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Kommunstyrelsen

§ 139 - Taxa för Plan- och geodataverksamheten
(20/KS/198)

Ärendebeskrivning
För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap 8 § Plan- och bygglagen,
PBL (2010:900) behöver kommunen ha en av kommunfullmäktige antagen taxa för sin
verksamhet. Taxan är en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina
kostnader inom området. Taxemodellen som Hallsbergs kommun använt sig av är framtagen
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) med ursprung från 2011.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta reviderad taxa för Plan- och Geodata
2. att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2021

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta reviderad taxa för Plan- och Geodata
2. att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2021

Beslutsunderlag



TS Taxa för Plan- och Geodata
Taxa för Plan- och Geodata 2021
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/KS/198

Förslag till Taxa för Plan- och geodataverksamheten
Ärendebeskrivning

För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap 8 § Plan- och bygglagen, PBL
(2010:900) behöver kommunen ha en av kommunfullmäktige antagen taxa för sin verksamhet. Taxan
är en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom området.
Taxemodellen som Hallsbergs kommun använt sig av är framtagen av Sveriges kommuner och
regioner (SKR) med ursprung från 2011.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1.
att anta reviderad taxa för Plan- och Geodata
2.
att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2021

Ärendet

En justering av gällande Taxa för Plan- och geodataenhetens verksamhet måste genomföras.
Skatteverket har meddelat att moms ska tillkomma vid utsättning/utstakning samt för
nybyggnadskarta vid de tillfällen då nybyggnadskartan inte är en myndighetshandling. Om
kommunen bedömer att det behövs en nybyggnadskarta är det en myndighetshandling. Om den
sökande själv vill ha en nybyggnadskarta, även om det inte är ett krav från kommunen, ska moms
tillkomma. Förvaltningen har därför tagit fram en riktlinje för att bedöma när nybyggnadskarta ska
begäras. Förslaget innehåller också en ny tidsersättning för handläggning med 900 kr/tim för
planhandläggning och 800 kr/tim för geodatahandläggning. Detta för att anpassa till dagens
personalkostnader. Om tidsersättningen används vid myndighetsutövning är den momsbefriad,
annars tillkommer moms med 25 %.
En mer genomlysning av befintlig taxekonstruktion för plan- och geodata kommer att genomföras
2021. Sveriges kommuner och regioner ser över finansiering, utförande och mallar för ta ut
planavgifter och avgifter för geodata. Plan och bygglovstaxan från 2011 upphör att gälla i sin helhet
då en separat Taxa för Bygglov och Strandskyddsdispenser har antagits.
☐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
Taxa för Plan- och geodata 2021, inkl bilaga Riktlinjer för krav på nybyggnadskarta
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1 Inledning
Denna taxa gäller för Plan- och geodataenhetens verksamhet inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och
bygglagen (2010:900) eller kommunallagen (2017:725), om inget annat
anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den
aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte
momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser
med tillhörande tabeller och bilagor.

2 Tidigare Taxa
Tidigare taxa för Plan- och geodataenhetens verksamhet är från 2011 och
upphör i sin helhet att gälla.

3 Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en
tusendel av gällande prisbasbelopp (mPBB) enligt socialförsäkringsbalken
(2010:110) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp
kräver. Därutöver har justeringsfaktor N 0,8 lagts till funktionen i syfte att
anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom Hallsbergs kommun.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
KOM
Faktor för kommunicering
KF
Kartfaktor
mPBB
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
MF
Mätningsfaktor
N
Justeringsfaktor
OF
Objektfaktor
PF
Planavgiftsfaktor Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor
x mPBB x N.
Planavgift beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).
Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean (BYA) + öppenarean (OPA).
Kartavgift beräknas efter markarean.
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
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Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske inom den tid som anges i fakturan. Betalas inte
avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan
tas ut i förskott.
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall
Beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 §
plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ett beslut ska
lämna in överklagandet till kommunen inom tre veckor från den dag
beslutet delgavs.
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4 Plantaxa
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.

4.1 Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av
gällande prisbasbelopp (mPBB) enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) samt
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N
läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom
kommunen.
Kommunfullmäktige kan besluta om faktor N, dock alltid med beaktande av
självkostnadsprincipen, se ovan.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
KOM
Faktor för kommunicering
KF
Kartfaktor
mPBB
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
MF
Mätningsfaktor
N
Justeringsfaktor
OF
Objektfaktor
PF
Planavgiftsfaktor
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
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4.2 Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar
– beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt
tabeller nedan. Vid area större än 10 000m2 höjs OF med 1 per 1 000 m².
Area (m2) – BTA + OPA

OF

0–24

0

25–49*

2

25–49

4

50–129

6

130–199

8

200–299

10

300–499

14

500–799

20

800–1199

26

1 200–1 999

36

2 000–2 999

46

3 000–3 999

56

4 000–4 999

64

5 000–5 999

72

6 000–7 999

88

8 000–10 000

100

*I separat ärende, t.ex. komplementbyggnader, carport, taktäckta
uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap. 4–6 §§), skärmtak,
glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den
sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn
efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.
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4.3 Tabell 2 Tidsersättning
Kategori

Timpris

Handläggare

900

Vid myndighetsutövning ingen moms, annars tillkommer moms 25%.

4.4 Tabell 3 Underrättelse och expediering
Denna taxa används när kommunicering krävs.
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal
Kommentarer

KOM

Sakägare 1–5

40

Sakägare 6–9

60

Sakägare 10-

120

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

80

4.5 Tabell 4 Avgift för planbesked
Typ av besked
Planbesked (se nedan)

Avgift
Tidsersättning (dock minst 200 mPBB)

4.6 Planbesked -Ärendekategorier
Enkel åtgärd
200 mPBB eller tidsersättning.
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av
bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller
tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller
övriga projekt med en markareal om högst 2 000 m2 eller ändrad
markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med
enkelt planförfarande.
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Medelstor åtgärd
300 mPBB eller tidsersättning
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor
åtgärd.
Stor åtgärd
400 mPBB eller tidsersättning
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000
m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2
markareal eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

4.7 Tabell 5 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas,
ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om
antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och
parternas åtagande i övrigt.
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat,
t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras
planavgiften i motsvarande grad.
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 §
PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock
debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från
planen (tolkningsutrymmet).
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas
planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre
detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den
gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har stöd
i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar).
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För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas
enligt tabell 1.
För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas
planfaktor som för nybyggnad.
Tidsersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA
Planavgift tas inte ut för
 nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 25
m²
 tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 25 m²
Förskottsavgift tas ut enligt följande princip:
vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, efter antagande 50 %
Planavgift: mPBB x OF x PF x N
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1
000 m². Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102
Planfaktor (PF)
Nybyggnad

PF
Tillbyggnad

PF
Ändring

Områdesbestämmelser

100

60

60

Detaljplan inkl program

220

100

100

Detaljplan exkl program

140

60

60

80

40

40

Fastighetsrättsliga
åtgärder i detaljplan

5 Geodatataxa
Justeringsfaktorn (N) = 0,8 i samtliga tabeller gällande Geodatataxan.

5.1 Tabell 7 Avgift för nybyggnadskarta
Moms 25 % tillkommer i de fall där nybyggnadskartan inte är en
myndighetshandling, det vill säga en handling krävd av kommunen.
Nybyggnadskarta krävs om myndighetsnämnden anser det nödvändigt.
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas, se bilaga.
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Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta
m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta (F)

Kartan innehåller fastighetsgränser,
höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter
Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta
Övriga byggnader; sammanbyggda
enbostadshus, flerfamiljshus samt
alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika
med 1 999 m2.
2 000–4 999 m2
5 000–9 999 m2
10 000–15 000 m2
Tomtyta större än 15 000 m2
Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet
Komplettering av nybyggnadskarta
Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet
Alla övriga åtgärder

NKF eller
tidsersättning Fullständig nbk

NKF Enkel
nybyggnadskarta

150

70

150

70

250
90
350
120
450
150
Skälighetsbedömning/nedlagd tid
Tidsersättning
Tidsersättning

40
Tidsersättning

40
Tidsersättning

Tidsersättning

Tidsersättning

Tidsersättning

Tidsersättning

Kartutdrag (K)
Kartan innehåller fastighetsgränser, vägar, ev. planinformation och
befintliga byggnader (fältkontroll utförs inte).
Avgift = mPBB x KF
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KF eller
tidsersättning

Analog karta normaltomt = max 2000 m²

15

Digital karta normaltomt = max 2000 m²

15+15

Digital karta för större områden än normaltomt

Tidsersättning

5.2 Tabell 8 Avgift för utsättning
Moms 25 % tillkommer, ej myndighetsutövning.
Utsättning kan utföras av myndighetsnämndens personal eller annan med
grundläggande verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren
föreslår.
Utsättningsavgift = mPBB x UF x N
Grovutsättning kostar 40 % av priset för utsättning.
Beskrivning

UF

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
1–199 m2
200–499 m2
500–999 m2
1000–1 999 m2
2 000–2 999 m2
Större än 3000 m2
Tillägg per punkt utöver 4
Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska
beräknas för hela ärendet under förutsättning
att det ingår i samma beslut.
Utsättning, detaljpunkter, mätningslinjer och
arbetsfixar

Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus
m.m. till en- och tvåbostadshus (4 punkter).
15-199 m2
Tillägg per punkt utöver 4

180
210
240
290
340
390
10
Anbudsförfarande

Tidsersättning se tabell 2

Utsättningsfaktor
UF
70
5
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Utsättningsfaktor
UF

15-199 m2
200-1 000 m2
Tillägg per punkt utöver 4

50
100
5

Övrig utsättning

Utsättningsfaktor
UF

Plank eller mur
Transformatorstation
Utsättning, detaljpunkter, mätningslinjer och
arbetsfixar

Gränsutvisning

50
70
Tidsersättning se
tabell 2, se även
tabell 27

Utsättningsfaktor
UF

Första gränslinjen
Tillägg per punkt

50
10

5.3 Tabell 9 Lägeskontroll
Moms 25 % tillkommer, ej myndighetsutövande.
Avgift = mPBB x MF x N
Lägeskontroll för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2.
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)
50–199 m2
200–499 m2
500–999 m2
1 000–1 999 m2
2 000–2 999 m2
3 000–5 000 m2
Tillägg per punkt utöver 4

Mätningsfaktor (MF)
75
90
110
130
150
170
2
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Mätningsfaktor (MF)

50–199 m2
Tillägg per punkt utöver 4
Tillbyggnader – nybyggnad (4 punkter)

40
1
Mätningsfaktor (MF)

50–199 m2
200–1 000 m2
Tillägg per punkt utöver 4

40
80
1

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller anbudsförfarande.
Lägeskontroll utföres endast efter särskild överenskommelse, med
byggherren eller krav från byggnadsinspektör i samband med Tekniskt
samråd, OBS moms tillkommer.

5.4 Tabell 10 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk
information
Avgift per HA = mPBB x KF x N
Moms 6 % tillkommer.
Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en
blandning av skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas
vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala
kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt
begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta
Innehåll i kartan

Informationsandel
i%

Gränser och Fastighetsbeteckning
Byggnader och övriga topografiska objekt

Page 22 of 136

30
30

KF
9
9

Datum

2020-XX-XX

Vägar, järnvägar, adresser
Höjdinformation
All information

Ärendenummer

Sida

20/KS/198

14(16)

20
20
100

6
6
30

Övriga digitala kartprodukter

KF

Översiktlig karta
Stadskarta

2
1,5
Stadsmodell 3D

KF

Byggnader med takkonstruktion
Byggnadskuber
Terrängmodell, ytor
Höjdgitter

7,5
5
6,25
5

Snedbild/fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)
Privat bruk (digital bild)
Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell
tidsersättning och materialkostnad.

25
6

5.5 Tabell 11 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N
Moms 25 % tillkommer, ej myndighetsutövning.
Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.
Objekt

MF

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
(minimum 3 punkter per beställning)

10

Förklaring: Gäller även permanenta äldre polygon- och fixpunkter,
koordinater inkl. ev. punktskiss, från o med 2:a >> 10:e punkten MF=5.

5.6 Tabell 12 Tidsersättning
Vid myndighetsutövning ingen moms, annars tillkommer moms 25%.
Kategori

Timpris

Handläggare

800
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Bilaga 1 Riktlinjer för kommunens krav om
nybyggnadskarta och utsättning
De grundläggande reglerna för nybyggnadskarta och utsättning ges i PBL.
Nybyggnadskartor upprättas genom myndighetsnämndens försorg.
Nybyggnadskarta krävs om myndighetsnämnden anser det nödvändigt.
Nämnden anger riktlinjer/krav för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Nedanstående riktlinjer/krav anger var och när myndighetsnämnden anser
att nybyggnadskarta (på vilken situationsplanen ska upprättas) krävs, samt
när utsättning ska utföras.
Inom detaljplanelagt område
Byggnadstyp
Huvudbyggnad
Komplementbyggnad
Tillbyggnad
Tillbyggnad
Tillbyggnad
Tillbyggnad
Byggnad för el, VA

Avstånd
till gräns

Avstånd till
Byggnadsarea NBK
förbudsområde
> 30 m2
>= 200 m2
<=1 m

<= 1 m
>1m

>1m

< 200 m2

F
E
E
E
E
K
K

UTS

UTS
gräns

Grov och fin
Grov och fin
Grov

Ja
-

UTS

UTS
gräns

Ja
Ja
-

Ja
-

UTS

UTS
gräns

-

-

Sammanhållen bebyggelse inom VA-verksamhetsområde utom
detaljplanelagt område
Byggnadstyp
Huvudbyggnad
Komplementbyggnad
Tillbyggnad
Tillbyggnad

Avstånd
till gräns

Avstånd till
Byggnadsarea NBK
förbudsområde
> 30

m2

<= 1 m
>1m

F
E
E
K

Utom detaljplanelagt område samt utom sammanhållen bebyggelse
och/eller utom VA-verksamhetsområde
Byggnadstyp

Avstånd
till gräns

Avstånd till
Byggnadsarea NBK
förbudsområde

Huvudbyggnad
Komplementbyggnad
Tillbyggnad
F = Fullständig nybyggnadskarta
E = Enkel nybyggnadskarta
K = Kartutdrag
NBK = Nybyggnadskarta
UTS = Utsättning

> 30
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Tillägg och förtydliganden till Riktlinjer för kommunens krav om
nybyggnadskarta och utsättning i samband med bygglov



Bygglovsansökan avseende huvudbyggnad m.m. inom detaljplanelagt område
alternativt inom sammanhållen bebyggelse i VA-verksamhetsområde ska
alltid innehålla situationsplan ritad på av myndighetsnämnden godkänd
nybyggnadskarta. Inom samma områden ska bygglovsansökan avseende
komplementbyggnad större än 30 m2, innehålla situationsplan ritad på enkel
nybyggnadskarta som är godkänd av myndighetsnämnden. Utom
detaljplanelagt område samt utom sammanhållen bebyggelse och/eller utom
VA-verksamhetsområde kan situationsplanen för huvudbyggnad, garage,
uthus m.m. ritas på kartutdrag.



Ingen nybyggnadskarta krävs för komplementbyggnader som understiger 30
m2 oavsett om området är detaljplanerat eller inte.



Tillbyggnader av befintliga hus kräver endast enkel nybyggnadskarta när
tillbyggnationen placeras 1 meter eller närmare fastighetsgräns eller
förbudsområde. Tillbyggnader utanför detaljplanelagt område alternativt
sammanhållen bebyggelse i VA-verksamhetsområde kräver ingen
gränsutsättning.



Utsättning kan utföras av myndighetsnämndens egen personal eller annan
part som byggherren föreslår. Den person/konsult som byggherren eller
myndighetsnämnden anlitar för utsättning inom detaljplanelagt område
alternativt inom sammanhållen bebyggelse i VA-verksamhetsområde
förutsätts inneha verifierad grundläggande mätningsteknik kompetens.



I de fall en tillbyggnad ska byggas 1 meter eller närmare fastighetsgräns krävs
utsättning av denna gräns. Gäller inom detaljplanelagt område alternativt
inom sammanhållen bebyggelse i VA-verksamhetsområde.



Bygglovsansökan ska alltid innehålla mått och skalriktig situationsplan.
Nybyggnadskartan får inte förändras vid framställande av situationsplanen,
endast nya byggnader och måttsättning får läggas till.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 140 - Förändring av kommunens taxa för tillsyn om tobak och
liknande produkter
(20/KS/194)

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunen ska göra tillsyn vartannat år i
butiker som omsätter tobaksprodukter för mindre än 50 000 kr per år och att tillsynsavgift
bara ska tas ut de år som tillsyn sker.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta föreslagen förändring av tillsynen och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter
mindre än 50 000 kr i tobaksprodukter per år så att tillsyn görs vartannat år.
2. att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år som kommunen gör tillsyn.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta föreslagen förändring av tillsynen och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter
mindre än 50 000 kr i tobaksprodukter per år så att tillsyn görs vartannat år.
2. att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år som kommunen gör tillsyn.

