
att välja Ewa-Rosa Sliwinska (S) som ny ordförande i drift- och servicenämnden och samtidigt 
entlediga henne från uppdraget som ledamot i densamma.
att välja Lillemor Pettersson (S) som ny ledamot i drift- och servicenämnden och samtidigt entlediga 
henne från uppdraget som ersättare i densamma.
att välja Lotta Öhlund (S) som ny ersättare i drift- och servicenämnden.
att välja Christina Johansson (S) som ny ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i Hallsbergs 
kommunhus AB och samtidigt entlediga henne från uppdragen som ersättare i desamma.
att välja Peter Hörlin (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs kommunhus AB 
och ersättare i Sydnärkegruppen.
att välja Siw Lunander (S) som ny förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika 
krisledningsnämnd.
att välja Tomas Jonasson (S) som ny förste vice ordförande i valnämnden.
att välja Barbro Lycketeg (C) som ny ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
att välja Hans Johansson (C) som ny ersättare i drift- och servicenämnden.
att välja Carl Fröberg (C) som ny ersättare i bildningsnämnden.
Beslutsunderlag 

 Avsägelse valnämnden, Hans Karlsson
 Avsägelse, Filip Lindvall
 Avsägelse, Conny Larsson
 Sammanräkning Miljöpartiet
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

5 - Rättelse av VA-taxa 2022 (22/KS/29) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, §99 att anta VA-taxa 2022 som därefter trädde i kraft 1 
januari 2022. Drift- och serviceförvaltningen har upptäckt ett fel i beräkningen för avgift per 
kubikmeter levererat vatten. Detta återfinns i tabell 14.1.b i taxedokumentet och 
kommunfullmäktige måste nu anta den reviderade taxan.

Den tidigare angivna avgiften på 28,88 kr (utan moms) och 36,00 kr (med moms) är rättad till 23,11 
kr (utan moms) och 28,88 kr (med moms).
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad VA-taxa 2022.
Beslutsunderlag 

 TS Rättelse av VA-taxa 2022
 VA-taxa 2022
 DOS tjänsteskrivelse Rättelse fel i beräkningen VA taxa 2022
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

6 - Interpellation angående anläggande av 
ängsmarker (22/KS/39)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Tryggve Thyresson (V), Veronica Löfling (V), Peter Tillman (V) och Sören Pettersson (V) har 
inkommit med en interpellation till ordförande i drift- och servicenämnden angående kommunens 
arbete med ängsmarker.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att interpellationen får ställas.
att interpellationen anses besvarad.
Beslutsunderlag 

 Interpellation angående anläggande av ängsmarker
 Interpellationssvar Ängsmarker
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

7 – Obesvarade motioner Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Det finns inga obesvarade motioner.
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

8 - Förslag från kommuninvånare 2022 
(22/KS/3)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Under perioden 10 december 2021 - 18 februari 2022 har tre förslag från kommuninvånare 
inkommit.

 Handlingsplan för identifikation av och stöd till särskilt begåvade elever
 En bättre och funktionell hundrastgård
 Förbättring av hundrastgården

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås lämna förslagen till berörda förvaltningar.
Beslutsunderlag 

 Förslag från kommuninvånare 220228
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

9 – Meddelanden Föredragande  

Ärendet i korthet 
Inkomna meddelanden under perioden 10 december 2021 - 18 februari 2022.
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås lägga informationen till handlingarna.
Anmälningar 

 /KS/2119736 21/KS/107-2    Missiv till Granskning av bildningsnämndens aktiva 
åtgärder för ökad måluppfyllelse

 /KS/2119735 21/KS/107-3    Revisionsrapport avseende granskning av 
bildningsnämndens aktiva åtgärder för ökad måluppfyllelse

 /KS/2220689 21/KS/107-4    §7 BIN Revisionsrapport, aktiva åtgärder för ökad 
måluppfyllelse

 /KS/2220691 21/KS/107-5    Svar till kommunrevision - Aktiva åtgärder för ökad 
måluppfyllelse
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

10 – Ledamöternas frågestund Föredragande  

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.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-02-28  

11 – Sammanträdets avslutning Föredragande  
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Avsägelser och fyllnadsval 2022

4

22/KS/4
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Hallsbergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

