SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Ulf Ström (S) (vice ordförande)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Christina Johansson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Oscar Lundqvist (SD)
Thomas Larsson (S) ersätter Ulrika Björklund
(M) (2:e vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) ersätter Erik Storsveden (L)
Ingela Hagenfors (KD) ersätter Martin
Pettersson (KD)
Viktoria Svanberg (SD) ersätter Jimmy Olsson
(SD)

Birgitta Kumblad (S)
Peter Hörlin (S)

08:30-12:00

Sottern, kommunhuset Hallsberg

Övriga
Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef) §§48-55
Marie Hellgren (Ekonomichef)
Roger Edström (Ekonom) §§56-85
Protokollet innehåller paragraferna §§48-85
Ordförande

_________________________________________________________________
Magnus Andersson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Andreas Tranderyd (MP)

Page 1 of 643

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Kommundirektörens information
Beslut om antagande av detaljplan för Hallsbergs Centrum 1:2 m.fl. i Hallsberg,
Hallsbergs kommun
Beslut om antagande av detaljplan för ’Skävi 1:73 och 1:74’ i Vretstorp, Hallsbergs
kommun
Beslut om VA-verksamhetsområde runt Kävestakorset
Investering för VA-utbyggnad vid Kävestakorset
Revidering av taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn
Handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs kommun
Planeringsinriktning för höjd beredskap
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för bildningsnämnden
Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
Reglemente för drift- och servicenämnden
Reglemente för krisledningsnämnden
Reglemente för valnämnden
Reglemente för myndighetsnämnden
Reglemente för revisionen
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Revidering av regler för kommunalt partistöd
Ansökan sociala investeringsfonden – projekt ungdomshuset Kuben
Ansökan sociala investeringsfonden – projektmedel ny fritidsgård i Pålsboda
Tertialrapport 2022 kommunstyrelsen
Tertialrapport 2022 Hallsbergs kommun
Gemensamma Planeringsförutsättningar 2023-2025
Räkenskapssammanställning 2021 för stiftelser förvaltade av Hallsbergs kommun
Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2021
Prövning av de hel- och delägda kommunala bolagens verksamhet 2021
Årsredovisning 2021 Hallsbergs kommunhus AB
Årsredovisning 2021 Hallsbergs bostads AB
Årsredovisning 2021 för Nerikes brandkår
Årsredovisning 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
Årsredovisning 2021 för Sydnärkes utbildningsförbund
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke
Svar på motion om Förenings- och fritidsgård i norra Hallsberg
Anmälan av delegationsbeslut
Meddelanden
Övrigt
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande

Page 2 of 643

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 48- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Andreas Tranderyd (MP) väljs att, tillsammans med ordförande, justera protokollet
senast den 2 juni.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 48
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 49- Kommundirektörens information
Ärendebeskrivning
Kommundirektören lämnar muntlig information om kommunens verksamheter på
sammanträdet.

Beslut
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektörens information
§ 49
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 50 - Beslut om antagande av detaljplan för Hallsbergs Centrum 1:2
m.fl. i Hallsberg, Hallsbergs kommun
(20/KS/109)

Ärendebeskrivning
Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd mellan 31 maj – 21 juni 2021. Under
granskningstiden har 8 yttranden inkommit, varav 3 med synpunkter på detaljplaneförslaget.
Dessa har sammanfattats med förvaltningens ställningstaganden i en samrådsredogörelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen för rubricerat område.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen för rubricerat område.

Beslutsunderlag







TS Antagande detaljplan
Plankrta_antagande
Planbeskrivning_antagande
Samrådsredogörelse
Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan
Bilaga 1_antagande

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut om antagande av detaljplan för
Hallsbergs Centrum 1:2 m.fl. i Hallsberg,
Hallsbergs kommun
§ 50
20/KS/109
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr: 20/KS/109

Beslut om antagande av detaljplan för Hallsbergs Centrum 1:2 m.fl.,
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
Ärendebeskrivning

Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd mellan 31 maj – 21 juni 2021. Under
granskningstiden har 8 yttranden inkommit, varav 3 med synpunkter på detaljplaneförslaget. Dessa
har sammanfattats med förvaltningens ställningstaganden i en samrådsredogörelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen för rubricerat område.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumändamål (C), samt R besöksanläggning. Infarten
till fastigheten kommer att planläggas på del av fastigheten Hallsbergs centrum 1:1 som GATA1, för
att säkerställa att Hallsbergs centrum 1:2 kan fortsätta nyttja denna in- och utfart i framtiden.
Området är beläget i Hallsberg och avser fastigheten Hallsbergs centrum 1:2, och en del av Hallsbergs
centrum 1:1. Planområdet begränsas i norr av Södra Allén, i öster av en idrottsanläggning och
Alléhallen, i söder av ett grönområde och i väster av Vibytorpsvägen. Planområdet har en areal på ca
2070 m2
☐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

Förvaltningschef

Samhällsbyggnadschef

Bilagor






Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Blankett för anmälan av delegationsbeslut
Bilaga 1
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Höjdpunkter

Skala 1:500 (A3)
Koordinatsystem: SWEREF99 15 00
Höjdsystem: RH2000
Upprättad 2021-03-17
Reviderad: 2022-05-09
Fastighetsredovisning: 2021-03-19
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Oscar Sandin
Kart-/GIS-ingenjör
Mätning
MJ/UT
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Detaljplan för Hallsbergs centrum 1:2 m.fl.

Antagandehandling

Hallsberg kommun, Örebro län

Beslutsdatum
Samråd 2021-05-24
Antagande

Diarienummer: 20/KS/109
Upprättad: 2022-02-27

Reviderad: 2022-05-11

Mustafa Akrami
Planarkitekt

Johannes Ludvigsson
Planchef

Laga kraft
Laga kraft

Instans
KSAU
KS
KS

Dnr 20/KS/109
Antagandehandling
2022-05-16

Planbeskrivning
Detaljplan för

Hallsbergs centrum 1:2 m.fl.
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

ANTAGANDE

Begränsat förfarande
Samråd:
Antagen av KS/KF:
Laga kraft:

2021-05-31 – 2021-06-21
2022-xx-xx
20xx-xx-xx
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Antagandehandling
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Dnr 20/KS/109
Antagandehandling

Vad är en detaljplan?
Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid
utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen
innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning.
Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på
www.boverket.se/pblkunskapsbanken.
En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till
exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Begränsat förfarande
Den här detaljplanen upprättas enligt begränsat förfarande. Begränsat förfarande kan användas när
förutsättningarna för standardförfarande är uppfyllda och planförslaget godkänns av samrådskretsen.

Planuppdrag

Samråd

Underrättelse

Gransknings
utlåtande

Granskning

Antagande

LAGA
KRAFT

Begränsat förfarande
Antagande

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en detaljplan. Ett
förslag till detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vid ett begränsat förfarande kan samrådskretsen
godkänna samrådsförslaget redan under samrådet. Detta kan göras i sådana fall planförslaget anses vara
en mindre betydande åtgärd. I antagandeskedet antas detaljplanen av kommunstyrelsen eller i vissa fall
av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas.

Handlingar
Planförslaget utgörs av:
•
•
•

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000
Fastighetsförteckning

Bilagor:
•

Bilaga 1 PM Luftprovtagning och porgasprovtagning, tidigare kemtvätt, Hallsberg

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida
hallsberg.se/detaljplan.

3
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Dnr 20/KS/109
Antagandehandling
Handläggare:
Jessica Bäckman
Planarkitekt
019-58 81 79
Jessica.backman@kumla.se
Kommunstyrelseförvaltningen
Mustafa Akrami
Planarkitekt
019-58 94 05
Mustafa.akrami@kumla.se
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Dnr 20/KS/109
Antagandehandling

Planbeskrivning
Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska
kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas
tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten
och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen.

Planens syfte & huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumändamål (C), samt R besöksanläggning. Infarten
till fastigheten kommer att planläggas på del av fastigheten Hallsbergs centrum 1:1 som GATA1, för
att säkerställa att Hallsbergs centrum 1:2 kan fortsätta nyttja denna in- och utfart i framtiden.
Bakgrund
I dagsläget är fastigheten Hallsbergs centrum 1:2 detaljplanelagd som idrottsområde, dpl 1861P88/1. Fastigheten står idag outhyrd. Fastigheten ska användas för i första hand kommunal
verksamhet, som till exempel kontor, kommunens dagverksamhet för LSS och Fritidsbank. För att
möjliggöra det har en ny detaljplan upprättats med användningen centrum (C). Användningen
besöksanläggning (R) ska även gälla för fastigheten, för att säkerställa att den kan nyttjas för
besöksändamål som exempelvis idrott. Infarten till området idag ska även planläggas på del av
fastigheten Hallsbergs centrum 1:1 som GATA1, för att säkerställa att man kan ta sig till och från
fastigheten.