Beslutsunderlag




TS Förändring av kommunens taxa för tillsyn om tobak och liknande produkter
Riktlinjer och taxa för kommunens arbete enligt lag (2018.2088) om tobak och liknande
produkter
Protokollsutdrag SAN § 137 - Förändringar av kommunens taxa för tillsyn om tobak och
liknande produkter

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:20/KS/194

Förändring av kommunens taxa för tillsyn om tobak och liknande
produkter
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunen ska göra tillsyn vartannat år i butiker
som omsätter tobaksprodukter för mindre än 50 000 kr per år och att tillsynsavgift bara ska tas ut de
år som tillsyn sker.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta föreslagen förändring av tillsynen och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter mindre
än 50 000 kr i tobaksprodukter per år så att tillsyn görs vartannat år.
2. att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år som kommunen gör tillsyn.

Ärendet

I nuläget sker tillsyn varje år i alla butiker som bedriver försäljning av tobaksprodukter eller liknande
varor. Detta gör att tillsynsavgiften, som är lika stor för alla, slår olika hårt beroende på hur mycket
butikerna omsätter. Detta förslag har därför tagits fram för att mildra effekten av avgiften hos de
mindre butikerna och göra att tillsynen sker på mer lika villkor hos de olika näringsidkarna.
Om en butik har låg omsättning av tobaksprodukter är inte heller behovet lika stort av tillsyn som hos
butiker med hög omsättning av dessa produkter, vilket också är ett skäl till att minska frekvensen av
tillsynen hos de mindre butikerna och detta borde då kunna ske utan att risken ökar för att barn och
unga lider skada.
☒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.

Kommunförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Riktlinjer och taxa för kommunens arbete enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Protokollsutdrag SAN § 137 – Förändringar av kommunens taxa för tillsyn om tobak och liknande
produkter
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Beslutad av:
Riktlinjer beslutade av Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019-06-19, taxa beslutad av Kommunfullmäktige 201909-23
Ärendenummer: 19/KS/135

Riktlinjer och taxa för
kommunens arbete enligt lag
(2018:2088) om tobak och
liknande produkter

Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 53 04
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1 Riktlinjer för kommunens ansvar enligt lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Genom lagen upphävs
tobakslagen(1993:581} och lagen(2017:425} om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Den nya lagen innebär bland annat att den som säljer tobaksvaror och liknande
produkter ska ha tillstånd för detta.
I nu gällande tobakslag gäller att butikerna anmäler försäljningen av
tobaksprodukter till kommunen utan prövning av kommunen.
Enligt övergångsregler gäller att butiker som före lagens ikraftträdande anmält
försäljning av tobaksvaror till kommunen, enligt nu gällande lag, får fortsätta att
sälja tobaksvaror fram till 1 november 2019. Efter 1 november gäller att en
ansökan måste kommit in för fortsatt försäljning. Försäljningen får fortsätta enligt
den förra lagstiftningen till dess att kommunen fattat beslut i ärendet.
Lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) innehåller bestämmelser
om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för
rökning och om användningen av njutningsmedel som till användningssättet
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
I detta dokument berörs inte de delar i lagstiftningen som rör rökförbud.
Lagen ska inte tillämpas på produkter som är klassificerade som narkotika enligt
narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42)
om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Ifråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska lagen inte tillämpas
på läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen
(2015:315) eller lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.
Ifråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare gäller även
produktsäkerhetslagen (2004:451).
Förtydliganden:
Elektronisk cigarett: en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga
via ett munstycke, innehållandes en tank eller en patron.
Påfyllningsbehållare: behållare som innehåller vätska med nikotin och som kan
användas för att fylla på en elektronisk cigarett.
Örtprodukter för rökning: produkter som är baserade på växter, örter eller frukter
som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning.
Detaljhandel: försäljning till konsumenter.
Part/handel: försäljning till detaljhandlare, inte till konsumenter.
Försäljningsställe: en viss lokal eller ett avgränsat utrymme för detaljhandel.

1.1 Lagens syfte
Den nya lagen är ett led i den strikta reglering som rör framför allt tobaksrökning
enligt förarbeten till lagen (prop.2017/18:156). Rökningen har stadigt minskat och
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regeringen vill se ett fortsatt minskat tobaksbruk där rökningen är starkt
reducerad och inte längre ska utgöra ett stort folkhälsoproblem. Regeringen har
också ställt sig bakom målet att nå ett rökfritt Sverige 2025. Regeringens avsikt
med lagförslaget var att den nya lagen ska bidra till att uppnå de uppsatta
tobakspolitiska målen.
Lagen ska syfta till att begränsa hälsorisker och olägenheter som kan kopplas till
bruk av tobak och andra produkter som regleras i lagen, e-cigaretter, örtprodukter
för rökning och njutningsmedel som till användandet Iiknar rökning men som inte
innehåller tobak. Som i lagen benämns som Iiknande produkter.
Regeringen vill enligt förarbetena avnormalisera rökningen, framförallt för att
skydda barn och unga.

Allmänna krav
Kommunerna har givits ansvaret för att pröva ansökningar om tillstånd som en
följd av att kommunerna under många år haft tillsynsansvaret gentemot
detaljhandeln.
Genom lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter har regeringen givit
kommunerna rätt att ta ut avgift för sin tillståndsprövning och för sin tillsyn (8
kap. 1-2§§). | förarbeten till lagen görs jämförelsen med reglerna och avgifterna
som rör serveringstillstånd som kommunerna sedan 1996 ansvarat för.
Avgifterna kommunerna får ta ut ska täcka personalkostnader och OH-kostnader
och följa självkostnadsprincipen i kommunallagen. Kostnaderna ska täcka alla
delar i kommunernas prövning och tillsyn.
Idag har Hallsbergs kommun ansvaret för handläggningen i Sydnärkekommunerna
Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå som rör serveringstillstånd och
tillsyn av detaljhandel av tobak.
Verksamheten har under alla år från starten 1995 varit självfinansierad genom
kommunernas avgifter för handläggning och tillsyn i dessa delar.

Tillstånd enligt nya tobakslagen
Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med
tobaksvaror.
Tillstånd krävs inte för detaljhandel- eller partihandlare som varken har säte eller
fast driftställe (butik) för näringsverksamhet i Sverige.
Ett tillstånd kan gälla viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om tillstånd
avser att bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe (butik), ska tillståndet
avse viss lokal.
Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina
personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig
att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med
de krav som ställs upp i den nya tobakslagen. En ansökan måste vara skriftlig.
Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället
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(butiken) är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den
kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av
den kommun där företaget har ett fast driftställe/försäljningsställe.
Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där företaget har sitt säte
eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett
fast driftställe (t.ex. en företagsadress).

Kommunens prövningar
Vid prövning av en ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter får
kommunen inhämta yttrande från Polismyndigheten. Myndigheten ska yttra sig
om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och ska i sina yttranden
redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras bedömning i det
enskilda ärendet. Är sökanden aktuell eller har varit aktuell i Polismyndighetens
register med brott som kan vara av betydelse för kommunens bedömning ska
detta redovisas i yttrandet.
Även yttrande frän Skatteverket och Kronofogdemyndigheten kan begäras in.
Dock kan kravet också ställas på sökanden att han inkommer med uppgifter från
dessa myndigheter.
En ansökan om tillstånd för partihandel får dock inte bifallas utan att kommunen
inhämtat yttrande från Polismyndigheten och Tullverket.
Kommunens lämplighetsprövning ska avse dels sökandens vandel - ekonomisk
skötsamhet och eventuell tidigare brottslig belastning, dels sökandens
ekonomiska förhållanden i övrigt.
När en sökande belastas med en dem eller misstanke om brott ska bedömning
göras i varje enskilt fall utifrån brottets art, svårighetsgrad och om det påverkar
hans möjlighet att bedriva detaljhandel med tobak och liknande produkter.
Särskilt allvarligt är brott som har anknytning till butiksrörelsen, ekonomisk
brottslighet eller tobaksrelaterad brottslighet.
För att kvalificera sig efter att brott begåtts eller att man varit ekonomiskt
misskötsam ska man visa att man har levt laglydigt och ekonomiskt skötsamt
under en viss tid. Den så kallade karenstiden kan variera med hänsyn till brottets
art.
Vid en ansökan om tillstånd kan kommunen begära in en finansieringsplan och
uppgifter om finansieringen av verksamheten, för att motverka att
försäljningsställen finansieras med illegala medel. Kommunen kan också
kontrollera att sökanden inte är ekonomiskt beroende av eller ekonomiskt
underkastad någon som är olämplig att bedriva försäljning av tobak och Iiknande
produkter. Ett sådant beroende kan begränsa en sökandens möjligheter att själv
styra sin verksamhet.
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Egenkontroll och uppgiftslämnande
Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild
kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram samt se till att personalen får den
information de behöver för att sköta försäljningen av tobaksprodukter i enlighet
med lagstiftningen. Till ansökan om tillstånd ska ett egenkontrollprogram bifogas.
En ansökan kan avslås om egenkontrollprogrammet saknas eller om det inte har
en lämplig utformning.
Även andra handlingar som behövs för kommunens tillsyn ska presenteras om
kommunen begär det (t.ex. bolagsbevis, ritningar och andra handlingar) som
kommunen bedömer krävs för att kunna utöva sin tillsyn.
Under löpande tillstånd ska butiksinnehavaren utan dröjsmål anmäla uppgifter
om ändrade förhållanden till kommunen som rör butiken eller ägarförhållanden.

Tillstånd vidförändringar av verksamheten
Om den som har ett tillstånd överlåter rörelsen får även lagret av tobaksvaror ingå
i överlåtelsen om köparen har erhållit ett tillstånd.
Ett tillstånd upphör att gälla utan beslut av kommunen om tillståndshavaren
försätts i konkurs. Om konkursboet vill driva verksamheten vidare ska en ny
ansökan göras hos kommunen. En sådan ansökan behandlas med förtur.
Ett konkursbo, eller ett dödsbo, får utan krav på tillstånd sälja tobaksvarorna till
annan näringsidkare som innehar tillstånd. Ingen försäljning till konsument är
tillåten i sådant fall. När en verksamhet avvecklas till följd av att tillståndet
återkallats av kommunen gäller samma förfarande.

Partihandlarens kontrollskyldighet
Partihandlare får endast sälja tillståndspliktiga varor till den som innehar tillstånd.
Säljaren/partihandlaren ska förvissa sig om att köparen (butiken) har ett giltigt
tillstånd.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
En näringsidkare får som tidigare inte bedriva detaljhandel av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till
kommunen. Kommunen ska handlägga anmälningarna och utöva tillsyn över
dessa produkter.

Åldersgränser
Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller
på annat sätt lämnas ut till den som inte fyllt 18 år. Den som lämnar ut varan ska
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förvissa sig om att kunden är 18 år.
Om det finns anledning att tro att varan ska lämnas vidare till någon som inte är
18 är, får den inte lämnas ut (säljas).

2 Tillsyn
Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som ska säljas till
konsument ska vara försedda med hälsovarningar (texter och illustrationer) som
upplyser om hälsorisker med rökning (kap.3 lagen 2018:2088).
Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara
försedda med hälsovarningar och ett informationsblad.
Tillverkaren och importören ansvarar att förpackningarna förses med
hälsovarningar enligt föreskrifter. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om hälsovarningar. Om varan saknar
hälsovarning (eller informationsblad) enligt föreskrifterna får varan inte säljas till
konsument. Avseende tobaksvaror får heller inte varan säljas till detaljhandlare
om hälsovarning enligt föreskrifter saknas.
Kommunen ska utöva tillsyn över detaljhandeln av tobak och liknande produkter.
Kommunen utövar tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs när det
gäller hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning
på produkterna på försäljningsstället.
Kommunen utövar också tillsyn över marknadsföringen på eller i anslutning till
försäljningsstället. Viss marknadsföring avseende tobaksvaror får förekomma
inomhus som inte är påträngande och som inte kan ses utifrån. För elektroniska
cigaretter gäller att ingen marknadsföring är tillåten.
Kommunen utövar också tillsynen över rökfria miljöer. Det ansvaret vilar inte på
tillståndsenheten utan på andra avdelningar inom kommunen.
Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning för kommunerna avseende
kraven på hälsovarningar (varningstexter och illustrationer) på produkterna.
Länsstyrelserna ska utöva tillsyn över kommunernas verksamhet och även biträda
kommunerna med information och råd m.m.
Kommunen får återkalla ett tillstånd om:
– tillståndet inte längre nyttjas.
– tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande.
– det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på
försäljningsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren ingripit.
– tillståndshavaren har meddelats en varning utan att bristerna rättats till.
Istället för en återkallelse kan kommunen meddela en varning, om varning
bedöms såsom en tillräcklig åtgärd. En varning får också meddelas vid allvarliga
eller återkommande brister.
Vid tillsyn över detaljhandel av elektroniska cigaretter kan kommunen vid brister
meddela ett försäljningsförbud eller varning, om varning bedöms såsom en
tillräcklig åtgärd. Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.
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Vid tillsynen har kommunen rätt till upplysningar som bedöms behövas vid
tillsynen samt rätt till tillträde till alla butikens tillhörande lokaler.
Polismyndigheten som också är en tillsynsmyndighet ska på begäran av
kommunen vara behjälplig vid kommunens tillsyn. Kommunen och polisen ska i
sina roller som tillsynsmyndighet underrätta varandra om förhållanden som kan
vara av betydelse för tillsynen.
Kommunen ska skicka kopia på de beslut man tar enligt denna lag till
Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och Länsstyrelsen.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror utan tillstånd kan
dömas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst två år. Om
brottet är grovt kan man dömas till lägst sex månader och högst sex års fängelse.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror som saknar korrekta
hälsovarningar kan dömas till olovlig tobakshantering till böter eller fängelse i
högst sex månader. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
säljer tobaksvaror eller elektroniska cigaretter, eller påfyllningsbehållare, till den
som inte fyllt 18 år.
Kommunen planerar sin tillsyn i en tillsynsplan som antas för varje år. Dock ska
målet vara att varje försäljningsställe ska få minst ett besök per år med undantag
för butiker med lägre omsättning av tobaksprodukter än 50 000 kr/år som ska få
ett besök vartannat år. Kommunen skriver och expedierar ett tillsynsprotokoll för
varje genomförd tillsyn.
Upptäcker kommunen brister vid tillsynen planeras ytterligare ett tillsynsbesök in
för återbesök. Kvarstår bristerna vid återbesöket kommer ett nytt återbesök göras
och kommunen kommer då att debitera försäljningsstället 2000 kr för det extra
återbesöket.
Är bristerna av allvarligare art eller inte åtgärdade vid återbesök två kan
kommunen meddela en varning eller återkalla tillståndet.
Tillståndet kan också återkallas om det framkommer uppgifter eller brister hos en
tillståndshavare som är av sådant slag att de skulle utgöra hinder mot att meddela
tillstånd.
Detsamma gäller om bristerna funnits redan vid meddelandet av tillståndet, men
uppdagats senare.

2.1 Kontrollköp
Kommunen får använda sig av kontrollköp för att påminna handlarna om deras
skyldighet att förvissa sig om åldern på den som köper tobaksvaror m.m.
Kontrollköp betraktas inte som ett tillsynsbesök. Vid kontrollköp får endast anlitas
personer som fyllt 18 är. Efter genomfört kontrollköp ska kommunen snarast
underrätta detaljhandlaren om resultatet. Resultatet av kontrollköpet får inte
användas för administrativa åtgärder av kommunen, såsom varning eller
återkallelse.
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3 Avgifter
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av en ansökan enligt lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunen får också ta ut avgift
för sin tillsyn enligt samma lag. Avgifternas storlek beslutas av
kommunfullmäktige.
De nya kraven på kommunerna i och med tillståndsplikten kommer medföra
ökade kostnader för kommunens tobakshandläggning. Dels vad avser den ökade
omfattningen av tillsynen enligt nya lagen, dels vad avser den omfattande
prövningen kommunen ska göra för att utröna sökandens personliga och
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt i ärendet. Nedan finns
samlade avgifterna för handläggning och tillsyn enligt riktlinjerna. Avgifterna är
beräknade efter hur mycket arbetstid som avsätts på varje enskilt ärende.
Kommunala avgifter enligt självkostnadsprincipen behöver inte motsvara
kostnaden i varje enskilt ärende utan kan beräknas efter schablon. Avgifterna kan
variera mellan kommunerna i landet beroende på att de faktiska kostnaderna är
olika och att också ambitionsnivån kan vara olika mellan kommuner.
Ambitionsnivån regleras i kommunernas riktlinjer och i tillsynsplaner mm.