ANKOM

2022 —a1- 118

HALLSBERGS
KOMMUNmr

Kommunstyrelseförvaltningen Blanketten Iämnas till

Administrativa avdelningen kommunsekreteraren D‘äfienf'f

Blankett för avsägelse frän uppdrag som
förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Hans Karlsson

Partitillhörighet: Socialdemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan
framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

Förste vice ordföra nde i valnä mnden

Ordförande i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

Ersättare i Hallsbergs kommunhus AB

Ersätta re i Sydnärkes utbildningsförbund

[|

[' Ordförande i myndighetsnämnden

[]

E]

E]

Hemsida E—post
Organisa tionsnrHallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se 212000-1926

Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 VX 0582-68 50 02 577-3338
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HALLSBERGS
KOMMUN

Kornmunstyrelseförvaltningen Blanketten lämnas till

Administrativa avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som
förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Filip Lindvall

Partitillhörighet: Centerpartiet

Nedan rérdovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan
framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

Ersättare Social- och arbetsmarknadsnämnden

Revisor Nygärdshemmets stiftelse

Revisorsersättare Fallagärdens stiftelse

‘

"(/

Datum: 26//7 ” 21

Hemsida E—post
OrganisationsnrHallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se 212000-1926

Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582—68 50 00 vx 0582-68 50 02 577-3338
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HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen Blanketten Iämnas till

Administrativa avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som
förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Conny Larsson

Partitillhörighet: Socialdemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

Ordförande drift- och servicenämnden

Ledamot kommunfullmäktige

Ledamot kommunstyrelsen

Ledamot Hallsbergs kommunhus AB

Ersättare miljö- och naturvärdsrädet

Underskrift: \ä’ij'C2/9/ %437N

Datum: 02/51/74L “
0£OL

Hemsida E—post

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se
Postadress Besöksadress Telefon Fax

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582—68 50 00 vx 0582-68 50 02

Organisationsnr

212000-1926

Bankgiro

577-3338
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BESLUT

Dnr:

1/1

2022-01-11

201-248-2022

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
11 januari 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Hallsberg
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ersättare: Markus Eriksson Nordkvist
Avgången ersättare: Lotta Öhlund

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Hallsberg

Ledamot Ersättare

Andreas Tranderyd 1. Linda Eng
2. Markus Eriksson Nordkvist *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stortorget 22, 701 86 
ÖREBRO inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anna Mia Johansson

Lisa Åhl

Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2022-01-11 201-248-2022

Markus Eriksson Nordkvist
FREDSGATAN 4 D LGH 1201
69435 HALLSBERG

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
11 januari 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Miljöpartiet de gröna
Kommun: Hallsberg

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lisa Åhl

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Rättelse av VA-taxa 2022

5

22/KS/29
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/KS/29 

Rättelse av VA-taxa 2022

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, §99 att anta VA-taxa 2022 som därefter trädde i kraft 1 
januari 2022. Drift- och serviceförvaltningen har upptäckt ett fel i beräkningen för avgift per 
kubikmeter levererat vatten. Detta återfinns i tabell 14.1.b i taxedokumentet och 
kommunfullmäktige måste nu anta den reviderade taxan.

Den tidigare angivna avgiften på 28,88 kr (utan moms) och 36,00 kr (med moms) är rättad till 23,11 
kr (utan moms) och 28,88 kr (med moms).

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad VA-taxa 2022.

☐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.

Kommunstyrelseförvaltning

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
VA-taxa 2022

DOS tjänsteskrivelse
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Kontakt
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-11-29
Reviderad: 2022-XX-XX
Ärendenummer: 22/KS/29

VA-taxa 2022
Allmänna vatten- och avloppsanläggning
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Datum

2021-11-29
Ärendenummer

22/KS/29
Sida

2(18)

TAXA 2022
för Hallsbergs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxan antogs av Hallsbergs kommunfullmäktige den 2010-11-15, 

KF § 104, med beslut om årlig uppräkning enligt § 22 nedan,

I KF § 61/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2013,

I KF § 171/2013 togs beslut om att avstå uppräkningen 2014,

I KF § 33/2014 togs beslut om att avstå uppräkningen 2015,

I KF § 137/2015 togs beslut om att avstå uppräkningen 2016,

I KF § 145/2016 togs beslut om att avstå uppräkningen 2017,

I KF § 131/2017 togs beslut om att avstå uppräkningen 2018,

I KF § 131/2018 togs beslut om att avstå uppräkningen 2019,

I KF § 111/2019 togs beslut om att avstå uppräkningen 2020,

I KF § 171/2020 togs beslut om att räkna upp taxan med 3 % 2021, 

I KF § XXX/2021 togs beslut om att räkna upp brukningsavgifterna med 7 % 
och anläggningsavgifternas taxa med 15 % 2022.