Plandata
Läge
Området är beläget i Hallsberg och avser fastigheten Hallsbergs centrum 1:2, och en del av Hallsbergs
centrum 1:1. Planområdet begränsas i norr av Södra Allén, i öster av en idrottsanläggning och
Alléhallen, i söder av ett grönområde och i väster av Vibytorpsvägen.

5
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Dnr 20/KS/109
Antagandehandling

Planområdets läge.

Areal
Planområdet har en areal på ca 2070 m2.
Markägoförhållanden
Hallsbergs kommun äger den berörda marken Hallsbergs centrum 1:2 och Hallsbergs centrum 1:1.
Närmast berörda fastigheter är Hallsbergs centrum och 1:4.

Tidigare ställningstaganden
Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan för Hallsbergs Centrum 1:2 m.fl., 2020-05-18. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 24 maj 2021 att skicka ut planförslaget på samråd. Kommunstyrelsen beslutade den xx
xx 2021 att anta detaljplanen.
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen.
Översiktsplan
Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige,
redovisar planområdet som övrigt, i anslutning till nr 6 och 34. Nummer 6 beskrivs ”Möjligt integrerat
område för bostäder och rekreation” och där nr 34 beskriver vikten av områdets utveckling med
avseende på idrottsanknutna aktiviteter.
Detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen då användning C- centrum inrymmer en
kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler, föreningslokaler, gym
lättare former av vård, hotell mfl. Då fritidsbanken bidrar till fritid och rekreationsmöjligheter,
6
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Dnr 20/KS/109
Antagandehandling
stämmer denna användning även bra överens med översiktsplanens vision om idrottsanknutna
verksamheter. Då området idag är detaljplanelagt som idrottsområde (Y) stämmer karaktären även
bra överens med den nya användningen R- besöksanläggning som bland annat innefattar
idrottsändamål.

Utdrag från översiktsplanen.

Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande detaljplan:
•

1861-P88/1, laga kraft 1988-01-11

Användningen i gällande detaljplan är Y-idrottsområde och medger 11 meter som högsta
byggnadshöjd.

7
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Antagandehandling

Utdrag från gällande detaljplan.

Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner:
•
•
•
•
•
•

1861-P90/9, laga kraft 1990-10-01
1861-P130, laga kraft 2012-01-12
1861-P90/4, laga kraft 1989-11-23
18-HAL-285, laga kraft 1979-09-05
18-LÅN-70, laga kraft 1976-03-10
1861-P90/7, laga kraft 1990-04-18

Angränsade detaljplaner.
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Dnr 20/KS/109
Antagandehandling
Undersökning av betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på
det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning
finns i miljöbalken sjätte kapitel.
En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen
inte förväntas medföra någon betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap. Den
mest påtagliga miljökonsekvensen är den tidigare verksamheten som bedrivits i fastigheten. Detta
har dock undersökts och anses inte innebära några ökade hälsorisker.
Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan
som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.
Beslut
Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har den 16 juni
2021 tagit del av kommunens ställningstagande och utifrån nu kända förhållanden delar
Länsstyrelsen kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.
Beslut om betydande miljöpåverkan togs i kommunstyrelsens arbetsutskott 30 juni 2021. Beslutet
har offentliggjorts på kommunens anslagstavla under tiden XX – XX/kommer att anslås under tre
veckor på kommunens anslagstavla.
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Förutsättningar och förändringar
Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget
föreslår.

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Marken är till stor del gräsbeklädd och är kuperad på delar av fastigheten.
Enligt SGU:s jordartskarta består jordartsytan av mestadels kärrtorv samt gyttjelera.