3.1 Ansökningsavgifter
Ansökan om permanent tillstånd
Ansökan för att erhålla ett permanent försäljningstillstånd kräver ett omfattande
remissförfarande. Polis, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten ska yttra sig i
ärendet. Remisshandlingar ska skickas ut till dessa myndigheter, bevakas och
remissyttranden ska bedömas och arbetas in i utredningen/beslutsunderlaget. Det
tänkta försäljningsstället ska besökas och tid med sökanden ska avsättas.
Finansieringen av en köpeskilling ska eventuellt bedömas. Den totala
handläggningstiden från diarieföring till meddelande av beslut är ca 2 månader.
Effektiv arbetstid bedöms vara 8-10 tim.
En motsvarande ansökan för partihandelstillstånd kräver samma förfarande och
samma arbetsinsats och ska därför belastas med samma avgift. Avgift 7 000 kr.

Anmälan om väsentligt ändrade ägarförhållanden
Anmälan om ändrade uppgifter enligt 5 kap. 7 § ska göras utan dröjsmål till
kommunen. Det kan t.ex. avse en ändring av försäljningsställets storlek eller
ändring av bolagsman eller styrelse. Avser ändringen bolagsman eller styrelse ska
kommunen öppna ett tillsynsärende och utreda förändringen i bolaget. En sådan
anmälan som avser väsentligt ändrade ägarförhållanden eller om ett bolag med
tillstånd säljs eller en delägare byts ut eller kommer till liknar i många delar en
nyansökan och det är därför motiverat med en extra avgift. De nya delägarna ska
prövas, vandelsprövas och finansieringen ska prövas. Avgift 5 000 kr.
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Ansökan om tillfälligt tillstånd
Ansökan för tillfälliga tillstånd för detaljhandel kan avse försäljning några dagar
under t.ex. en mässa eller under en festival. En sådan ansökan som avser en
kortare period eller under några få dagar kräver oftast endast en remiss till
polisen och arbetstiden beräknas vara ca en dag. Tillsynsavgift tas inte ut för
denna typ av tillstånd. Avgift 2 000 kr.

Ansökan om säsongstillstånd
Ansökan för säsongstillstånd kräver en liknande arbetsinsats som en nyansökan
men inte lika mycket tillsyn. Heller kräver säsongstillstånd inget administrativt
arbete under övriga året. Det är rimligt att en sådan ansökan debiteras med en
avgift motsvarande den ärliga tillsynsavgiften som gäller för ett permanent
tillstånd (5000 kr) för att inga konkurrensfördelar ska följa av ett säsongstillstånd.
Tillsynsavgift tas inte ut för denna typ av tillstånd. Avgift 5 000 kr.

3.2 Tillsynsavgifter
Årlig tillsynsavgift
Kommunens tillsyn består av flera delar. En administrativ del, inre tillsyn, och en
kontroll på försäljningsstället, yttre tillsyn. Delar av den information som i olika
sammanhang ges till tillståndshavare kan betraktas som förebyggande tillsyn.
Den inre tillsynen består i planering av tillsyn, kontakter med andra myndigheter,
efterarbete som rapportskrivning och kommunicering, utarbetande av
beslutsunderlag och underhåll av register. Det är rimligt att tillståndshavare bidrar
till denna del av kommunens arbete och inte endast den del som direkt rör
försäljningsstället i form av den yttre tillsynen.
Den tillsynsavgift som tas ut ska bidra till alla delar i tillsynen. Med beräkningen
att kommunen gör minst ett tillsynsbesök per är per försäljningsställe samt
arbetar med förebyggande tillsyn och inre tillsyn ska avgiften per butik och år vara
5 000 kr. För de butiker med lägre omsättning av tobaksprodukter än 50 000 kr/år
och får tillsyn vartannat år tas avgiften ut vartannat år. Tillsynsavgiften på 5 000 kr
tas ut de år kommunen gör tillsyn.

Extra tillsynsavgift vid återbesök.
Om kommunen upptäcker brister i försäljningsstället vid tillsynen uppmanas
tillståndshavaren att åtgärda bristerna. Kommunen gör då inom 14 dagar
ytterligare tillsyn i försäljningsstället för att utröna om bristerna åtgärdats, ett
återbesök. Kvarstår bristerna krävs ytterligare ett återbesök som debiteras med 2
000kr. Att det extra återbesöket debiteras gynnar efterlevnaden av lagstiftningen
samtidigt som kommunen kan ta ut en avgift för sina extra kostnader som ett

Page 38 of 136

Sida

10(11)

Datum

19/KS/135

tredje besök innebär.
Alternativet torde vara att alla tillståndshavare skulle bidra med höjd avgift för
dessa extra återbesök.

Tillsynsavgift för institutioner
Institutioner (vårdinrättningar, anstalter, företagscafeterior) som inte kräver
tillsyn i större omfattning besöks på uppkommen anledning varför tillsynsavgiften
bestäms till 1500 kr/besök.

Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter
Avgift för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kan kräva flera
återbesök varför avgiften bör motsvara extra tillsynsavgift vid återbesök. För
elektroniska cigaretter gäller anmälningsplikt till kommunen. Inget tillstånd krävs
för att sälja denna typ av produkter till allmänheten. Dock har dessa produkter
strängare marknadsföringskrav. Avgift 2000 kr.

3.2 Sammanställning Taxor.
Ansöknings- och prövningsavgifter
Ansökan permanent tillstånd 7 000 kr
Väsentligt ändrade ägarförhållanden 5 000 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd 2 000 kr
Ansökan om säsongstillstånd 5 000 kr
Tillsynsavgifter
Årlig tillsynsavgift permanent tillstånd 5 000 kr (tas ut de år kommunen gör tillsyn)
Extra tillsynsavgift vid återbesök 2 000 kr
Tillsynsavgift för institutioner
per besök 1 500 kr
Tillsynsavgift för elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare 2 000 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-10-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

13:00-17:00

Sottern, kommunhuset Hallsberg

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Olle Isacsson (M) (2:e vice ordförande)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Ulf Ström (S) ersätter Robert Topalian (S)
Kerstin Larsson (S) ersätter Peter Hörlin (S)
(vice ordförande)

Övriga
Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Karin Björnram (Ekonom)
Josefin Bäck (Nämndsekreterare)
Patrik Ehrenström Germer (Tobaks- och alkoholhandläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §137
Ordförande

_________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare

_________________________________________________________________
Inger Hellqvist

Sekreterare

_________________________________________________________________
Josefin Bäck
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-10-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Social- och arbetsmarknadsnämnden
2020-10-28

Datum för överklagan

2020-11-02

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-10-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendelista
§ 137

Justerare signatur

Förändringar av kommunens taxa för tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-10-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 137 - Förändringar av kommunens taxa för tillsyn enligt lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.
(19/SAN/199)

Ärendebeskrivning
Differentiering av tillsynen och tillsynsavgiften enligt tobakslagen. Tobaks- och
alkoholhandläggare redogör för förslaget.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social-och arbetsmarknadsnämnden
besluta
- att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av
tillsynen och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter mindre än 50 000 kr i
tobaksprodukter per år så att tillsyn endast görs vart annat år.
- att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år kommunen gör tillsyn.

Beslut
Social-och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av
tillsynen och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter mindre än 50 000 kr i
tobaksprodukter per år så att tillsyn endast görs vart annat år.
- att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år kommunen gör tillsyn.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Förslag till ändrad taxa tobak Hallsberg

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Förändringar av kommunens taxa för tillsyn
enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.
§ 137
19/SAN/199
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Förändringar av kommunens taxa för tillsyn enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter.
Ärendebeskrivning

Differentiering av tillsynen och tillsynsavgiften enligt tobakslagen.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social-och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av tillsynen
och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter mindre än 50 000 kr i tobaksprodukter per år så att
tillsyn endast görs vart annat år.
- att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år kommunen gör tillsyn.

Ärendet

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla med tillståndskrav för att sälja tobak, lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen omfattar också bestämmelser om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och andra produkter som till
användningssättet motsvarar rökning men inte innehåller tobak.
Kommunerna i Sydnärke har under 2019 beslutat om riktlinjer och taxor för ansökan om tillstånd och
för tillsynen som respektive kommun bedriver enligt tobakslagen.
Avgifterna som kommunerna tar ut ska täcka personalkostnader och OH-kostnader och följa
självkostnadsprincipen i kommunallagen. Avgifterna ska täcka alla kostnader i kommunernas arbete
med tobakslagen.
Tillsynsavgiften ska täcka kostnaderna för kommunernas tillsyn. Förberedelsetid, resor, tillsyn på
plats (yttre tillsyn), efterarbete efter avslutad tillsyn. Avgiften ska också täcka den inre tillsyn där
kommunen regelbundet kontrollerar tillståndshavarnas ekonomiska skötsel samt kostnader för
registerhållning och statistik.
Avgifterna har beräknats efter en timavgift på 1 000 kr. (baserad på miljöförvaltningens timavgift
1095kr)
Yttre tillsyn i butik med kontroll av efterlevnaden vad gäller märkning av tobaksvaror, information,
kontrollköp m.m. Totalt ca 2,5 tim/per objekt.
Inre tillsyn med remisser till andra myndigheter och kontroll av ekonomisk vandel, kontroll och
genomgång av butikens egenkontrollprogram, kommunicering av uppgifter. Totalt ca 1,0 tim/objekt.
Administration av löpande tillstånd samt statistik och eventuella åtgärder samt länssamarbete. Totalt
ca 1,5 tim/objekt.
Sammantaget blir det ca 5 tillsynstimmar/objekt och år med en avgift på 5 000 kr/år.
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Avgifterna är desamma för stora butiker som för små varför avgiften är mer kännbar för de mindre
butikerna. För att mildra effekten av avgifterna för de minsta butikerna bör tillsynen kunna utföras
vartannat år i de mindre butikerna som omsätter mindre än 50 000 kr i tobaksprodukter per år.
Kommunen tar endast ut tillsynsavgiften de år man gör tillsyn i butiken vilket medför att också
avgiften debiteras vartannat år.
Kommunen ska fortsatt sköta tillsynen av tobaksförsäljningen enligt lagstiftarens intentioner. Dock är
den butik som har en låg omsättning heller inte i så stort behov av tillsyn som en butik som har hög
omsättning av tobaksprodukter, varför kommunen torde kunna minska tillsynen i dessa butiker utan
att risken ökar för att barn och unga lider skada.

Patrik Ehrenström Germer
Alkohol- och tobakshandläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 141 - Näringslivsplan 2021-2023 Hallsbergs kommun
(20/KS/191)

Ärendebeskrivning
Framtagen näringslivsplan 2021-2023 syftar till att bidra till att stärka och utveckla
näringslivet, samt skapa goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt.
Näringslivsplanen beskriver fokusområdena för näringslivsarbetet under planperioden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta framtaget förslag till näringslivsplan 2021-2023

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Magnus Larsson föredrar ärendet.
Oscar Lundqvist yrkar att ärendet ska återremitteras.
Ordförande ställer fråga om kommunstyrelsen kan fatta beslut i ärendet idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen kan fatta beslut i ärendet idag.
Ordförande ställer fråga om kommunstyrelsen kan besluta anta näringslivsplan 2021-2023
och finner att kommunstyrelsen beslutar anta näringslivsplan 2021-2023.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta framtaget förslag till näringslivsplan 2021-2023

Reservationer
Jimmy Olsson (SD) och Oscar Lundqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Beslutsunderlag
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Yrkande – Näringslivsplan 2021–2023 Hallsbergs kommun

Yrkande
Ärende: 4
Diarienummer: 20/KS/191
Datum: 2020-12-01

Näringslivsplan 2021–2023 Hallsbergs kommun
Vi ser förslaget som ett bra första utkast, men näringslivsplanen behöver uppenbart tas ett varv till då
småföretagare knappt omnämns överhuvudtaget. Speciellt saknas en uppenbar vilja, målsättning och signal
att även småföretagarna dessutom ska kunna verka på ett bättre och mer främjande sätt i kommunen.
Flera fel finns även i texten vilket måste korrigeras, bland annat den underliga stavningen kring ”logistikSverige”,
avkapad mening i näst sista stycket på sida 3, samt felaktiga böjningar i slutet på första stycket på sida 4.
Inget nämns direkt heller om privata fastighetsägare och deras möjligheter till utökning eller nyetablering, här
syftar vi främst gällande boende i form av lägenheter m.m. Som ett exempel kan nämnas om Behrn skulle vilja
bygga ett stort höghus med kombinerat lägenhets- och kontorskomplex, skulle han få göra det och önskar vi
se sådant i kommunen? Det saknar denna plan svaret på.
Marknadsföringsdelen har även ett väldigt fokus på frukostarna när det kommer till de egna satsningarna, här
skulle vi se att man utvecklar fler idéer kring hur man önskar marknadsföra kommunen till företag, i deras
varierade former och storlekar. Vill man nå brett måste man också nå ut brett. Med andra ord märks en saknad
kring någon form av marknadsföringsstrategi. Detta är viktigt då det är främst via marknadsföring som
näringslivsplanen har möjlighet att förverkligas.
Flera delar är också väldigt visionärt lösa och flytande med risk för att ibland kunna beskrivas som mossigt,
flummigt eller lite luddigt. Så att konkretisera själva målen i planen på varje område vore även det starkt
önskvärt.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
- att ärendet återremitteras.

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation.

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:

Jimmy Olsson (SD)
Ledamot

Oscar Lundqvist (SD)
Ledamot

_________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Hallsberg
Organisationsnummer: 802462–3715
Östra Storgatan 2, 694 31 Hallsberg
E-post: hallsberg@sd.se

Sid. 1 (1)
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Näringslivsplan 2021-2023
Ärendebeskrivning

Framtagen näringslivsplan 2021-2023 syftar till att bidra till att stärka och utveckla näringslivet, samt
skapa goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt.
Näringslivsplanen beskriver fokusområdena för näringslivsarbetet under planperioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta framtaget förslag till
näringslivsplan 2021-2023

Ärendet

Näringslivsplanen 2021-2023 för Hallsbergs kommun är framtagen för att tydliggöra
huvudfokusområdena inom näringslivsfrämjande arbete och skall bidra till att stärka och utveckla
näringslivet, samt skapa goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt.
Ledord för näringslivsarbetet i Hallsbergs kommun är attraktiv, hållbar och tillväxt.
Näringslivsplanen beskriver även en viljeinriktning för Hallsbergs kommuns framtida position i
logistikSverige.
Vi skall utveckla våra mottagningsprocesser och dessa skall kännetecknas som snabba, enkla, tydliga
och rättssäkra.
☐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

Magnus Larsson

Kommundirektör

Näringslivschef

Bilagor
Näringslivsplan 2021-2023
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Beslutad av: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-12-01
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Näringslivschef
Ärendenummer: 20/KS/191

Näringslivsplan Hallsbergs
kommun 2021 - 2023
Planen skall bidra till att stärka och utveckla näringslivet, samt skapa goda förutsättningar för
företagande och hållbar tillväxt.

Plan
Anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras samt vem som
ansvarar för genomförandet.
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1 Inledning
Hallsbergs kommun är ett nationellt logistiknav. Här möts riksväg, järnväg,
europaväg, hamn, flyg och akademi i ett unikt kluster. Vi har en utbyggd
infrastruktur som har kapacitet att växa och växla mellan olika transportslag. Vår
position ger oss mycket goda möjligheter att erbjuda hållbara, snabba och
effektiva lösningar för näringslivet.
Kommunen har sin styrka i att vara Sveriges demografiska mittpunkt med en
mycket väl utbyggd infrastruktur, samt att det i kommunen finns ett flertal stora
företag. Entreprenörskapet är bra med god tillväxt.
Ledorden för fortsatt näringslivsarbete är attraktiv, hållbar och tillväxt.
Hallsbergs kommun ska tillsammans med näringsliv och andra offentliga aktörer
skapa och utveckla en attraktiv och hållbar livs- och företagsmiljö, där vi
tillsammans bidrar till förutsättningar för ökad tillväxt.
Hallsbergs kommun ska stärka sin position i logistik-Sverige genom att öka
samarbetet med näringslivet och arbeta mer proaktivt för att ökade
etableringstakten till vårt område.

2 Syfte
Syftet med Hallsbergs kommuns näringslivsplan är att tydliggöra kommunens
huvudfokusområden inom det näringslivsfrämjande arbetet. Vidare skall den
skapa goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt för kommunen i
stort.