Taxan gäller från 2022-01-01.

Allmän information (1-4)
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hallsbergs kommun, nedan kallad 
huvudmannen. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till den förvaltning som handhar Va-
anläggningen.

1
För att täcka kostnader för Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare 
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 
enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
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Datum

2021-11-29
Ärendenummer

22/KS/29
Sida

3(18)

2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.

 Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Till bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 
kontor, förvaltning, sjukvård, utbildning, butiker, hotell, restauranger, utställningslokaler, 
sporthallar, stall/ladugårdar och camping. Det är kommunens bedömning som gäller.

 Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Exempel på sådan fastighet är:
Virkesupplag, obemannad bensinstation, kyrkogård, återvinningsstation, biltvätt med 
skärmtak, fordonuppställningsplats, idrottsplats. Det är kommunens bedömning som gäller.

 Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts.

 Lägenhet: Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar 
en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet 
där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-
tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

 Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark.
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Datum

2021-11-29
Ärendenummer

22/KS/29
Sida

4(18)

4

4.1 
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Nej Nej

4.1.1 
Avgiftsskyldighet för var och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelse-punktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.1.2
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta.

4.1.3
Vad gäller dagvatten gata (Dg) från allmän platsmarkshållare pågår en utredning.

4.1.4
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder.
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Datum

2021-11-29
Ärendenummer

22/KS/29
Sida

5(18)

Anläggningsavgifter (5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

5

5.1 
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms
a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df 84 658,40 kr 105 823  kr

b) en avgift per m2 tomtyta 28,96 kr 36,20 kr

c) en avgift per lägenhet
(de första 8 lgh inom fastigheten)
en avgift per lägenhet
(för lgh nr 9 och därpå följande)

14 514,60 kr

7 741,80 kr

18 146 kr

9 677,25 kr

d)* en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 7 741,80  kr 9 677,25 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas ut 
reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts 
respektive upprättats.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

5.1.1
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften enligt 5.1 a), som 
hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.

5.1.2
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA).

För småhus, 1-2 lägenheter tas avgift enligt 5.1 b) ut endast intill ett belopp som motsvarar 
summan av avgifterna enligt 5.1 a och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, 
summan av avgifterna enligt 5.1 a, c och d). Vid ändrade förhållanden enligt 5.1.4, 5.1.5 och 5.1.6 
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tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med 
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.1.3 
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning 
eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.1.4
Upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a).

5.1.5
Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från 
fastighet för vilken tomyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för 
tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.1.2

5.1.6
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 
skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. Tillkommer bortledning av Df till 
den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 
5.1 d).
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6

6.1 
För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: Utan moms Med moms
a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och Df 116 099 kr 145 123 kr

b) en avgift per m2 tomtyta
                   1 -   5 000 m2

            5 001 - 10 000 m2

          10 001 - 20 000 m2

          20 001 - 40 000 m2

           40 001 -        >  m2

28,99 kr
24,16 kr
19,33 kr
14,50 kr
9,00 kr

 

 

36,24 kr
30,20 kr
24,16 kr
18,13 kr
11,25 kr

c)* en grundavgift för bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 7741,80 kr 9 677,25 kr

* Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c) tas ut 
reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt 8.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8.

6.1.1
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) som 
hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.

6.1.2 
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som huvudmannen godkänner.

6.1.3
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift 
för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på 
fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
tomyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 
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1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.1.4 
Dras ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a).

6.1.5
Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande tomtyta som härrör från 
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.1.6
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 c).

7
För obebyggd fastighet skall anläggningsavgift erläggas senast ett år efter inkommen 
servisanmälan. 
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8

8.1 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt 
följande:

Avgifter: V S Df Dg
Avgift per uppsättning FP 5.1 a), 6,1 a) 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 5.1 b), 6.1 b) 40 % 60 % - -
Lägenhetsavgift 5.1 c) 40 % 60 % - -
Grundavgift Df utan FP 5.1 d) , 6.1 

c)
- - 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna 
ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d), eller 6.1 a) respektive 6.1 c).