SGU:s Jordartskarta.
Förorenad mark
Enligt Länsstyrelsens kartskikt är Hallsbergs centrum 1:2 utpekat som ett potentiellt förorenat
område riskklass 3 (kemtvätt med lösningsmedel).
Länsstyrelsen genomförde tillsammans med Hallsbergs kommun (2004) en inventering av förorenade
områden i Hallsbergs kommun. Enligt denna rapport har kemtvätten inventerats inom ramen för en
MIFO fas 1-inventering. Enligt inventeringen har kemtvätten bedrivits mellan 1972 och 1994, en
period på totalt 22 år. Dock finns det osäkerhet kring verksamhetsperioden, då tidigare anställda
lämnat uppgifter om att byggnaden ska ha uppförts redan 1945, och att det pågick tvättverksamhet
även under denna tid. Då skulle verksamheten endast bestå av traditionell vattentvätt. MIFOinventeringen visar att det var tvätt av arbetsoveraller samt vittvätt som genomfördes. Det sista året
som perkloretylen (PCE) användes i tvättverksamheten var år 1990, med 400 l PCE/år.
Tyréns har genomfört en kompletterande luftprovtagning år 2020 i den tidigare kemtvätten på
fastigheten Hallsbergs centrum 1:2. Syftet med undersökningen har varit att undersöka om det
föreligger risker för människors hälsa förknippade med den tidigare kemtvättsverksamheten som har
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bedrivits. Syftet ha även varit att undersöka om det finns rester av klorerade alifater i byggnaden om
jorden eller grundvattnet under byggnaden är förorenat.
För att undersöka eventuell föroreningsförekomst av klorerade alifater har en passiv provtagning av
inomhusluft genomförts. Tre passiva WMS- provtagare placerades ut i den före detta kemtvätten, två
i källaren och en på entréplan.
Resultatet visar att inandningen av inomhusluften i lokalen inte innebär några ökade hälsorisker
associerade med vistelse i lokalerna. Samtliga uppmätta halter underskrider samtliga aktuella riktoch gränsvärden. Det är dock inte kartlagt hur föroreningssituationen i jord och grundvatten ser ut
under byggnaden. Dock bedöms det inte vara troligt att det skulle förekomma någon betydande
föroreningskälla under den undersökta byggnaden, då de analyserade halterna har uppmätts till
mycket låga.
Efter samråd med Länsstyrelsen har kommunen och Länsstyrelsen kommit fram till att
undersökningen behöver kompletteras med en porgasprovtagning för att få en klarare bild av
eventuella föroreningar och klorerade lösningsmedel i området. Tyréns har på uppdrag av Hallsbergs
kommun genomfört en porgasprovtagning i den aktuella byggnaden. De ämnen som påträffats i
samband med genomförda provtagningar är tetrakloreten och trikloreten (nedbrytningsprodukt av
tetrakloreten). Eftersom samtliga halter av ämnen som har påträffats uppvisar halter under aktuella
jämförvärden bedöms ingen förhöjd risk föreligga kopplat till tidigare verksamhet.
Enligt genomförda mätningar bedöms det inte föreligga några risker avseende människors hälsa
förknippat med verksamheter inom befintlig byggnad. I och med att uppmätta halter i samtliga
provtagningar underskrider aktuella jämförvärden innebär det inga begränsningar i utnyttjande av
byggnaden. Det bedöms därmed inte föreligga något behov av vidare undersökningar eller åtgärder,
(se bilaga 1).

Potentiellt förorenade områden.
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Radon
Planområdet ligger ej inom riskområde för markradon.

Naturmiljö
Natur/Vegetation
Fastigheten är bebyggd idag och marken är delvis kuperad. Öster om planområdet finns en
sportanläggning som bidrar till rekreation och norr om Södra Allén löper Rörsättersbäcken.
Landskapsbild/Stadsbild
Varken landskapsbilden eller stadsbilden anses påverkas av en ny detaljplan, då den befintliga
byggnaden som finns på fastigheten Hallsbergs centrum 1:2 idag ska fortsätta att nyttjas. För att den
kommunala verksamheten för LSS samt Fritidsbanken ska kunna inrymmas på fastigheten kommer
detaljplanen att möjliggöra för centrumändamål och besöksanläggning. In- och utfarten till
fastigheten kommer också att planläggas. Därmed kommer planen inte medföra några större
förändringar som påverkar vare sig stadsbilden eller landskapsbilden. Endast mindre anpassningar
behöver göras för att kunna nyttja fastigheten för den tänkta verksamheten.
Biotopskydd
Det finns inte några biotopskydd inom planområdet.
Kulturmiljö och fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar
fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra eller ta bort en fast
fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen.