3 Investering och etableringsarbete
Det investerings- och etableringsfrämjande arbetet skall i huvudsak inriktas på att
attrahera nationella och internationella företag att etablera sig i Hallsbergs
kommun. Vi skall jobba mot att nuvarande detaljplanelagda område Ulvsätter 2:4
skall vara slutsålt inom planperioden.
Vidare skall investerings- och etableringsarbetet skapa goda förutsättningar för
att befintliga företag skall kunna växa. Vår spets är lager, logistik och industri. I
vårt fortsatta planeringsarbete skall även en ökad branschbredd eftersträvas.
Samarbeten med fastighetsbolag inom våra spetsområden, Business Region
Örebro, våra hamnpartners och Västra Stambanegruppen kommer att vara
avgörande för att nå ut och lyckas med en fortsatt tillväxt i Hallsbergs kommun.
Genom företagsbesök och uppsökande aktiviteter skapar vi en naturlig dialog med
våra företag. Vi skapar ambassadörer som kan företräda Hallsbergs kommuns
fortsatta utveckling
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En viktig funktion för att möta näringslivets intresse för Hallsberg är att vi har en
väl fungerande mottagningsfunktion. Att ständigt utveckla vår lotsfunktion och
våra handläggningsprocesser är avgörande för fortsatt tillväxt. Hallsbergs
kommun skall vara ett av Sveriges mest attraktiva områden för etablering av
lager-, logistik- och industriverksamhet. Vi ska ha mark till försäljning, attraktiva
boenden och en mottagningsprocess som är snabba, enkla, tydliga och
rättssäkra.

4 Mark
Marktillgång och detaljplanelagda verksamhetsområden är avgörande för hur vi
skall lyckas få fler företag att etablera sig i kommunen i framtiden. Här och nu har
vi attraktiv mark till försäljning, men en plan för framtiden behöver tas fram både
för nya verksamhetsområden och för att hitta samarbetslösningar mellan våra
grannkommuner. I samarbete med samhällsbyggnad, bygglov och
näringslivsavdelningen skall en markstrategi tas fram.
Vidare skall vi utreda på vilket sätt Hallsbergs kommun kan medverka och påverka
fortsatt utveckling av Brändåsenområdet.

5 Krislogistik
Totalförsvarsuppbyggnaden i samhället tillsammans med pandemiläget i världen
har fått regeringen att fokusera på nationella beredskapslager. Näringslivet börjar
se över sina logistikkedjor och tar hem komponenttillverkning till närområdet i
större utsträckning. Allt i syfte att skapa ökad uthållighet och större grad av
självförsörjning. Detta möjliggör att vi tillsammans med Business Region Örebro
kan ta en framskjuten och tydlig roll i logistikSverige. Vi skall ta position och vara
en attraktiv plats för att etablera beredskapslager samt ta plats i
utvecklingsarbetet för nationella beredskapslager. Ambitionen är att ett nationellt
beredskapslager skall etableras i regionen, samt att vi kan marknadsföra Hallsberg
utifrån ett bredare perspektiv.

6 Näringslivsråd
Hallsbergs kommun skall inrätta och utveckla ett näringslivsråd som har till syfte
att skapa en god dialog mellan det offentliga och näringslivet, där angelägna
frågor har sin naturliga plats för ett framgångsrikt, hållbart och växande Hallsberg.
Ett första fokus är att kunna ta fram en gemensam plan/strategi för att öka
attraktivitet och tillväxten i kommunen.
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7 Elvägen Hallsberg – Örebro
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att påbörja utbyggnaden av el- väg i
Sverige. Hallsberg – Örebro är en av två sträckor som nu utvärderas för att bli
först ut med den nya infrastruktursatsningen. Hallsbergs kommun skall aktivt
understödja regionen i dess arbete med att skapa de bästa förutsättningar för att
Hallsberg – Örebro blir utvald för denna infrastrukturutbyggnad. Detta är en
satsning som ytterligare kommer stärka Hallsbergs attraktivitet i logistikSverige.

8 Turismnäring
Regional turismutveckling (RTU) är en ny samverkansplattform för länets tolv
kommuner. Region Örebro är sammankallande. Hallsbergs kommun ska genom
sitt deltagande medverka till ökad regional och lokal attraktivitet och skapa goda
förutsättningar för att ta emot besökare/turister. Hallsberg har de senaste åren
blivit ett givet besöksmål för internationella turister som är på genomresa. Genom
samarbeten med turistnäringen kan vi utveckla och paketera våra besöksmål,
vilket ger möjligheter för genomresanden att stanna kvar längre på orten och ta
del av våra fina erbjudanden. Andra viktiga utvecklingsområden är att säkra
infrastrukturen vid besöksmålen, det vill säga lokaltrafik, parkeringsplatser,
uppställningsplatser, laddplatser samt öppen wifi. Potential finns för framtiden att
attrahera nationella bussbolag som gör dagsutflykter för att komma till Hallsberg.
Utveckling tillsammans med lokala aktörer och marknadsföring av våra framtida
framtagna paketerbjudanden kommer öka antalet besökare i kommunen.
Genomlysning av hur vi arbetar idag och förslag på hur kommunen skall arbeta för
framtiden skall tas fram under planperioden.

9 Innovation, utveckling och kompetens
Samarbete med universitetet, regionen, skolan och Almi är avgörande för hur vi
som kommun kan stödja och hjälpa näringslivet. Täta dialoger och väl inarbetade
kanaler ger oss möjlighet till snabb hantering av framtida utmaningar. Aktörer
inom området skall vara en naturlig del i det lokala nätverket (företagsfrukostar).

10 Marknadsföring
Nationellt och internationellt profilerar Business Region Örebro (BRO) sig som
Center of the Nordics, där Hallsberg är Port of the Nordics. Genom samarbete
med BRO och aktivt deltagande från Hallsbergs kommun når vi ut på den
nationella och internationella marknaden genom deltagande i mässor, annonser
mm
Vår position som logistiknav och järnvägsknutpunkt i Sverige skall i
marknadsföringen kombineras i ökad omfattning med att vi har etableringsbar
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mark och en hög grad av nybyggnation av bostäder. Vi skall exemplifiera och
stärka att här kan du leva, bo och verka.
Genom samarbete och egna satsningar tar vi och stärker vår position på den
svenska och nordiska marknaden.
Företagsfrukostar ska bidra till att stärka vårt varumärke och skapa goda
ambassadörer för vår kommun.
Träffarna skall vara informativa och utvecklande samt bidra till att vi tillsammans
kan företräda varandra och vara ambassadörer för en kommun där man kan leva,
verka och utvecklas. Företagsfrukostarna skall vara det naturliga forumet för det
lokala nätverkandet i näringslivet.
Järnvägen firar 160 år i Hallsberg 2022. Detta skall uppmärksammas och vi skall
använda året till att marknadsföra Hallsberg genom olika initiativ.

11 Arbetsmarknad
Arbetslösheten i kommunen behöver minska. Förutom nyetableringar och
nyföretagande som skapar jobbtillfällen krävs samordning mellan olika aktörer.
Genom samarbete mellan Social- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Arbetsförmedlingen och näringslivsavdelningen säkerställer vi att vi identifierar
och samordnar nödvändiga insatser. Vi skall under 2021 identifiera och sjösätta
gemensamma aktiviteter som skall bidra till minskad arbetslöshet.

12 Socialt företagande
Drivkraften för socialt företagande är att skapa innovativa lösningar på
samhällsutmaningar. Målet är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är
hållbart. Hallsbergs kommun behöver öka sina kunskaper om socialt företagande
och hur vi skall kunna dra nytta av dessa för framtiden. Det kan vara till exempel
inom ramen för upphandling etcetera.

13 Nyföretagande
Näringslivsavdelningen är spindeln i nätet för kommunens nyföretagande. Genom
tydlig och professionell lotsning till blivande företagare säkrar vi hållbara företag
som har framtiden för sig. Viktig samarbetspartner är Nyföretagarcentrum
Sydnärke, där kommunen ska ha en aktiv roll som sponsor och utvecklare, samt
ingå i ledningsgruppen. Arbetsförmedlingen, Almi och Region Örebro är andra
viktiga samarbetspartners för ett hållbart företagande, där vi som kommun skall
bidra till att rätt aktiviteter och incitament skapas för ökat nyföretagande.
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14 Ung företagsamhet
Under planperioden skall grundskolan bjudas in att delta i ungt företagsamhet. Att
ge möjlighet att nyfiket utforska entreprenörskapet i grundskolan skapar bra
förutsättningar för framtidens företagare, vilket kan på sikt bidra till ökat
nyföretagande.

15 Attraktiv kommun
Fortsatt arbeta med att utveckla vår myndighetsutövning och etablerings- och
miljöprocesser tillsammans med Kumla. Arbetet görs bland annat för att stärka
vårt NKI.
Hallsberg kommun ska 2022 genomföra en, företags och föreningsmässa i
Hallsberg. Mässan ger företag och föreningar möjlighet att visa upp sig för
allmänheten och på ett kostnadseffektivt sätt kunna marknadsföra sina produkter
och erbjudanden.
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Kommunstyrelsen

§ 142 - Kommunalt partistöd 2021
(20/KS/152)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistöd i december för
kommande år (2021) Utbetalning sker i januari månad. Av reglerna för partistöd framgår att
partierna årligen ska lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin.
Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet avser (prisbasbelopp för
2021 enligt SCB utgör 47 600 kr). Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som
fördelas i lika delar mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning
för partistöd föregående år (2019) enligt regler för partistöd.
Partistödet betalas ut under januari månad 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förelås att kommunfullmäktige beslutar att utbetala enligt nedan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 354 620 kr
Centerpartiet 107 100 kr
Kristdemokraterna 49 980 kr
Liberalerna 30 940 kr
Miljöpartiet 30 940 kr
Moderaterna 145 180 kr
Sverigedemokraterna 164 220 kr
Vänsterpartiet 69 020 kr

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen förelår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala enligt nedan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 354 620 kr
Centerpartiet 107 100 kr
Kristdemokraterna 49 980 kr
Liberalerna 30 940 kr
Miljöpartiet 30 940 kr
Moderaterna 145 180 kr
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 58 of 136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen
Sverigedemokraterna 164 220 kr
Vänsterpartiet 69 020 kr

Beslutsunderlag
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Kommunalt partistöd 2021
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistöd i december för kommande år
(2021) Utbetalning sker i januari månad. Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska
lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala/regionala demokratin.
Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet avser (prisbasbelopp för 2021
enligt SCB utgör 47 600 kr). Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som fördelas i lika delar
mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för
partistöd föregående år (2019) enligt regler för partistöd.
Partistödet betalas ut under januari månad 2021.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att utbetala enligt nedan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna
354 620 kr
Centerpartiet
107 100 kr
Kristdemokraterna
49 980 kr
Liberalerna
30 940 kr
Miljöpartiet
30 940 kr
Moderaterna
145 180 kr
Sverigedemokraterna
164 220 kr
Vänsterpartiet
69 020 kr

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Kommunalt partistöd 2021
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Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2021
Antal mandat
Arbetarpartiet Socialdemokraterna

18 mandat

Centerpartiet

5 mandat

Kristdemokraterna

2 mandat

Liberalerna

1 mandat

Miljöpartiet

1 mandat

Moderaterna

7 mandat

Sverigedemokraterna

8 mandat

Vänsterpartiet

3 mandat

Totalt antal mandat: 45 mandat
Uträkning för partistöd 2021
Partistöd för 2021 utgör totalt: 952 000 kr
47 600 x18 = 856 800kr
47 600 x 2= 95 200kr

Fördelning per parti
856 800/45= 19 040kr per mandat
95 200/8= 11 900 grundstöd till partiet
Arbetarpartiet Socialdemokraterna

18 x 19 040 + 11 900 = 354 620 kr

Centerpartiet

5 x 19 040 + 11 900 = 107 100 kr

Kristdemokraterna

2 x 19 040 + 11 900 = 49 980 kr

Liberalerna

1 x 19 040 + 11 900 = 30 940 kr

Miljöpartiet

1 x 19 040 + 11 900 = 30 940 kr

Moderaterna

7 x 19 040 + 11 900 = 145 180 kr

Sverigedemokraterna

8 x 19 040 + 11 900 = 164 220 kr

Vänsterpartiet

3 x 19 040 + 11 900 = 69 020 kr
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Kommunstyrelsen

§ 143 - Delegationsordning 2021
(20/KS/184)

Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för kommunstyrelsen ska inför varje nytt år ses över och revideras om
behov av detta upptäcks vid översynen. Inför 2021 har vissa mindre revideringar gjorts
gällande numrering av delegationerna, namn på arkivenheten och ändring i kommentarerna
till delegationerna 4:8-12.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta anta delegationsordning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
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Dnr:20/KS/184

Delegationsordning 2021
Ärendebeskrivning

Delegationsordningen för kommunstyrelsen ska inför varje nytt år ses över och revideras om behov
av detta upptäcks vid översynen. Inför 2021 har vissa mindre revideringar gjorts gällande numrering
av delegationerna, namn på arkivenheten och ändring i kommentarerna till delegationerna 4:8-12.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta anta delegationsordning för
kommunstyrelsen.

Ärendet

I delegationsordningen för kommunstyrelsen har under översynen inför 2021 följande ändringar
gjorts:
Delegationerna under avsnittet för personalavdelningen har ändrats från 3 siffror till 2 siffror för att
möjliggöra eventuella tillägg senare utan att det blir för många siffror och för rörigt i dokumentet. De
delegationerna som nu står med kommer då fortsättningsvis kunna ha samma nummer i kommande
revideringar vilket underlättar för att i framtiden kunna ta fram statistik och information om olika
delegationer.
Namnet på arkivenheten har ändrats från Sydnärkes arkiv- och informationshanteringsenhet (SAI) till
Sydnärkes arkivenhet.
Ändring i kommentarerna i delegationerna 4:8-12 har gjorts. Nya innebörden är att samråd ska ske
med personalavdelningen istället för med personalchefen som det tidigare stått.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Delegationsordning för kommunstyrelsen
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Generella bestämmelser
Delegation
Delegation innebär överlåtande av beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens
ställe. Delegaten skriver under fattade beslut. Delegatens befogenheter är begränsade till det egna
verksamhetsområdet och inom verksamhetsområdets budgetram.
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker
och tjänstemän ihop.
På de punkter där samråd är villkorat ska det tydligt framgå av beslutet eller beslutsunderlaget att
delegaten tagit beslut i samråd.
Reglerna om jäv i kommunallagen gäller också vid delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta
delegationsbeslut i ärendet där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig
delegat eller till nämnden för beslut.
Delegation avser endast beslut som ankommer på nämnden att fatta. I förvaltningen fattas löpande
ett stort antal beslut som ett led i att verkställa de uppdrag förvaltningen har. Sådana
verkställighetsbeslut omfattas inte av delegationsordningen och anmäls inte till nämnden.

Förbud mot delegering
Beslutanderätten i följande ärenden får inte delegeras enligt 6 kap 38 § kommunallagen:
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut
av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats,
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt,
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

Delegeringsordningens beslutsstruktur
Är delegat på grund av frånvaro förhindrad att utöva sin delegation övertas beslutanderätten av en
ersättare. Ersättare går in i följande ordning.
1. Den som enligt förteckning är ersättaren för delegaten
2. Den som vikarierar för delegaten
3. Den som kommundirektören utser enligt särskilt beslut

Vidaredelegering
Om kommunstyrelsen uppdrar åt en förvaltningschef att fatta beslut så får förvaltningschefen
vidaredelegera beslutanderätten åt annan anställd inom kommunen. En förvaltningschefs
vidaredelegering ska anmälas till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
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Återlämnande eller återtagande av delegation
Delegat får överlämna ärende till kommunstyrelsen för avgörande om ärendets beskaffenhet kan
anses påkalla det.
Kommunstyrelsen får när som helst, och utan att ange skäl, återta delegationen i visst ärende, eller i
en grupp av ärenden. Kommunstyrelsen får inte ändra ett beslut som har fattats med stöd av
delegation. Däremot får kommunstyrelsen, om det i övrigt skulle vara tillåtet, fatta ett nytt beslut.

Anmälan av delegationsbeslut
Delegaten ansvarar för att fattade delegationsbeslut samt beslut om vidaredelegering anmäls till
nästkommande sammanträde för kommunstyrelsen.

Överklagandetid
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av kommunallagen 13 kap 1-15 § (s.k.
laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i resp. lag eller förordning (s.k.
förvaltningsbesvär). Överklagan genom laglighetsprövning kan ske inom tre veckor från den dag
tillkännagivandet av protokollsjusteringen anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Brådskande ärenden
Med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande, eller vice ordförande att
åt nämndens vägnar besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas.
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Delegationsförteckning
Förkortningar
KSAU
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS
Kommunstyrelse
KSO
Kommunstyrelsens ordförande

Allmänna ärenden och yttranden
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

1:1

Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.