8.1.1
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 
erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.1.2 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om 
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.1.2 
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 30 % av avgiften enligt 
5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift.

Avgift utgår med: Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 0 kr 0 kr

Beslutas senare, utredning pågår

10

Avgifter enligt §§5-6 är baserade på indextalet 75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av 
anläggningsindex huvudgrupp 300/322 med januari månad 2020 som basmånad. När detta index 
ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan 
oförändrad.

11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5–8 får huvudmannen i stället komma överens 
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

12

12.1 
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 
§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
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12.3 
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av 
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske, 
till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 
Avgiftsskyldighet enligt 5.1.5, 5.1.6 eller 6.1.5 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats 
eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det 
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

13

13.1 
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts 
på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall 
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader 
härför.

13.2 
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner 
huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den 
nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 
befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av 
den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick.
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13.4

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas 
genom mätning, tas en fast avgift motsvarande bedömd mätarstorlek ut samt en avgift enligt 14.1 
b) efter en antagen förbrukning om minst 250 m3 per år för vatten och minst 250 m3 per år för 
avlopp.

Brukningsavgifter (14–22)

14

14.1
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

Utan moms Med moms
a) en fast avgift per år och mätare

beroende av mätarkapacitet
qn     2,5

qn     6,0

qn   10,0

qn >10,0

för mätare med pulsgivare tillkommer

2 432 kr

6 424 kr

12 852 kr

27 548 kr

272 kr

3 040 kr

8 030 kr

16 065 kr

34 435 kr

340 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten 23,11 kr 28,88 kr

c) en avgift per år och lägenhet för flerbostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet

644 kr 805 kr

d) en avgift per år och varje påbörjat 
1000-tal m2 tomtyta för annan fastighet
(Avgift tas ut endast intill 50 000 m2.)

185 kr 231,25 kr

e) en fast avgift per år för dagvatten Df
för bostadsfastighet

185 kr 231,25 kr
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Vid hämtning av vatten från iordningställd betalstation utgår avgift för levererad mängd vatten med 
21,0 kronor per m3 (utan moms), 26,25 kronor per m3 (med moms), enligt § 14, 14.1 b).

14.2 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive 
ändamål:

    V     S

Fast avgift 14.1 a) 50 % 50 %
Avgift per m3 14.1 b) 50 % 50 %
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 
14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 
m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

Detta gäller även i de fall fastighetsägaren endast har avloppsvatten som levereras från fastigheten 
till huvudmannen. Avgift tas ut enligt 14.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 14.1 b) ut 
efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 
m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

14.4 
För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas 
den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

14.5 
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp 
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 
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Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 
huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd 
undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs 
föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller 
har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-
nämnd.

14.7 
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår av § 18.

14.8 
För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). Separat abonnemang 
skall upprättas för denna typ av vattenleverans.

15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift.

Avgift utgår med: Utan moms Med moms
en avgift per m2 allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 0 kr 0 kr
Beslutas senare, utredning pågår

16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 
efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren.
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall ej erläggas brukningsavgift.

18

18.1  Extra avgifter
18.1.1
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Prislista extra åtaganden Utan moms Med moms

Kontroll vattenmätare (vid felfri mätare) 896 kr 1120 kr

Medhjälp för avläsning vattenmätare 536 kr 670 kr

Förgävesbesök vid aviserad/avtalad 2:a gången 536 kr 670 kr

Avstängning och påsläpp av vatten på begäran av 
fastighetsägaren eller bristande betalning 432kr 540 kr

Montering och demontering av strypbricka 432 kr 540 kr

Nedtagning av vattenmätare p.g.a. orsak t.ex. 
ombyggnad 536 kr 670 kr

Länsning av vattenmätarbrunn i samband med 
vattenmätarbyte eller avläsning 432 kr 540 kr

Byte av trasig plombering som fastighetsägaren orsakat 432 kr 520 kr

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare som 
fastighetsägaren orsakat (exkl. mätare) 432 kr 540 kr

Hyra av brandpostmätare per månad exkl. vatten (lägst 
240 kr per hyrtillfälle) 432 kr 540 kr

Medhjälp vid sprinklermotionering 440 kr 550 kr
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Vid överskriden utesittningstid på grund av 
fastighetsägarens okontaktbarhet, påförs extra avgift 
den ordinarie fakturan 536 kr 670 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

18.1.2
Om till vattenledningsnätet tillförs sprinkleranläggningar, privat brandpost eller motsvarande, ska 
fastighetsägaren betala en årlig brukningsavgift enligt tabell nedan: 

Anslutning Med moms Utan moms

<100 2 432 kr 3 040 kr

100-150 6 424 kr 8 030 kr

150-200 12 854 kr 16 065 kr

200 – 250 27 548 kr 34 435 kr

 

18.1.3
Fastighetsägare som saknar olje- eller fettavskiljare eller vars anordning, eller tillsyn av anordning, 
av huvudmannen konstateras bristfällig, ska betala en avgift för extraordinära åtgärder i det 
allmänna ledningsnätet. Avgiften bedöms från fall till fall beroende på omfattning, dock lägst 
motsvarande två kontroll- och renspolningsåtgärder per år.
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19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 14–17 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per varannan månad och halvår enligt beslut av 
huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall dröjsmålsränta erläggas på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske 
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 75 % i konsumentprisindex, KPI samt 25 % 
anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som basmånad.  När detta index ändras, har 
huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. Vid negativt index förblir taxan oförändrad. 

23 Taxans införande 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.1.3 och 14.1.7 samt 16, 
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 
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Datum

2021-11-29
Ärendenummer

22/KS/29
Sida

18(18)

vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen 
för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark och miljödomstolen som finns i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg 
och Växjö.
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-01-10 Dnr:22/KS/29 
21/DOS/48

VA-taxa 2022 för Hallsbergs kommun, rättelse i vatten 
avgift

Ärendebeskrivning 
VA-taxa 2022 trädde i kraft 1 januari 2022 men innehåller ett fel i beräkningen för kubikmeter 
levererat vatten i brukningsavgiften. 
Inga felaktiga avgifter har dock tagits ut innan felet upptäcktes.
Vattentaxan finns i tabell 14.1.b på sidan 12 i taxedokumentet. 
Förslag till avgiftsrättelse framgår nedan:
14.1.b) 
Vatten i kubikmeter  

utan moms med moms höjning
VA-taxa 2020 21,00 kr 26,25 kr --
VA-taxa 2021 21,60 kr 27,00 kr 3%
VA-taxa 2022 23,11 kr 28,88 kr 7%

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner rättelsen av brukningsavgiften för kubikmeter levererat vatten 
och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.

Ärendet 
VA-taxa 2011 antogs av kommunfullmäktige 2010-11-15 § 104 med beslut om årlig uppräkning enligt
75 % av konsumentprisindex, KPI samt 25 % av anläggningsindex E84/E25, med januari månad 2011
som basmånad.
Drift- och serviceförvaltningen föreslog att från och med 1 januari 2022 höja brukningsavgifterna 
med 7 % samt att anläggningsavgiften höjs med 15 % som motsvarar ursprunglig indexering sedan år 
2011. 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 att anta VA-taxa för 2022.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltningen

Magnus Ribbing Niklas Hasselwander

Förvaltningschef Teknisk chef
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Om blommor och bin

Interpellation från Vänsterpartiet, Hallsberg, 22-02-03

Till ordförande i Drift- och servicenämnden

För drygt ett år sedan antog Hallsbergs kommunfullmäktige en motion om 
anläggande av ängsmarker för gynnande av pollinerare. Arbetet har förtjänstfullt 
startat. Nu vill vi gärna veta hur arbetet fortskrider. 

I motionen ingår även ett bredare perspektiv om att informera och uppmuntra näringsidkare och 
kommuninnevånare att arbeta i samma anda. Ett jämförbart projekt kan studeras genom att leta upp 
den i höstas sända tv-serien ’Ge oss naturen tillbaka’, från danska Hjörrings kommun, där en 
populär, ekologiskt odlande, ’100-procentig bonde’ medverkar. I det projektet arbetar kommunen, 
företagare, barn och vuxna samfällt för att åstadkomma biologisk mångfald och gynnande av olika 
insekter som vildbin, fjärilar, blomflugor mm. Resultatet var glädjande på många sätt.