KSO

KS vice
ordförande

1:2

Aktivera krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens
ordförande

Krisledningsnämndens
vice
ordförande

1:3

Föra kommunens talan inför
domstol och andra myndigheter
vid olika förrättningar eller
genom fullmakt utse annat
ombud.

Kommundirektör

1:4

Avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling
samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av
handlingar från
kommunstyrelseförvaltningens
närarkiv.

Kommundirektör

1:5

Avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling
samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av
handlingar från centralarkivet

Arkivarie
från
Sydnärkes
arkivenhet

Administrativ

1:6

Beslut om representation med
alkoholdrycker

KSO

Kommundirektör

1:7

Beslut om avvisning av
överklagande gällande
förvaltningsbesvär som ej
inkommit i rätt tid

Administrativ Kommunchef
direktör

Kommentar

Övriga nämnder hanterar
utlämnande från respektive
närarkiv.

chef
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Förvaltningslag (2017:900).

Datum

2020-12-01

1:8

Beslut om utdelning från
donationsfonder

KSAU

1:9

Yttrande över ansökan om
tillstånd om kamerabevakning

Säkerhetssamordnare

1:10

Yttrande om antagande av
hemvärnsman

Kommundirektör

1.11

Avslå begäran om avgörande av
ärende enligt förvaltningslagen

Kommundirektör

Ärendenummer
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Kommundirektör
Hemvärnsförordning
(1997:146).

Ekonomi
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

2:1

Avskrivning av fordringar upp
till ett prisbasbelopp/tillfälle

Ekonomichef

2:2

Avskrivning av fordringar
mellan ett och tre
prisbasbelopp/tillfälle

KSO

2:3

Nyupplåning och omsättning
av lån i enlighet med särskilt
beslut i kommunstyrelsen

Ekonomichef

2:4

Bevakning av kommunens
fordringar vid exekutiv auktion
och vidtagande av erforderliga
åtgärder

Ekonomichef

2:5

Ingående av avtal inom ramen
för beslutad budget

Respektive
chef

2:6

Beslut om förlikning i
skadeståndsärenden upp till
ett prisbasbelopp

Kommundirektör

2:7

Beslut om borgen inom den av
kommunfullmäktige/kommun
styrelsen beslutade
borgensramen

Firmatecknar
e, enligt
särskilt
beslut

2:8

Beslut om omsättning och nya
lån inom den av
kommunfullmäktige/kommun
styrelsen beslutade låneramen

Ekonomichef

2:9

Beslut om all leasing

Ekonomichef
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Datum
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2:10

Utse/ändra beslutsattestanter

Ekonomichef

2:11

Beslut om bokföringsmässig
avskrivning av fordran upp till
fem prisbasbelopp

Ekonomichef

2:12

Beslut om bokföringsmässig
avskrivning av fordran på
mellan fem till tio
prisbasbelopp

KSAU

2:13

Beslut om ackord, förlikning
eller annan nedskrivning av
fordran upp till fem
prisbasbelopp

Ekonomichef

2:14

Beslut om ackord, förlikning
eller annan nedskrivning av
fordran på mellan fem till tio
prisbasbelopp

KSAU

2:15

Omfördelning av budget
mellan kommunstyrelsens
avdelningar

Kommundirektör

2:16

Placering av donationsmedel

Ekonomichef

Ärendenummer
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Upphandling
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

3:1

Beslut om att anta anbud och
ingående av avtal/ramavtal vid
upphandling.

Kommun-

Upphandlare

3:2

Beslut om att anta anbud och
ingående av avtal vid
kommunövergripande
upphandlingar inom
inköpssamverkan i Örebro län.

Kommundirektör

Upphandlare

3:3

Beslut om avropsanmälan och
ingående av avtal till SKR
Kommentus Inköpscentral
samt Kammarkollegiets
ramavtal

Kommundirektör

Upphandlare

3:4

Beslut om att förlänga och
säga upp
kommunövergripande avtal.

Kommundirektör

Upphandlare

direktör
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Ärendenummer
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3:5

Beslut om att upphäva
upphandlat avtal

Kommundirektör

Upphandlare

3:6

Beslut om att föra
kommunens talan i mål om
överprövning av upphandling

Ekonomichef

Upphandlare

3:7

Utnämnande av
anbudsöppnare inom
respektive område

Kommundirektör

Upphandlare

Delegat

Ersättare

Sida

8(12)

Personal
Nr

Ärendegrupp

Kommentar

Anställningsärenden
4:1

Tillsättning av tillförordnad
kommundirektör för en
tidsperiod om högst 6
månader

KSO

4:2

Anställning, avstängning,
uppsägning av
förvaltningschef. Samt
avslutande av anställning för
förvaltningschef.

Kommundirektör

4:3

Beslut om tillförordnande av
förvaltningschef för en
tidsperiod om högst 6
månader

Kommundirektör

4:4

Anställning av

Förvaltningschef

områdeschef, avdelningschef,
rektor och övriga chefer inom
förvaltningens
ledningsfunktioner

I samråd med KS presidium
och personalchef.

Kommundirektör

4:5

Anställning av enhetschef

Områdeschef Förvaltningschef

4:6

Anställning av
tillsvidareanställd personal,
undantaget de befattningar
som i denna förteckning ska
hanteras av annan delegat

Respektive
chef

Förvaltningschef
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4:7

Beslut om
beredskapsanställning

Enhetschef,
(AMI)

Områdeschef,
(AMI)

4:8

Omplacering eller förflyttning

Respektive
chef

Förvaltningschef

Efter samråd med
personalavdelningen.

4:9

Beslut om arbetsrättsliga
disciplinåtgärder

Förvaltningschef

Personalchef

Efter samråd med
personalavdelningen.

4:10

Beslut om uppsägning av
personliga skäl

Förvaltningschef

Personalchef

Efter samråd med
personalavdelningen.

4:11

Beslut om uppsägning vid
arbetsbrist

Förvaltningschef

Personalchef

Efter samråd med
personalavdelningen.

4:12

Beslut om avstängning

Förvaltningschef

Personalchef

Efter samråd med
personalavdelningen.

4:13

Beslut om avslutande av
anställning

Förvaltningschef

Personalchef

Efter samråd med
personalavdelningen.

4:14

Beslut om entledigande av
anställning

Respektive
chef

Förvaltningschef

Löne- och anställningsvillkor
5:1

Lönesättning vid nyanställning
och ordinarie löneöversyn

Respektive
chef

Personalchef

5:2

Beslut om löneförändringar
som inte har samband med
sedvanlig lönerevision

Personalchef

Förvaltningschef

5:3

Arvoden till uppdragstagare

Förvaltningschef

Personalchef

5:4

Lönetillägg

Förvaltningschef

Personalchef

5:5

Ändring av
befattningsbenämning

Respektive
chef

Efter godkännande från
personalavdelningen.

5:6

Nya befattningsbenämningar

Respektive
chef

Efter godkännande från
personalavdelningen.

Övrigt
6:1

Teckna lokalt kollektivavtal

Personalchef

Kommundirektör
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6:2

Godkänna centralt avtal

Personalchef

Kommundirektör

6:3

Företräda kommunen i tvister
om tolkning och tillämpning av
centrala kollektivavtal och
arbetsrättslig lagstiftning

Personalchef

Kommundirektör

6:4

Förbud av bisyssla

Förvaltningschef

Personalchef
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Samhällsbyggnad
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Kommentar

7:1

Försäljning av industrimark
upp till 1 mkr/tillfälle

KSO

7:2

Försäljning av fastigheter upp
till ett belopp om 500
tkr/tillfälle

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

Enlig politiskt beslutad
prissättning av fastigheter.

7:3

Försäljning av villatomter och
tomter för flerfamiljshus

Samhällsbyggnadschef

Mark- och
exploatering
singenjör

Enlig politiskt beslutad
prissättning av fastigheter.

7:4

Köp och försäljning av
fastigheter eller del av
fastighet upp till en
köpesumma av 100 tkr

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

T.ex. gatumarksreglering
enligt detaljplan.

7:5

Ombud vid samtliga åtgärder
hos inskrivnings- och
lantmäterimyndigheten

Samhällsbyggnadschef

Mark- och
exploatering
singenjör

För att kunna ansöka,
komplettera och representera
kommunen i sammanträde vid
lantmäteriförrättningar,
hantera servitut m.m. utan
kontrasignering eller fullmakt.

7:6

Markanvisning vid
jämförelseförfarande

KSAU

7:7

Markanvisning med
direktanvisning

Samhällsbyggnadschef

7:8

Beslut om upprättande och
beredning av ärenden inom
den fysiska planeringen.

KSAU

7:9

Tecknande av planavtal

Samhällsbyggnadschef

Enlig politiskt beslutad
prissättning av industrimark.

Enligt Hallsbergs kommuns
riktlinjer för markanvisning.
Kommundirektör

Enligt Hallsbergs kommuns
riktlinjer för markanvisning.
Direktanvisning av planlagd
och politiskt prissatt mark.
Såsom beslut om upprättande
av planer, godkännande för
samråd och granskning.
Lämnande av planbesked.
Godkännande om detaljplan
innebär betydande
miljöpåverkan.

Kommundirektör
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7:10

Förvalta kommunens
strategiska markreserv såsom
tomträtter, arrenden och
nyttjanderätter av mark, jakt
och fiske.

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

7:11

I egenskap av markägare ha
möjlighet att lämna
medgivande till byggnad eller
anläggning på intilliggande
mark

Samhällsbyggnadschef

Mark- och
exploatering
singenjör

T.ex. lämna medgivande för
grannen att bygga närmare än
4,5 meter eller bevaka
kommunens intresse i övriga
bygglovsfrågor.

Näringsliv/kommunikation/säkerhet
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Kommentar

8:1

Beslut om tillstånd att
använda kommunens
heraldiska vapen

Näringslivschef

Kommundirektör

Lag (1970:498) om skydd för
vapen och vissa andra
beteckningar.

8:2

Sponsring upp till 20 000kr per
aktör/år

Näringslivschef

Kommundirektör

8:3

Marknadsföring upp till
200 000kr

Näringslivschef

Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 144 - Fastställd kostnadsram för kommunstyrelsen avseende köp
och försäljning av fastigheter
(20/KS/203)

Ärendebeskrivning
Fullmäktige beslutade 2019-06-30, KF §42 2019, om ett nytt reglementen för
kommunstyrelsen. Under särskilda uppgifter fick kommunstyrelsen övergripande ansvar för
kommunens fastighetsinnehav upp till en fastställd kostnadsram. Beslut om en fastställd
kostnadsram behöver tas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att fastställa kostnadsramen för
kommunstyrelsen avseende köp och försäljning av fastigheter till fem miljoner kronor.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa kostnadsramen för
kommunstyrelsen avseende köp och försäljning av fastigheter till fem miljoner kronor.

Beslutsunderlag


TS Fastställd kostnadsram för fastighetsköp och försäljning

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Fastställd kostnadsram för kommunstyrelsen
avseende köp och försäljning av fastigheter
§ 144
20/KS/203
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Fastställd kostnadsram för kommunstyrelsen avseende köp och
försäljning av fastigheter
Ärendebeskrivning

Fullmäktige beslutade 2019-06-30, KF §42 2019, om ett nytt reglementen för kommunstyrelsen.
Under särskilda uppgifter fick kommunstyrelsen övergripande ansvar för kommunens
fastighetsinnehav upp till en fastställd kostnadsram. Beslut om en fastställd kostnadsram behöver
tas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
fastställa kostnadsramen för kommunstyrelsen avseende köp och försäljning av fastigheter till tre
miljoner kronor.

Ärendet

Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för köp, försäljning, byte av fastigheter, strategiska
fastighetsinnehav, markreserv och exploateringsfastigheter, samt avtal om fastighetsreglering av
fastighet eller del av fastighet inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och eventuellt andra
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt.
Överstiger värdet av fastighetsaffären kostnadsramen ska kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.
Tidigare har kostnadsramen en miljon kronor tillämpats.

☐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
Reglemente för kommunstyrelsen
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§ 145 - Internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen
(20/KS/202)

Ärendebeskrivning
I enlighet med reglemente för intern kontroll har ekonomiavdelningen upprättat en
internkontrollplan för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för
2021.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.
Tryggve Thyresson (V) yrkar att formuleringen av det första kontrollmomentet avseende
ekonomi ska omformuleras.
Oscar Lundqvist (SD) vill att andelen kontroller som endast görs med stickkontroll ska
minskas då det är svårt att kontrollera att hanteringen av processerna sköts på rätt sätt.
Detta skickas med till ekonomiavdelningen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för
2021 efter justering av formuleringen i första kontrollmomentet för ekonomi.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
2020-11-19

Sida 1 av 1

Dnr:20/KS/202

Internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

I enlighet med reglemente för intern kontroll har ekonomiavdelningen upprättat en
internkontrollplan för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2021.

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021
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Ekonomi
Process
Moment
(Rutin/system)

Avtalstrohet
Konteringskontroll

Leverantör

Kontroll av att kommunen gör
inköp av de ramleverantörer
kommunen har avtal med.
Kontroll av rätt kontering på
leverantörsfakturor
Kontroll av leverantörens status
mot Svensk handels varningslista
och alla bolag.se

Pensioner,
redovisning och Kontroll av utbetalningar
utbetalning
avpensioner, fakturor KPA

Metod

Utförd av

Stickprov inom alla
förvaltningar, 2
Ekonomihan
ggr/år
dläggare
Ekonomihan
Stickprov 2 ggr/år dläggare

Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Ekonomichef
Ekonomichef

Ekonomihan
Stickprov månadsvis dläggare

Ekonomichef

Stickprov månadsvis Ekonom

Ekonomichef
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Personal
Process
(Rutin/system)

Moment

Metod

Utförd av

LAS (Lagen om
anställningsskydd)
Rehabilitering för
personal
Pensionsadministration

Att LAS-regler följs vid
tjänstetillsättning
Att rehabiliteringsprocessen genomförs
Kontroll av pensionsbrev.
Kontroll av löneunderlag till
pensioner, avstämning av
fil från Sydnärkes lönenämnd
till KPA.

Allkontroll
Kvartalsvis
Allkontroll
Kvartalsvis
Allkontroll
Två ggr/år

Resp avd chef

Personalchef

Resp avd chef

Personalchef

Personalavd
Den här kontrollen
gör lönenämnden
i sin internkontroll
Vi tar del av den
som kontroll

Personalchef

Kontroll av pensionsgrundande inkomsterkorrekt löneart.
Avstämning av skatt och
sociala avgifter

Stickprov
två ggr/år

Kontroll av uppdaterad kontroll
hos lönenämnden
Redovisningsekonom

Skatter och sociala
avgifter

Allkontroll

Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig
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Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021
Administration
Process
(Rutin/system)

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Tidplan

Ansvarig

Styrdokument

Att styrdokument når fram
till anställda och förtroendevalda

Stickprov

Handläggare
KSF

Kommundirektör

Styrdokument

Att det blir kvalitet på den sida
hemsida/intranet där styrdokumenten ska finnas samlade

Allkontroll
Halvårsvis

Handläggare
KSF

Kommundirektör

Delegationsordning

Att expediering av beslut
nå fram till den som ska
verkställa beslutet

Stickprov
Kvartalsvis

Kommunsekr

Adm chef

Protokoll

Att protokoll anslås enligt lag

Stickprov
Kvartalsvis

Kommunsekr

Adm chef

Incidentrapportering

Att rutiner för incidentrapportering följs om det har skett
några incidenter

Allkontroll
Kvartalsvis

Dataskyddssamordnare KSF

Avd chef NKS

Dataskyddsförordningen

Kontroll av hur kommunen
efterlever dataskyddsförordningen.