Hos oss, liksom i nämnda Hjörring, behövs ett brett upplagt kontaktnät med biologiskt kunniga 
specialister, näringsliv och innevånare. Inspiration och kunskap kan även hämtas från andra 
kommuner som ligger i framkant med detta arbete.

Gynnandet av pollinerare måste kraftsamla. Jordbruksnäringen kan åstadkomma mycket, men en 
omställning till äldre tiders jordbruks hävdande av ängsmark är en lång process. Kommunal mark, 
privata trädgårdar och industri- och näringsidkares marker kan här relativt snabbt användas för att 
vända trenden och ge oss fler av olika pollinerare.

Jag undrar alltså:

 tänker Hallsbergs kommun fortsätta fullfölja motionens inriktning om anläggande av 
ängsmarker och att uppmuntra näringsidkare och innevånare att arbeta i samma anda?

finns det medel avsatta för skötsel och utökning av det redan inledda arbetet med 
ängsmarker?

vilka örter och blommor eller andra växer har planterats och såtts under 2021 och är arterna 
lämpliga och inhemska? (Insekter är ofta specialiserade på växtlighet som funnits tusentals 
år i vårt klimatområde.)

Tryggve Thyresson Veronica Löfling Peter Tillman

Sören Pettersson
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Interpellationssvar på Vänsterpartiet fråga om ”Blommor och bin”

Redan under föregående mandatperiod påbörjades ett arbete med att anlägga 
blomsterängar, då vid Vadsbron och bakom Bergööhuset.

När förvaltningen inledde nuvarande arbete med anläggande av nya 
blomsterängar och plantering av växter, som är till nytta för pollinerande 
insekter, så skedde det med ekonomiska medel tillskapade av 
kommunstyrelseförvaltningen under våren 2021.

Drift- och serviceförvaltningen (DoS) fick då i uppdrag att se ut vilka kommunalt 
ägda ytor som var lämpliga att starta upp ett arbete med att genomföra 
blomsterodlingar på områden som är gynnsamma för detta.

Förberedelsearbetet påbörjades under våren 2021, med en del sådda ytor och 
ett förberedande arbete för att kunna få full effekt under våren 2022 och 
därmed fullfölja det påbörjade odlingsprojektet.

Driften av ytorna kommer att ingå i förvaltningens totala driftbudget för skötsel 
av parkanläggningar. Detta görs möjligt genom att ytor ställs om från finklippta 
grönytor till att förvaltas som ängsmarker och därmed inte blir lika 
insatsintensiva.

Efter att detta projekt har utvärderats kommer förvaltningen ta ställning till hur 
och i vilken omfattning ytterligare insatser kan genomföras. Det är ju ett viktigt 
arbete med att gynna pollinerande insekter, inte minst med framtida 
odlingsbara livsmedel i fokus, så en fortsättning är önskvärd.

Med den offentliga informationen om DoS arbete med odlingarna, räknar vi 
med att det får positiva följdverkningar så att fler kommuner och näringsidkare 
tar efter vårt arbete.

Vad gäller de olika växterna som odlas, har ansvariga valt sådana som används 
både nationellt och lokalt vid likvärdiga odlingar.
Växter som planterats är bl.a. röllika, sommardonis, blåklint, stockros, akleja 
och ytterligare ett 15-tal örter. 

Conny Larsson
Ordförande
Drift- och servicenämnden.
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Förslag från kommuninvånare
Kommunfullmäktige 2022-02-28

Förslag 1
Handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever
Skollagen ändrades 2010 och det står numera i klartext att ”Elever som lätt når de kunskapskrav
som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna
nå längre i sin kunskapsutveckling”. Samma år publicerade professor Roland S Persson en stor
undersökning där 287 särskilt begåvade svenskar deltog, varav 92% upplevt att de inte fått stöd
och förståelse från sin omgivning under sin skoltid.
2015 släppte Skolverket ett omfattande stödmaterial om särskilt begåvade elever (ca 5% av
populationen, dvs ca en i varje skolklass), men trots det råder det 2022 fortfarande stor
okunskap om särskild begåvning i stora delar av skolvärlden, enligt återkommande vittnesmål
i de föräldranätverk som finns.
Skolinspektionen larmade 2016 om att ”På en del skolor tycker runt två tredjedelar av eleverna
att de får för lite utmaningar” (en tredjedel i genomsnitt över landet), baserat på en enkät med
svar från 42 000 niondeklassare. Samma rapport visar att en tredjedel av pedagogerna i
grundskolan tycker att det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att alla kan gå framåt
tillsammans (även här två tredjedelar på vissa skolor, framgår av Skolverkets SIRIS-enkäter).
Problemet är så allvarligt att bristande utmaningar listades överst på Skolinspektionens lista
över utvecklingsbehov i deras efterföljande årsrapport och i rubriken till
generaldirektörens krönika om årsrapporten. Hårdast drabbade blir de särskilt begåvade
eleverna, som får ännu mindre andel utmaningar och dessutom är mer beroende av utmaningar
för sitt välbefinnande. Att år efter år vänta in andra elever tar inte bara ifrån dem möjligheten
att utveckla studieteknik och frustrationstolerans, för det som tänjer deras kapacitet, utan leder
ofta till utåtagerande eller inåtvändhet. Det hör inte till ovanligheten att barnen blir
hemmasittare och många presterar t.o.m. under snittet i skolan. Det framförs ibland argument
på temat att särskilt begåvade barn måste hållas tillbaka av rättviseskäl och för att andra barn
inte ska bli av med ett användbart draglok och kanske även en gratis hjälplärare i klassen, men
de kan lika gärna bli ett stökigt störmoment om de inte ges samma rätt som andra elever att få
den undervisning som de har behov av.
För en del särskilt begåvade elever ”krävs ofta en större organisatorisk flexibilitet än vad en
lärare kan hantera inom klassen”, enligt Skolverkets stödmaterial, så ansvaret kan inte lämpas
över på den enskilda läraren. Det ska inte heller glömmas bort att särskilt begåvade bland
nyanlända och socioekonomiskt utsatta elever är i extra stort behov av systematiserat arbete då
de idag upptäcks ännu mer sällan än andra särskilt begåvade och därmed inte får den hjälp de
behöver.
Av föräldranätverken framgår att det i många fall inte ens räcker till med de spetsutbildningar
som finns och dessutom behövs stora anpassningar redan i lägre årskurser. Det berättas även
om hur tandlöst dagens sanktionssystem är i praktiken, så det går tyvärr inte att luta sig tillbaka
och tro att allt redan är löst i och med det regelverk som är på plats, ansvar som är utdelat och
information som finns tillgänglig för den aktive. Med utgångspunkt i en handlingsplan behöver
inte minst kunskap spridas och attityder lyftas till ytan och arbetas med.
Med bakgrund av vad jag skrivit ovan vill jag härmed inkomma med ett medborgarförslag att
kommunen, med utgångspunkt i SKL:s ”Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever
2016”, utvecklar och implementerar en handlingsplan för hur särskilt begåvade elever i
kommunen ska identifieras och få sina behov uppfyllda. RFSB Örebro, Riksförbundet för
särskild begåvning i Örebro län kan kontaktas för information och stöd. orebro@rfsb.se
Länkar för mer information om särskild begåvning:
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Förslag från kommuninvånare
Kommunfullmäktige 2022-02-28

Skolverkets stödmaterial
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/sarskiltbegavade-
elever
Särbegåvningsportalen (länkar till svenska hemsidor om särskild begåvning)
https://särbegåvning.se

Förslag 2
En bättre och funktionell hundrastgård
Hunden är en stor del av många människors liv. Det bör därför rimligen finnas gott om offentliga ytor 
i vår ort som erbjuder umgänge och rekreation för hundar och hundägare. Huvudfokus i detta arbete 
ligger i att få fram hur vi planerar för hundar i våra stadsmiljöer och varför vi behöver göra det. Brist 
på ytor för hundägare att kunna släppa lös sin hund tillsammans med andra hundar, samt dåliga 
möjligheter till andra platskrävande aktiviteter för hunden i anslutning till våra orter gör att 
hundarnas tillgång till vardagsrekreation minskar. Detta kan också vara orsaken till att hundägare 
ibland låter sina hundar springa utan koppel, vilket kan öka spänningen gentemot hundrädda 
personer. Då lösa hundar i orterna anses vara ett problem har speciella rastgårdar för hundar 
utvecklats. Många av de hundrastgårdar som existerar idag är dock tyvärr väldigt tekniska lösningar, 
bestående av fyrkantiga inhägnader på ett antal få  kvadratmeter. Dessa platser erbjuder förstås inga 
rekreativa värden för hundarna. Inte heller ger de hundägarna så stora möjligheter att utveckla sina 
sociala kontakter genom att träffa andra hundägare. På samma sätt som småbarnsföräldrar har 
behov att träffa andra föräldrar på våra många lekplatser, har också hundägare behov av kontakt 
med andra i samma situation.