1 gång/år
årsvis
Alla nämnder

Dataskyddsombudet

Kvartalsvis
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Kvartal 4

Dataskyddsombudet

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021
Verksamhet
Process
(Rutin/system)

Moment

Metod

Utförd av

Dokumenthantering/
arkivering

Att dokumenthantering/
arkivering sker enligt planen

Stickprov

Assistent/
handläggare

Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig
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Kommunstyrelsen

§ 146 - Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 för
kommunstyrelsen
(20/KS/201)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till Mål och Budget 2021 och flerårsplan
för 2022-2023 för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i
gemensam verksamhet, planeringsreserv mm samt transfereringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Mål och budget 2021 och flerårsplan 20222023 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund och Marie Hellgren föredrar ärendet.
Andreas Tranderyd (MP) yrkar på tillägg i dokumentet av texter gällande heltid som norm,
delade turer och miljömål.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar på ändring av målet gällande bättre skolresultat så att målet för
båda indikatorerna ska vara 90%.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 för
kommunstyrelsen med de justeringar som kommit fram under mötet.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse
2020-11-19

Sida 1 av 1

Dnr:20/KS/201

Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till Mål och Budget 2021 och flerårsplan för
2022-2023 för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i gemensam
verksamhet, planeringsreserv mm samt transfereringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna Mål och
budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 för kommunstyrelsen.
☐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
Förslag till Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-23 för kommunstyrelsen
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1 Verksamhet och uppdrag
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av
kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens
utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen leder och samordnar mål och uppdrag för kommunen och ansvarar för
uppsikt och kontroll över verksamheterna så att de håller sig inom den budget som
kommunfullmäktige fattat beslut om. Styrelsen bereder eller yttrar sig i princip i
alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är
att verkställa fullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen ansvarar även för den översiktliga fysiska planeringen att driva
utvecklingsfrågor.
Kommunstyrelseförvaltningen stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
valnämnd i planering, genomförande och uppföljning av verksamhet och beslut.
Förvaltningen leder samordningen av kommunens förvaltningar och bolag samt
uppföljningar av stiftelser och gemensamma förbund och nämnder. Förvaltningen
ska arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans med bibehållen eller förbättrad
kvalitet om så är möjligt. Ekonomi och kvalitet i verksamheten ska fortlöpande
följas upp och redovisas.
Förvaltningen bedriver verksamhet inom områden för ledning och styrning, kansli,
administration och service, ekonomi och kvalitet, HR/personal, näringsliv,
kommunikation, säkerhet, samhällsbyggnad och avgiftshantering inom vård och
omsorg. I övrigt ingår finansiellt ansvar för transfereringar vilket omfattar
kommunövergripande verksamheter som till exempel avgifter till kommunalförbund och driftbidrag till gemensamma nämnder.
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar
2.1 Administrativa avdelningen 2021-2023
Nästa år påbörjas förberedelserna inför valen 2022. En stor utmaning är att hitta
lämpliga förtidsröstningslokaler och vallokaler som kan utformas så att de nya
bestämmelserna kring utförandet kan upprätthållas. Sedan den 1 januari 2019
finns det bestämmelser i vallagen om att platsen där valsedlarna läggs ut ska vara
avskärmade. Bestämmelserna syftar till att ytterligare stärka skyddet av valhemligheter. I och med detta kan det också uppstå ökad risk för köbildningar och
svårare att hålla avstånd. Valsamordnaren i Hallsbergs kommun har meddelat att
flera av de förtidsröstningslokaler och vallokaler som har använts tidigare är
bristfälliga i det avseendet och att andra lösningar eller lokaler kommer behöva tas
fram. Valkansliet fick efter förra valet i uppdrag av valnämnden att utreda
möjlighet till mobil förtidsröstning. Den utredningen ska tas fram under 2021.
På grund av vissa omprioriteringar under 2020 har införandet av Platina till
handläggare blivit framflyttat och planeras att genomföras under nästa år.
Verksamheterna på avdelningen kommer fortsätta att utveckla och effektivisera
administrativa rutiner och processer. Det pågår tester kring digital justering av
protokoll. Det pågår också ett arbete med att införa en lösning som underlättar för
kommuninvånarna eller andra intressenter att komma åt handlingar i kallelser och
protokoll som publiceras på hemsidan. Avdelningen ser också över vilka e-tjänster
som kan införas i verksamheten under kommande år.
Under nästa år fortsätter arbetet med att göra dokument och andra publikationer,
som publiceras på hemsidan, tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital
offentlig service. Det innebär bland annat att lära sig hur dokument ska upprättas
och vilka funktioner och inställningar som måste användas vid upprättandet.
Kontaktcenter ska arbeta vidare med att utveckla servicefunktionerna i verksamheten.
Att förbättra kommunikation och bemötande är viktiga delar att arbeta vidare
med. Det gäller inte bara i kommunens kontaktcenter utan i alla förvaltningar.
Olika mätningar visar att det gjorts framsteg när det gäller bemötandet, men att
det finns utmaningar att jobba vidare med. I en analys av den servicemätning som
kommunen genomför vartannat år har det framkommit ett utvecklingsbehov när
det gäller kommunens hantering av e-post. I förvaltningslagen beskrivs den
serviceskyldighet som varje anställd i kommunen ska följa. Serviceskyldigheten
gäller oavsett på vilket sätt kommuninvånaren väljer att kontakta kommunen.
Administrativa avdelningen ska arbeta fram förslag på gemensamma rutiner för
hur anställda och förtroendevalda i kommunen ska hantera sin e-post. Det kan
krävas flera olika insatser för att nå målet med ökad, svarskvalitet, återkoppling
och tillgänglighet.
Sydnärkes arkivenhet ska efter avslutad upphandling påbörja arbetet med att
implementera e-arkivering för slutförvaring av handlingar. Det arbetet kan
påbörjas tidigast 2021. Överföring av information mellan verksamhetssystem och
e-arkiv kommer medföra kostnader. I den takt kommunens verksamheter kan
avsätta ekonomiska resurser och arbetskraft kan integrationerna mellan
verksamhetssystem och e-arkiv genomföras.
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2.2 HR avdelningen 2021 - 2023
Under 2021 kommer en av fyra HR konsulter vara föräldraledig, under hennes
föräldraledighet kommer en HR administratör att vara visstidsanställd.
Nedan beskrivs de stora processer som HR-avdelningen arbetar med. Under 2021
kommer arbetet fortsätta som påbörjades under 2020.
Utifrån den övergripande strategin för kompetensförsörjning arbetar respektive
förvaltning fram en kompetensförsörjningsplan. HR konsult är med och stöttar i
det arbetet.
Under 2021 kommer det ske en komptenskartläggning tillsammans med Region
Örebro län och länets kommuner i projektet Nära vård.
Övergripande för hela kommunen kommer vi under 2021 enbart att delta i
Jobbmässan som arbetsförmedlingen i Örebro ansvara för och som riktar sig i
första hand mot de som har gymnasiekompetens.
Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen har en rekryteringsgrupp arbetat
under 2019 och 2020 med stöd av HR. Ett av gruppens huvuduppgift är att få
sommarens vikariebehov täckta, det har lyckats väldigt väl och arbetet kommer att
fortsätta under 2021.
En översyn kommer att genomföras över hur arbetet ska ske och vad som ska ingå
i introduktionen för nyanställda.
Arbetet med att ta fram ett digitalt anställningsavtal pågår tillsammans med
sydnärkes IT och övriga kommuner som inom sydnärkesamarbetet.
Ett projekt har påbörjats under 2020 med att skapa en ledarplattform och arbetet
fortsätter under 2021.
Processen kring lönebildning är en omfattande process och en översyn av
processen kommer inledas under 2021 för att vara klar till löneöversyn 2022. Det
kommer innebära nya lönekriterier och nya metoder för lönesamtal. Utbildning
kommer också att behöva genomföras.
Heltid som norm ska vara genomförd i hela kommunen till och med maj 2021.
Arbetet har pågått inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen övriga
förvaltningar berörs under 2020-2021.
Medarbetarenkät har genomförts vartannat år senast 2020. Under 2021 kommer
en översyn av alternativa metoder genomföras.
Behovet av stöd från Regionhälsan fortsätter att öka. Under del av 2020 hade de
begränsat med resurser under våren på grund av Covid-19. Det kommer
förmodligen att påverka arbetet även under 2021.
Fortsatt arbete med att få tillbaka pengar från Försäkringskassan i vårt arbete med
rehabilitering, det så kallade Arbetsplatsnära stöd. Regionhälsan är en part i det
arbetet.
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska utreda heltid som norm, delade turer och
schemaläggning. I möjligaste mån ska medarbetarnas önskemål om annan
tjänstgöringsgrad tillgodoses, önskvärt är att försöka komma ifrån delade turer
och att fasta scheman bör införas. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen
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under första halvåret 2021. HR avdelningen ska ge stöd och ledning till social- och
arbetsmarknadsförvaltningen under utredningsarbetet.

2.3 Ekonomiavdelningen 2021 - 2023
Ekonomiavdelningen består av 14 personer där fyra arbetar med avgiftshandläggning åt totalt sju kommuner. Övriga tio tjänster består av ekonomer,
ekonomihandläggare och en upphandlare. För närvarande är en av tjänsterna
vakant.
Ekonomisystemet Agresso har kommunen haft under många år och diskussion
med övriga Sydnärkekommuner om ett gemensamt ekonomisystem pågår.
Planeringssystemet Stratsys ska fortsätta att utvecklas för att förenkla och
utveckla chefsstödet och kvalitetssäkra processerna för bland annat planering,
uppföljning och internkontroll. Även metoder för uppföljning av analys av
verksamhet- och ekonomi ska utvecklas.
Under år 2021 ska arbetet med att utveckla investeringsplaneringen genomföras.
Investeringsplaneringen ska präglas av långsiktighet. Även arbete med
investeringskalkyler och effekter av driftskostnadskonsekvenser ska fortsätta.
Upphandlingspolicyn och riktlinjer för upphandling ska ses över och uppdateras.
Rutiner för uppföljning av avtalstrohet ska utvecklas. Nuvarande avtal för
upphandlingsverktyg löper ut under perioden, ny upphandling kommer att ske.
En nyanställd förvaltningsledare är på plats på IT-nämnden som bland annat är
riktad mot ekonomiprocesserna. Diskussioner kring effektivisering av
fakturaflöden, gemensamt ekonomisystem, e-handel med mera har startats
tillsammans med övriga medlemskommuner.
Inom Taxe- och avgiftsnämnden fortsätter arbetet med att implementera den nya
versionen av verksamhetssystemet Procapita. Målet att under år 2020 vara klar
med alla kommuner förlängs och nytt mål är att under år 2021 klara detta.

2.4 Näringsliv, kommunikation och säkerhet (NKS)
Under 2021 kommer näringslivsplanen 2021-2023 och dess insatsområden utgöra
grunden för fortsatt näringslivsarbete i Hallsbergs kommun. Planen skall bidra till
att stärka och utveckla näringslivet, samt skapa goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt i kommunen i stort.
Ett näringslivsråd skall inrättas och utvecklas under planperioden. Syftet är att
skapa en god dialog mellan det offentliga och näringslivet, där angelägna frågor har
sin naturliga plats för ett framgångsrikt, hållbart och växande Hallsberg.
Ett ökat fokus kommer att läggas på våra samarbeten med exempelvis med
Business Region Örebro, hamnsamarbetena, Västra Stambanegruppen etcetera.
Samarbetena syftar till att vi skall stärka vår position nationellt och internationellt
som logistiknav, medverka till att nationella utvecklingsinsatser ska komma till
vårt område, samt att få fram fördelarna med att bo, verka och leva i Hallsbergs
kommun.
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Under 2021 kommer arbetet att fortsätta tillsammans med Kumla för att stärka oss
i vårt myndighetsarbete. Näringslivet skall uppfatta oss som snabba, enkla, tydliga
och rättssäkra.
Arbetet med framtagande av nytt intranät kommer att påbörjas igen under 2021,
då det pausades på grund av pandemiläget.
Arbetet fortsätter med att säkerställa att Hallsbergs kommun uppfyller lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service.
Fortsatt stort fokus kommer läggas på totalförsvarsuppbyggnad, där bland annat
en ökad grad av samverkan mellan myndigheter, näringsliv kommer företas.
Utveckling av förmågan av samverkan och ledning vid extraordinära händelser och
vid höjd beredskap kommer stärkas genom övningar med mera.
Fortsatt utveckling av informationssäkerhetsarbetet kommer att göras 2021. Det
gäller allt ifrån uppdatering av policy, säkerhetsklassning av system, utbildning
och samarbeten med exempelvis vår IT förvaltning.

2.5 Samhällsbyggnadsavdelningen
Utveckling i samarbetsavtalet med Kumla ska ske och ett nytt kart- och gis-verktyg
ska implementeras 2020 och användningsområden vidareutvecklas 2021. Utbyte
av kartsystemet är nödvändigt för att få en effektivare uppdatering av kartorna,
säkerhet med fler behörighetsnivåer och ur ett tillgänglighetsperspektiv för våra
medborgare.
För att möjliggöra markanvändning enligt översiktsplanen måste en aktiv
markpolitik tillämpas med bevakning av fastigheter som är till salu. Även en
aktualitetsförklaring av översiktsplanen ska ske alternativt påbörjas framtagandet
av ny översiktsplan. Till översiktsplanen bör en genomförandeplan tas fram.
Vidare bör fastigheter som inte har något syfte avyttras, detta har till viss del redan
skett under 2020. En översyn av prissättning och marknadsanpassning av
kommunal mark ska planeras.
Det stora intresset för att bygga på småhustomter fortsätter, främst i Hallsberg och
Sköllersta. Det finns även intresse för tomter i Pålsboda, Östansjö och Vretstorp.
Det behöver införas ett tomtkösystem och en översyn av villkoren för aktiv
tomtförsäljning kommer att genomföras. Nya digitala tjänster ska införas då
tomtförsäljningen kräver mycket manuell tid. Det fortsatta trycket kommer också
innebära att framtagande av nya detaljplaner behöver initieras och
prioriteringsordningen för planuppdrag ses över.
Projektering pågår och nya småhustomter kommer att släppas i Samsala etapp IIBC i slutet av året. Ytterligare områden för byggnation i Hallsberg måste tas fram.
Nya kommunala tomter kommer att avstyckas i Kvarsätter vid Tisaren under året
och släppas till försäljning. Det pågår nu ett detaljplanearbete i Kvarsätter som kan
generera ytterligare både kommunala och privata tomter.
För att få fler byggherrar intresserade av att bygga i Hallsbergs kommun ska en
översyn ske kring tidigare men även nya markanvisningar för byggande av
bostäder. Behovet är störst inne i Hallsberg och i Pålsboda, men bör även
möjliggöras i Vretstorp, Östansjö och Sköllersta.
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Arbetet med centrumplanen och detaljplan Bokbindaren med flera ska återupptas
när utredningarna kring miljöförutsättningarna, geotekniska förutsättningar samt
dagvattenproblematiken och möjliga lösningar i området är framtagna.
Kommunen får många etableringsförfrågningar för olika verksamheter, framför
allt i Hallsberg. Framtagande av ytterligare verksamhetsområden sker söder om
Tälleleden i Hallsberg med en anpassning till järnvägsplanen för HallsbergStenkumla. Även på privata verksamhetsområden finns ett stort intresse, främst
Rala III i Hallsberg samt på verksamhetsområden i Vretstorp.
Ytterligare ansökningar för LONA-bidrag för investeringar till våtmark med
dagvattenfördröjning uppströms Hallsberg och eventuellt Östansjö kan komma att
ske. Det är ett led i en långsiktig klimatanpassning för att förhindra framtida
översvämningar samt att bidra till biologisk mångfald.
Under 2021 ska förvaltningen utreda och planera vad som kärvs för att Hallsbergs
kommun ska arbeta för att nå de nationella miljömålen.
Arbetet med VA-försörjningen längs Tisarens norra strand fortskrider. Byggnation
av överföringsledningarna och det första distributionsnätet i Toskabäcken ska
avslutas under våren 2021. Tisarstrand/Kvarsätter är nästa område där
upphandling ska ske under vintern för att byggnation ska kunna påbörjas 2021.
Det sista området i Tunbohässle kommer att planeras, projekteras och upphandlas
2021.
Det kommer att pågå mycket arbete med infrastrukturfrågor i kommunen, bland
annat Trafikverkets arbete med framtagande av en järnvägsplan för etappen
Hallsberg-Stenkumla.

Page 98 of 136

Kommunstyrelsen 2021

Datum

Sida

2020-11-24

9(14)

3 Mål
3.1 HÅLLBAR KOMMUN
Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.
Nämndmål
Hallsbergs kommun har en god
ekonomisk hushållning.
Hallsbergs kommun ska minska
sin miljö- och klimatpåverkan.

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

Den fysiska samhällsplaneringen
ska vara socialt, miljö- och
klimatanpassat hållbar som leder
till ett inkluderande samhälle,
mångfald och tolerans.
Hallsbergs kommun ska ha ett
positivt näringslivsklimat som
bidrar till utveckling och
innovationskraft.

Indikatorer
Ekonomiskt resultat ska
vara minst 1,6 %
Andelen miljöbilar i
kommunorganisationen
ska öka.
Andel resor (antal km)
med miljövänligt
alternativ ska öka
Insamlat hushållsavfall
totalt kg per person ska
minska
Hushållsavfall som
samlats in för
materialåtervinning ska
öka

Företagsklimat enligt
Insikt, Totalt NKI, ska öka
Ranking enligt Svenskt
Näringslivsenkät av
företagsklimat ska
förbättras

Mål 2021
≥ 1,6 %

Mål 2022
≥ 1,6 %

Mål 2023
≥ 1,6 %

> 27 %

< 425
> 34 %

>77
> plats
150

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
Strategiskt mål: 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.
Nämndmål

Indikatorer

Alla barn och unga ska ges goda
förutsättningar genom uppväxt
och skolålder.