Det byggs nya bostadshus och lägenheter i Hallsberg. Det är många boenden i Hallsberg som har 
hund. Det finns en befintlig hundrastgård nu på Söder sida. Tyvärr är den väldigt liten och staketet är 
lågt och glest. Småhundar springer igenom staketet och större hundar hoppar över. Olyckor sker pga 
det.
En ny hundrastgård behövs snarast. Många hundägare åker idag till Kumla för de har satsat på 
hundägare med en funktionell hundrastgård.

Förslag

        - ytan bör vara inhägnad och ha en huvudingång med dubbelgrind för att öka säkerheten och 
minska risken för att hundar smiter ut. Grinden sa vara lätt att öppna med en hand för att slippa 
binda hunden någonstans innan den går att öppna.

Ytan bör var minst 4  ggr större än idag med ett finmaskigt nät som är minst 125 cm högt.gärna 
planka längst ner på staketet så de minsta hundarna inte tar sej ut.
Sittplatser med bord och papperskorgar utanför
Belysning
Gärna buskar och träd som ger skugga
Anslagstavla utanför
Parkering till de som inte bor nära
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Några enkla aktiveringsförslag till hundrastgården

Slalom bana
8 målade pinnar ca 95 cm höga , varje pinne sätts i en burk med cement, när det är torkat grävs de 
ner på rad med 60 cm mellanrum.

Trampstenar
8 mindre plattor i diversekulörer i storlek ca 15 * 15 cm  läggs på marken som hunden kan gå på utan 
nudda marken

Balansbräda
250 cm lång regel, 10 cm bred och 4,5 cm tjock. Målas. Och sätts fast halkskyddstejp
Förankras ordentligt i marken med cementklump ca 25 cm över marken

Balansbrädan i förgrunden och gungbräda bak

Gungbräda
En stubbe
En regel, 3 m lång, 17 cm bred och 4,5 cm tjock
Målas, och uppe på brädan sätts halkskyddstejp fast.
Sedan lägger man bara regeln över stubben

 3 HOPPHINDER

3 Reglar som är 210 cm långa, 10 cm bred och 4,5 cm tjock
3 rundstavar som är 250 cm lång och 2,5 cm i diameter
Målas
GÖR SÅ HÄR:
1. Kapa regeln i fyra delar så att du får två stycken stolpar som blir 85 cm och två stycken ”fötter” 
som blir 40 cm.
2. Kapa rundstaven till tre lika långa delar, ca 83 cm.
3. Sandpappra snittytorna.
4. Måla alla delar minst två gånger med den vita utomhusfärgen.
5. Mät ut mitten på ”foten” och förborra två hål (ett på var sida om mittstrecket) rakt igenom, annars 
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spricker träet när du skruvar i skruvarna.
7. Skruva fast stolparna i var sin fot. Skruva underifrån foten och upp i stolpen.
8. Mät ut var du vill att dina rundstavar ska sitta. Tre nivåer på olika höjder. Borra hål med borret på 
25 mm.
9. Sandpappra i hålen och måla inuti. Dekormåla olika fält med färgglada kulörer och låt torka.
10. Skjut in rundstavarna i hålen.
Förankra hindren i marken med cement med ca  60 cm mellanrum mellan hindren

Tunnlar

2 cement rör med längd ca 1,5 m och diameter ca 60 cm grävs ner så det inte kan rulla när hunden 
går igenom
Lite större stenar som hunden kan hoppa upp på
En större stam som hunden kan gå på
Det vore bra med flera papperskorgar på området till hundbajspåsar
Naturligtvis behövs området klippas gräs på under sommaråret.

Förslag 3
Förbättring av hundrastgården
Kul med nytt i hundgården. Tack! Otroligt uppskattat. 
Tips på vad en hund kan tänkas gilla: ett cementrör att krypa igenom och balansera på. Ett större 
dött träd med grenar som ligger ner är spännande att utforska. ”Stubbar” att hoppa emellan och 
även balansera på.
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