Andel barn 1-5 år
inskrivna i förskola ska
öka.
Andel elever i åk 9 som
känner sig trygga i skolan
ska öka.
Andel invånare med
eftergymnasial utbildning
25-64 år ska öka.
Andel invånare 0-19 år i
ekonomiskt utsatta
hushåll ska minska.
Elever i skolår 3 som
deltagit i alla delprov som
klarat alla delprov i
ämnesprovet i Svenska.

Hallsbergs kommun ska verka för
bättre skolresultat.
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Indikatorer

Mål 2021

Elever skolår 9 som är
behöriga till
yrkesprogram.
Andel gymnasieelever
med examen inom 4 år
ska öka.

min 90 %

Mål 2022

Mål 2023

>78 %

3.3 ALLAS INFLYTANDE
Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med
kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.
Nämndmål
Kommunens invånare ska ges
möjlighet att delta i kommunens
utveckling.
Hallsbergs kommun ska utveckla
kanaler för medborgardialog.

Indikatorer
Valdeltagandet vid
kommunalval ska öka.
Synpunkter, felanmälan
och förslag ska tas tillvara.
Antal genomförda
medborgardialoger under
året.

Mål 2021
>85 %

Mål 2022

Mål 2023

3.4 GOD SERVICE
Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett
professionellt bemötande och god service.
Nämndmål
Kommunens verksamheter ska ha
en hög tillgänglighet.

Vid kontakt med kommunen ska
personer uppleva ett gott
bemötande.
Ökad digitalisering i utbudet av
tjänster.

Indikatorer
Andel som får svar på epost inom en dag ska öka.
Andel som får svar i
telefon inom 60 sekunder
ska öka.
Andel av maxpoäng för
gott bemötande vid
kontakt med kommunen
ska öka.
Antal ärenden som
kommunens invånare kan
utföra digitalt ska öka.
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4 Driftbudget
Kommunstyrelsens budgetram för 2021 uppgår totalt till 42 976 tkr. Från och med
2021 ingår 1 600 tkr som avser kostnader för feriearbetet som tidigare ingick i
social- och arbetsmarknadsnämndens budgetram. Budgeten har i likhet med
övriga nämnder räknats upp för löner och interna kostnader.
Kommunstyrelsen – driftbudget
Budget 2020
Intäkter

Budget 2021

Flerårsplan
2022

Flerårsplan
2023

10 558

11 400

11 500

11 600

Kostnader

-51 262

-54 376

-55 164

-55 967

- varav personalkostnader

-31 365

-33 385

-34 079

-34 789

- varav kapitalkostnader

-2 351

-2 600

-2 600

-2 600

- varav lokalkostnader

-1 729

-1 850

-1 868

-1 886

- varav övriga kostnader

-15 817

-16 541

-16 617

-16 692

Totalt

-40 704

-42 976

-43 664

-44 367

Kommunstyrelsens driftbudget innehåller budgetmedel för kommunstyrelseförvaltningens avdelningar Kansli- och administration, HR, ekonomi, näringsliv/
kommunikation/säkerhet och samhällsbyggnad. Medel inom driftbudgeten finns
även för kommundirektörens verksamhet innehållande bland annat strategisk
lokalförsörjning och försäkringsadministration.
Kommunstyrelsen - planeringsreserv mm
Budget
2020

Budget 2021

Flerårsplan
2022

Flerårsplan
2023

Planeringsreserv - ofördelad

-1 900

-6 100

-4 900

-4 900

Utrymme ökade livsmedelskostnader
Bostadsanpassning
Utveckling ängsmark

-2 500

-2 500
-1 000
-200

-2 500
-1 000

-2 500
-1 000

-100
-8 500

-100
-8 500

Digitaliseringssatsning

-2 000

Satsning för folkhälsa

-1 000

Kommunstyrelsen ordförande - utrymme
Totalt

-4 400

-100
-12 900

Inför år 2021 redovisas den totala planeringsreserven separat från
kommunstyrelsens driftbudgettabell. Tabellen för planeringsreserven innehåller
riktade medel avsedda för park- och ängsmarker, utvecklingsmedel för
digitalisering, reserverade medel för ökade livsmedelskostnader, reserverade
medel för bostadsanpassning, särskild satsning på folkhälsa samt utrymme till
kommunstyrelsens ordförande på 100 tkr för behov av snabba beslut vid frågor av
mindre storlek. Därutöver finns en så kallad ofördelad planeringsreserv som avser
ett reserverat utrymme för särskilda åtgärder under respektive år.
Planeringsreserven för perioden uppgår till 12,9 mnkr år 2021 och 8,5 mnkr för
åren 2022 och 2023.
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Kommunstyrelsen - transfereringar
Budget 2020
Färdtjänstresor mm
Företagshälsovård
IT-nämnden
Lönenämnden

Budget 2021

-5 350

-5 850

Flerårsplan
2022

Flerårsplan
2023

-5 967

-6 086

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-11 454

-11 797

-12 151

-12 516

-3 000

-3 090

-3 182

-3 277

Gemensamt arkiv

-376

-387

-398

-409

Nerikes Brandkår

-13 104

-13 497

-13 902

-14 319

Sydnärkes utbildningsförbund

-94 906

-96 804

-98 780

-100 796

-1 381

-1 405

-1 429

-1 455

SKL/övriga medlemsavgifter
Övrigt
Summa

-1 704

-3 785

-3 869

-3 954

-132 475

-137 815

-140 878

-144 012

I kommunstyrelsen ingår finansiellt ansvar för transfereringar vilket omfattar
kommunövergripande verksamheter som till exempel avgifter till kommunalförbund och driftbidrag till gemensamma nämnder.
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5 Investeringsbudget
Investeringsbudgeten år 2021 omfattar investeringar i egen verksamhet för
kommunstyrelsen på 2 mnkr samt strategiska investeringar på 81,5 mnkr för
infrastruktur, omsorg, förskolor och skolor samt samhällsutvecklande åtgärder.
Budget och planer bygger på bedömda investeringsbehov och därtill en första
uppskattad investeringspeng. Utifrån GPF 2021-2023 har förändringar skett.
Kommunstyrelsen fattar löpande beslut om investeringsprojekt inom det totala
utrymmet för strategiska investeringar. De strategiska investeringsprojekten som
redovisas utgör en plan för åren 2021-2023.
I och med beslut om budget 2021 med plan för 2022-2023 i Kommunfullmäktige
reducerades de strategiska investeringarna totalt med 9 mnkr.
Det innebär att inom utrymmet för strategiska investeringar ska kommunstyrelsen
prioritera och fatta beslut om kommande investeringsprojekt. I samband med
kommande bokslut kan även överföring av pågående investeringar komma att
beslutas.
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen inventarier

Budget 2021

Flerårsplan
2022

Flerårsplan
2023

2 000

2 000

2 000

81 500

85 500

83 000

Centrumplan

1 000

6 000

8 000

Samzeliiviadukten

5 000

5 000

5 000

10 000

15 000

Strategiska investeringar

Centrumhuset
Kommunhuset ventilation

6 000

Kommunhuset parkering

2 000

Kök SUF - beslutat

1 500

Kök Folkasbo/Sköllergårdem

2 000

Sydnärkehallen kylaggregat

4 000

Inventarier nytt våbo
Förskola söder

4 500

15 000
5 000

Förskola Vretstorp
Värmepumpar

2 000

25 000
15 000

6 500

3 000

Transtensskolan

30 000

Tillagningskök
Exploatering

15 000

2 500
3 000

3 000

3 000

Övrigt

29 500

13 500

31 000

Investeringar reducering

- 9 000

- 9 000

-9 000

Totala investeringar
kommunstyrelsen

83 500

87 500

85 000
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VA-investeringarna är nu uppdelade på två ansvariga nämnder. Kommunstyrelsen
ansvarar för VA-investeringar som har direkt samband med exploateringar. Driftoch servicenämnden ansvarar för sanering av VA-ledningar och anläggningar
(vattenverk, avloppsverk mm). Kommunstyrelsens del av investeringarna uppgår i
budgeten till 22,3 mnkr år 2021 samt 14 mnkr år 2022 och 3 mnkr år 2023.

Budget 2021

Flerårsplan
2022

Flerårsplan
2023

Ansvarig nämnd:
Kommunstyrelsen
Tisaren sjövattenledning

7 250

Utbyggnad VA-nät Tisaren

12 000

11 000

3 000

3 000

3 000

22 250

14 000

3 000

Exploatering
Summa kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 147 - Extra bidrag till föreningar år 2020
(20/KS/208)

Ärendebeskrivning
Många föreningar har haft det svårt under året på grund av den pågående pandemin. Av
kvarvarande medel i kommunstyrelsens planeringsreserv fördelas därför 300 tkr till
kommunens föreningar. Grunden för fördelningen är årets utbetalda aktivitets- och
kulturföreningsbidrag vilka utökas med 50 procent. I och med denna satsning får barn och
unga större möjlighet till olika fritidssysselsättningar som kan leda till bättre hälsa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300 tkr ur kommunstyrelsens planeringsreserv för
vidare fördelning till kommunens föreningar.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.
Tryggve Thyresson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska avsätta 300 000 kr och sedan
ytterligare 100 000 kr i en pott som föreningar kan ansöka om mer bidrag ifrån om de
drabbats hårt av pandemin.
Anders Lycketeg (C) och Torbjörn Appelqvist (M) yrkar bifall till det ursprungliga förslaget.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall till Tryggve Thyressons förslag.
Ordförande ställer det ursprungliga förslaget om att avsätta 300 000 kr från
kommunstyrelsens planeringsreserv mot Tryggve Thyressons förslag om att avsätta 300 000
kr plus 100 000 kr och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det ursprungliga förslaget
om att avsätta 300 000 kr.

Reservationer
Tryggve Thyresson (V) och Oscar Lundqvist (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300 tkr ur kommunstyrelsens planeringsreserv för
vidare fördelning till kommunens föreningar.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag


TS Extra bidrag till föreningar år 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 147
20/KS/208
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Tjänsteskrivelse
2020-11-25

Sida 1 av 1

Dnr:20/KS/208

Extra bidrag till föreningar år 2020
Ärendebeskrivning

Många föreningar har haft det svårt under året på grund av den pågående pandemin. Av kvarvarande
medel i kommunstyrelsens planeringsreserv fördelas därför 300 tkr till kommunens föreningar.
Grunden för fördelningen är årets utbetalda aktivitets- och kulturföreningsbidrag vilka utökas med 50
procent. I och med denna satsning får barn och unga större möjlighet till olika fritidssysselsättningar
som kan leda till bättre hälsa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300 tkr ur kommunstyrelsens planeringsreserv för vidare
fördelning till kommunens föreningar.
☒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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 148 - Medel för färdigställande av skolgård
(20/KS/211)

Ärendebeskrivning
Folkasboskolans skolgård i Pålsboda har haft och har fortsatt stora behov av underhåll.
Under året har asfaltering av skolgården påbörjats. Planeringen har varit att arbetet ska
genomföras i två etapper för att fördela kostnaderna över åren. För närvarande pågår
slutförandet av etapp ett. Med tillskott av medel från planeringsreserven finns
förutsättningar för att slutföra kvarvarande etapp i år under förutsättning att vädret så
medger. Att redan nu kunna färdigställa pågående asfaltering ger en bättre miljö och
förutsättningar för barn och unga tidigare under 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor ur kommunstyrelsens
planeringsreserv för färdigställa pågående asfaltering vid Folkasboskolan.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.
Conny Larsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor ur kommunstyrelsens
planeringsreserv för färdigställa pågående asfaltering vid Folkasboskolan.

Beslutsunderlag


TS färdigställande av skolgård

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2020-11-25

Sida 1 av 1

Dnr:20/KS/211

Medel för färdigställande av skolgård
Ärendebeskrivning

Folkasboskolans skolgård i Pålsboda har haft och har fortsatt stora behov av underhåll. Under året
har asfaltering av skolgården påbörjats. Planeringen har varit att arbetet ska genomföras i två
etapper för att fördela kostnaderna över åren. För närvarande pågår slutförandet av etapp ett. Med
tillskott av medel från planeringsreserven finns förutsättningar för att slutföra kvarvarande etapp i år
under förutsättning att vädret så medger. Att redan nu kunna färdigställa pågående asfaltering ger
en bättre miljö och förutsättningar för barn och unga tidigare under 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor ur kommunstyrelsens planeringsreserv för
färdigställa pågående asfaltering vid Folkasboskolan.
☒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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 149 - Svar på motion om anläggande av ängsmarker
(19/KS/208)

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om anläggande av ängsmarker. Motionen väcktes på
fullmäktiges sammanträde 2019-11-25.
Motionärerna yrkar att kommunen tar fram en plan på lämpliga ytor där ängsmark kan
anläggas, att kommunen anlägger och sköter ängar för gynnande av biologisk mångfald samt
att kommunen informerar om detta och uppmuntrar näringsidkare och kommuninvånare att
arbeta i samma anda.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen. Yttrande har inhämtats från drift- och
serviceförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalls.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalls.

Beslutsunderlag



Motion om anläggande av ängsmarker
Svar på motion om anläggande av ängsmarker

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 149
19/KS/208
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Motion

om anläggande av ängsmarker.

Vänsterpartiet ser med oro pä ängsmarkernas
starka tillbakagäng i skogarna och i värt

Vi

i

odlingslandskap. Specialisering av odlade ytor

och monokultur har minskat lundar och andra
ytor som gynnar biologisk mängfald. Det finns
forskare som anger att endast 10-20 procent
ängsmark äterstär jämfört med läget för hundra
är sedan. Kopplat till det är pollinerande insekter
pä stark tillbakagäng. Forskare räknar med att
detta kammer att fä stora konsekvenser ﬁir vär
möjlighet att odla mänga av vära grödor Upp till
40 procent av den mat som odlas är ber0ende av
pollinerande insekter.

kommun har mänga ytor som kan användas för anläggande av
ängsmark. Det kan vara stora gräsmattor men även rondeller och annan mark
traﬁkmiljö kan användas. Ytor omkring kommunala anläggningar och runt
Hallsbergs

i

kommunen har ibland lämpliga gräsytor. Hallsberg är dock gynnat
av stora arealer med djup, fet, matjord som inte lämpar sig för anläggande av
industrier

i

ängsmarker. Det gäller

att hitta

och använda 1ämplig,

litet

Traditionellt klippta gräsmattor ser visserligen trevliga ut

som en biologiska öknar.

magrare mark.

men kan betraktas

Om vi gör mänga av vära gräsytor

det troligen billigare. Skötsel av

ängsmark görs med mindre

till

ängsmark sä

blir

arbetsinsats än

skötseln av traditionella gräsmattor.

Hallsbergs Drift- och Servicenämnd och dess politiska ledning hat redan idag

berömvärt

satt detta

menar dock

att

under lupp och

ett

par försöksomräden ﬁnns igäng. Vi

ätgärder brädskar för vär globala miljö. Vi behöver förstärka det

redan inledda arbetet

med

ängsmiljö och se över

all

möjlig

kommunal mark,

päverka och inleda samarbete med näringsidkare och kommuninnevänare för
radikalt utöka vära ängsmarker.

Vi föreslär däri"ör

—

att

att

att:

kommunen tar fram

en plan pä lämpliga ytor där ängsmark kan

anläggas
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—

att

kommunen

anlägger och sköter ängar för gynnande av biologisk

mängfald

—

att

kommunen informerar om

och kommuninnevänare

Vänsterpartiet

Towe Je
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uppmuntrar näringsidkare
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Hallsberg, 191010

eräs

Tryggve Thyréßson

VP/W”vxß7\
Veronica Löﬂing

NWV/

Sören Pettersson
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Datum: 2020-11-11

Dnr: 19/KS/208

Svar på motion om anläggande av ängsmarker
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om anläggande av ängsmarker. Motionen väcktes på
fullmäktiges sammanträde 2019-11-25.
Motionärerna yrkar att kommunen tar fram en plan på lämpliga ytor där ängsmark kan anläggas, att
kommunen anlägger och sköter ängar för gynnande av biologisk mångfald samt att kommunen
informerar om detta och uppmuntrar näringsidkare och kommuninvånare att arbeta i samma anda.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen. Yttrande har inhämtats från drift- och
serviceförvaltningen.

Förslag till beslut
Motionen bifalls.

Utredning

Kommunstyrelseförvaltningen har, med drift- och serviceförvaltningens yttrande som grund, utrett
yrkandena i motionen.
Drift- och serviceförvaltningen har anlagt två små ängsmarker som ett första försök att anlägga
ängsmarker och kommer att göra en utvärdering längre fram av hur detta har fungerat. De två
testområdena finns på baksidan av Bergööhuset och vid lekparken Tallbacken (Östra Promenaden i
Hallsberg). Bakom Bergööhuset har en färdig ängsmatta lagts ut på två mindre ytor. Vid Tallbacken
har parkenheten sått en ängsyta hösten 2018. Marken är torr och mager och borde vara perfekt för
anläggandet av ängsmark, förhoppningen är att kunna se det färdiga resultatet om ca 3-5 år.
Drift- och serviceförvaltningen har även varit i kontakt med Kumla kommun där man under 2020 har
gjort ett försök att övergå från gräsmattor till ängsmark genom att sluta klippa gräset och se vad som
växer upp. Detta har skett med blandat resultat och en utvärdering håller på att göras. Drift- och
serviceförvaltningen håller kontakten med Kumla för att få höra deras resultat och hur de kommer gå
vidare.
När utvärdering av Hallsbergs testytor är gjord kommer en mer detaljerad plan att tas fram som
bland annat kommer att innehålla förslag på platser där det kan vara lämpligt att anlägga ängsytor
och annan växtlighet som gynnar pollinerande insekter.
Informationsskyltar finns på plats vid ängsytorna bakom Bergööhuset redan nu. Det planeras även
ett framtagande av information om ängsmarken vid Tallbacken när den tagit sig lite mer för att göra
reklam och informera om att den finns. Kommunen kommer på detta sätt ett informera och inspirera
andra om anläggning av ängsmarker.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Version 1.0
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Motionssvar

Datum: 2020-11-11

Bilagor
Motion om anläggande av ängsmarker

Version 1.0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 150 - Årets miljöprofil 2020
(20/KS/193)

Ärendebeskrivning
Två nomineringar har inkommit, de presenteras på mötet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att årets miljöpris tilldelas nominering 2.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet och yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse
nominering 2, Pålsboda bioenergi AB, till årets miljöprofil 2020.
Anders Lycketeg (C) avstår från att delta i beslutet.
Tryggve Thyresson (V) yrkar bifall till Magnus Anderssons (S) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Pålsboda bioenergi AB till årets miljöprofil 2020.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Årets miljöprofil 2020
§ 150
20/KS/193
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 151 - Kommundirektörens rapport november 2020
(20/KS/1)

Ärendebeskrivning
Kommundirektörens rapport presenteras muntligt på sammanträdet och rapporten bifogas
sedan protokollet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga rapporten till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag


Kommundirektörens rapport november 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektörens rapport november 2020
§ 151
20/KS/1
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Kommundirektörens rapport till Kommunstyrelsen, november 2020
Covid 19
Från att de senaste veckorna som antalet smittade i länet har ökat har nu antalet bekräftade fall minskat
något och den bilden stämmer även för Hallsbergs invånare totalt sett. Men med den samhällsspridning
som varit den senaste tiden har det medfört att det nu finns smitta på vård och omsorgsboende.
Dialog förs med regionens smittskydd och personalen arbetar intensivt utifrån gällande riktlinjer och
hygienrutiner. Hemtjänst har hög en frånvaro, merparten av frånvaron beror på ”vanlig” förkylning. Än så
länge klaras bemanningen torts att inriktningen är att hålla personal inom respektive område för att
minimera eventuell smittspridning.
Inom skolan är det en stor variation i frånvaron vecka från vecka på grund av försiktighetsåtgärder genom
att stanna hemma vid minsta symtom. Arbetsmiljöverket har riktat skarp kritik mot en förskola i norra
Sverige som inte hade någon skyddsutrustning för personal i väntan på att insjuknande barn skulle hämtas
av sina vårdnadshavare. Det fick Kommunal och Lärarförbunden att agera med skrivelser till alla
kommuner. Bildningsförvaltningen har därför tillsammans med social- och arbetsmarknadsförvaltningen
tagit fram utrustning såsom engångsförkläden, visir och engångshandskar. Utrustningen finns nu på
samtliga kommunens enheter.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten har ställt om till en stor del utomhusarbete där det kan vara flera
deltagare och ändå arbeta säkert.
En liten men ändå en möjlig effekt av allmänna rekommendationer kan vara det resultat som statistik visar i
år jämfört med motsvarande period förra året, mätperiod 1 november - 20 november.
Besökare till kommunhuset har under mätperioden minskat i jämförelse med förra året. Det har under
tiden registrerats 113 besökare. Förra året var antalet besökare 348. Antal inkommande samtal till
kontaktcenter har varit 4 575 st. Vilket visar på en ökning med samtal i jämförelse med samma period
föregående år som hade 4 330 st. inkommande samtal.
Övrigt
Matematiksatsningen som Hallsbergs kommun har drivit med stöd från SKL (Sveriges kommuner och
landsting) och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) TRR (tänka räkna resonera) har avslutats
som projekt. Hallsbergs kommun har dock permanentat denna undervisnings-/fortbildningsmetod. På
mellanstadiet har vi sedan hösten infört Singapore-modellen i matematikundervisningen. Eventuellt
kommer NCM ta fram material (TRR) för mellanstadiet och då kan det vara en god idé att Hallsberg anmäler
sitt intresse.
Fredrik Nordvall slutade den 30 november som förvaltningschef för bildningsförvaltningen. Han lämnar
kommunen för att bli utbildningschef i Upplands-Bro kommun. Rekrytering av ny förvaltningschef pågår.
Fram till det att ny förvaltningschef är på plats kommer Jonas Bergman-Wallin gå in som tillförordnad
förvaltningschef. Jonas är sedan ett drygt år tillbaka biträdande skolchef.

I arbetet med detaljplan Bokbindaren med flera har en fördjupad miljöutredning påbörjats samt även en
utredning avseende dagvattenhantering/rening i området. Rivning av den gamla bilverkstaden pågår med
efterföljande miljösanering av tomten. I samband med höstens provtagningar i området har vissa punkter
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visat på föroreningar av förhöjda värden av metaller från verksamheter som tidigare funnits i området. Vid
provtagningarna så har man tagit jordprov på den del av Kompassens gård som är fotbollsplan.
De provtagningar som gjorts på fotbollsplanen som nyttjas av förskolan visar på förhöjda värden av
metaller. Med hänsyn till detta har den aktuella fotbollsplanen för säkerhets skull stängts av. Personal och
föräldrar har informerats i särskilt utskick.
Va-investeringarna vid Tisaren fortskrider. Sjöledningarna för överföringsnätet är gjorda och
pumpstationerna på land håller på att byggas. Vidare fortskrider byggnationen av distributionsnätet i
Toskabäcken. Samtidigt pågår projekteringen och framtagande av förfrågningsunderlaget för Kvarsätter.
En dialog med Länsstyrelsen avseende invasiva arter har inletts. Det finns nu en mer strikt lagstiftning som
innebär att större krav än tidigare ställs på markägare. En nationell lista är under framtagande och allt flera
arter kommer att omfattas av det svenska regelverket. 275 arter är klassade som hög risk enligt den så
kallade ArtDatabanken. Förutom Björnloka och Parkslide finns bland annat Jättebalsamin och Gul
skunkkalla listade inom länet.

Page 123 of 136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 152 - Ekonomichefens rapport november 2020
(20/KS/2)

Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för januari-november presenteras muntligt på sammanträdet denna gång
på grund av att brytdatumet för november inte inträffat innan kallelseutskicket.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga ekonomisk rapport för januari - november till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag


Ekonomisk rapport jan-nov 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ekonomichefens rapport november 2020
§ 152
20/KS/2
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Månadsuppföljning jan-nov 2020
Prognostiserat resultat

Helårsprognosen efter november visar ett resultat på 44,7 mnkr, ett överskott på 28,7 mnkr mot
budgeterat resultat. Nämndernas samlade prognoser visar +4,0 mnkr. Finansieringens prognos är +24,7 mnkr. Viss osäkerhet råder i
nämndernas prognoser. Prognosen för skatter och
generella statsbidrag bygger på SKR:s beräkningar
från oktober 2020, samt beslutade extra generella
statsbidrag. De extra statsbidragen är utbetalade
till och med juli.
Utfall Budget Prognos AvvikDriftredo 30/11 (Mnkr) (Mnkr) else
visning,
Helår
Helår (Mnk
Skattekol
r)
lektivet
KF
-0.2
KS
-152.3
GEM.VHT -33.3
TRANSF. -119.0

-0.6
-177.6
-45.1
-132.5

-0.6
-173.6
-42.5
-131.1

0
4.0
2.6
1.4

DOS
BIN
SAN
TAN

-24.6
-316.5
-313.0
12.3

-34.5
-351.7
-351.3
0.0

-34.5
-351.7
-351.3
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

-0.2
0.0
-2.0
903.9
654.3
248.6
1.0
107.4

-0.7
-0.1
-1.7
934.2
711.0
243.5
-20.3
16.0

-0.7
-0.1
-1.7
958.9
701.2
271.0
-13.3
44.7

0.0
0.0
0.0
24.7
-9.8
27.5
7.0
28.7

REV.
Valnämnd
ÖVERF.
Finans.
Skatteint.
Statsbidr.
Övrigt
Årets res.

verksamhet till nya lokaler och kan under tiden inte utföra arbete i samma omfattning som
vanligt. Fastighetsavdelningens upphandlingar
har tagit längre tid än beräknat, vilket har försenat planerade arbeten. Lägre kostnader på
grund av det ingår med 1,5 mnkr i prognosen.
Osäkerhet råder avseende kostnader för bostadsanpassning. Ett tidigare aviserat ärende
med kostnader på 1-1,2 mnkr har ännu inte
blivit utfört. Troligen kommer ärendet att avslutas först 2021. Det saknas utrymme för den
kostnaden i nämndens budget.
Bildningsnämndens pr ognos visar en budget i balans. En osäkerhetsfaktor i prognosen
är bedömningen av konsekvenserna till följd
av Covid-19. I början av november infördes
lokala allmänna råd inom Örebro län medskärpta rekommendationer för bland annat
badhus och gym.
Fritidsavdelningen visar en prognos på –3,6
mnkr. Anläggningarna har haft färre besökare
vilket medfört intäktstapp på 2,5 mnkr.
Flera av förskolorna och skolorna beräknas att
gå med underskott. Orsakerna beror främst på
behov av extra resurser.
Bildningsförvaltningen har en planeringsreserv på 2 mnkr. Den är tänkt att användas till
oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens pr ognos visar över skott
på 2,6 mnkr för den gemensamma verksamheten, på grund av personalvakanser, samt lägre
utredningskostnader. För transfereringarna är
prognosen överskott med 1,4 mnkr på grund av
lägre kostnader för färdtjänst och nattrafik samt
lägre IT-kostnader.
Drift– och servicenämndens pr ognos för den
skattefinansierade verksamheten visar ett nollresultat. I prognosen ingår ökade konsultkostnader
med 1 mnkr samt lägre intäkter på fordonsverkstaden med 0,5 mnkr. Verkstaden flyttar sin

Social– och arbetsmarknadsnämndens pr ognos visar ett nollresultat, fördelat på:
* Vård-o omsorgsboende 0 mnkr.
* Hemtjänsten - 1,1 mnkr
* Verksamh för funktionshindrade -4,1 mnkr.
* Individ- och fam omsorg + 3,1.
* Enheten för Arbetsmarknad och integration
+0,3 mnkr.
* Förvaltningsgemensamt +1,8 mnkr.
Underskottet inom verksamhet för funktionshindrade beror på brukare som behöver
mycket extra resurser, samt fler köp av externa placeringar. Brukare med större behov
än beslut från försäkringskassan om assistansersättning och att verksamheten gått in i
heltid som norm påverkar också kostnaderna.
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IFO-verksamheten visar överskott trots att försörjningsstödet beräknas öka, det kompenseras av överskott inom öppenvården och för externa placeringar, samt lägre personalkostnader än budgeterat.
Överskottet inom arbetsmarknad och integration beror på lägre personalkostnader än budgeterat.
Underskottet inom hemtjänsten beror på införandet av heltid som norm, och ökade kostnader på grund av Covid-19. Kommunen har sökt statsbidrag för Covid-19 kostnader.
Nämndens beslut att minska vård– och omsorgsboendet med 11 lägenheter, samt att öka
korttids– och växelvårdsplatser med 5 platser beräknas sänka personalkostnaderna med 4
mnkr, varav 2 mnkr under 2020.

I prognosen för det förvaltningsgemensamma anslaget ingår ofördelad budget, samt outnyttjade medel för genomlysning av förvaltningens organisation.
Övriga nämnder bedöms hålla budget.
Avgiftskollektivet VA-verksamhet
Inga kända resultatavvikelser i nuläget för avgiftskollektivet. Det samlade resultatet för VA
-verksamheten uppgick 2020-01-01 till 5,2 mnkr.

Finansiering
Jämfört med den prognos SKR presenterade i augusti (cirkulär 20:32) räknar man i oktober
med lägre skatteunderlagstillväxt 2020, Den ändrade bedömningen beror på att SKR justerat
bilden av den samhällsekonomiska utvecklingen.
Prognosen för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av
kraftig ytterligare minskning av arbetade timmar. Detta motverkas visserligen
av omfattande utbetalningar av permitteringslön men lönesumman ökar ändå nästan inte alls
och skatteunderlagstillväxten stannar strax under två procent.
SKR räknar med en ihållande konjunkturåterhämtning under andra halvåret i år och
2021. Beräkningarna av skatteintäkter och generella statsbidrag visar överskott mot budget
med 17,7 mnkr. Beslutade extra statsbidrag på 29,8 mnkr för 2020, därav 21,7 mnkr för Covid-19 ingår i beräkningarna. De extra statsbidragen är utbetalade under 2020, vilket förklarar det höga resultatet under perioden samt den goda likviditeten per den sista november.
Övrig finansiering visar en prognos med + 7 mnkr. Det avser dels räntekostnader på långfristiga lån, beroende på lägre räntenivåer samt lägre nyupplåning än beräknat på grund av
god likviditet, och dels ersättning för sjuklönekostnader under pandemin.

Investeringar
Den totala investeringsbudgeten uppgår till 118 mnkr, därav 86,8 mnkr till skattefinansierad verksamhet. På de avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten uppgår
investeringsbudgeten 2020 till 31,2 mnkr.
Till och med november 2020 har totalt 68 mnkr investerats. De största investeringarna hittills utgörs av Skördetröskan 4 med 17,7 mnkr, VA Tisaren etapp 1 med 7,9 mnkr, exploatering Samsala etapp 2 A med 6,1 mnkr , exploatering Tisaren VA-nät med 4,9 mnkr, exploatering Hässlebergsskogen 4,1 mnkr, fönsterbyte Transtenskolan med 4,1 mnkr, samt
Rala III med 3,1 mnkr.

Page 127 of 136

Likvida medel

Den 26 november uppgick de likvida medlen till 97,5 mnkr. Riksdagen har under våren 2020 beslutat om extra statsbidrag för att stärka välfärden. Totalt har
28 mnkr utbetalats till kommunen. Den goda likviditeten har gjort att planerad
nyupplåning för att finansiera investeringar därför kunnat skjutas på framtiden.

Likvida medel
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Upplåning
Kommunens låneskuld uppgår till 258,7 mnkr. 75 procent av låneskulden är
bundna lån, och 25 procent har rörlig ränta.
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,07 år och den genomsnittliga räntebindningen 2,50 år, snitträntan ligger på 1,04 procent enligt prognos från Kommuninvest Finans.
Närmast kommande lån för omsättning är den 25 januari 2021, det avser ett lån
på 20 mnkr som i dag löper med 3,18 procent fast ränta.
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60

50

Mkr

40
30
20

10
0

År

Page 128 of 136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 153 - Anmälan av delegationsbeslut
(20/KS/24)

Ärendebeskrivning
Inför kommunstyrelsens sammanträde har ett delegationsbeslut anmälts.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Anmälan av delegationsbeslut

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut
§ 153
20/KS/24
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DELEGATIONBESLUT

Sida

1(1)

Datum för anmälan:

2020-11-30

Kommunstyrelseförvaltningen

Anmälan av delegationsbeslut
Beslutet avser

Försäljning av fastighet

Punkt i
5.2
delegationsordning
Beslutsfattare
Marianne Christiansen

Hallsbergs kommun
Postadress

694 80 Hallsberg

Beslutsdatum

2020-11-13

Handlingen
förvaras

20/KS/210

Hemsida

E-post

Organisationsnr

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

www.hallsberg.se
Västra Storgatan 14

kommun@hallsberg.se
0582-68
Page
13150of00136

212000-1926
577-3338

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 154- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inga meddelanden har inkommit sedan förra sammanträdet.

Beslut
Punkten utgår då inga meddelanden inkommit.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 155- Övrigt
Beslut
Punkten utgår då inga övriga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Övrigt
§ 155
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-12-01

Kommunstyrelsen

§ 156- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande avslutar sammanträdet och tackar för dagens sammanträde och för det gångna
året.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutning
§ 156
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