Ekosystemtjänster
Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som
spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter.
Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga
upplevelser.
En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan.
Sammanfattningsvis visar den att planens genomförande inte kommer att påverka
ekosystemtjänsterna negativt, då lokalen som finns på fastigheten idag kommer stå kvar. Syftet med
planens genomförande är istället att möjliggöra ett nytt användningsområde för lokalen som
kommunens dagverksamhet enligt LSS samt Fritidsbanken kan nyttja.

Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens femte kapitel.
Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor
som t.ex. trafik och jordbruk.
Planområdet berörs av två olika grundvattenförekomster då dessa korsar varandra. Dessa är
Hallsbergs-Kumlaåsen samt Närkeslätten. Både den kvantitativa och kemiska statusen uppnår
statusklassificeringen god status.
Planområdets recipient är Ralaån, och ligger inom delavrinningsområde Kumlaån och inom
huvudavrinningsområde Norrström.
12
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Ralaåns ekologiska status bedöms som otillfredsställande eftersom vattendraget är påverkat av
övergödning och rätning/kanalisering. Den kemiska statusen för vattenförekomsten har bedömts till
uppnår ej god, på grund av miljögifter.
Beslutad MKN 2010–2016 (förvaltningscykel 2) för Ralaån har god kemisk status och god ekologisk
status år 2027, och god kemisk ytvattenstatus med undantag för mindre stränga krav på bromerad
difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt, därmed kommer inte några
försiktighetsåtgärder vara nödvändiga för detaljplanens framtagande.

Vattenskyddsområde
Planområdet befinner sig inom ett vattenskyddsområde av typen grundvattentäkt. Det är en primär
skyddszon.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Området är idag bebyggt där fastigheten tidigare använts som kemtvätt, kontor och i nuläget
reklambyrå. Gällande detaljplan medger en byggnadshöjd på 11 meter, samt användningen Y- idrott.
De närmste bostadsområdena ligger norr om planområdet, och består av flerbostadshus.
Förändring
Den nya detaljplanen möjliggör för centrumändamål, besöksanläggningar. In- och utfarten till
fastigheten planläggs också. Den nya användningen ska vara C-centrum, R-besöksanläggningar samt
GATA1. Högsta nockhöjd i meter är 12 meter.
Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen.
Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har
tillträde.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeltrafik
Gatunätet är väl utbyggt i området med infrastruktur för både bil-, gång -, och cykeltrafik. Södra Allén
löper norr om planområdet, och Vibytorpsvägen väster om området.
Det finns inga planer på förändringar i gatunätet.
Kollektivtrafik
Hallsberg är välkänd för sin tågstation och har goda förbindelser både med tåg och buss.
Parkering, varumottagning & utfarter
I dagsläget sker angöring till fastigheterna Hallsbergs centrum 1:1 och 1:2 från Vibytorpsvägen,
angöring planeras ske på samma sätt som tidigare. Det finns även parkeringsmöjligheter på
fastigheten Hallsberg centrum 1:2, som kan fortsätta att nyttjas på samma sätt som i dagsläget.
Tillgänglighet för räddningstjänst
Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om det
befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med
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räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats.

Risker och störningar
Farligt gods
Det finns ett förbud mot farligt gods längs den Södra Allén som löper norr om planområdet.

Ras och skred
Enligt Länsstyrelsens kartskikt är en del av marken inom planområdet i riskklass 1 när det gäller ras
och skred.

Ras och skred.

Översvämning
Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny
sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten
för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100.
För att få en uppfattning om olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande
vattendjupintervall användas som riktvärden:
• 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet
• 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada
• >0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv
Enligt Länsstyrelsens KlimatGis visar skyfallskarteringen att vattendjupet bedöms uppgå till maximalt
0,27 meter vid ett 100-årsregn, i den östra delen av planområdet. I den västra delen av planområdet
beräknas vattendjupet uppgå till maximalt 0,63 m.
För att undvika skador och översvämningar vid skyfall bör strävan vara att vatten vid dessa tillfällen
ska kunna rinna på naturmark och gator och inte in mot bebyggelse.
14
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Skyfallskartering 100- årsregn.

Ralaån söder om planområdet ingår i Täljeåns vattensystem. För Täljeån finns en
översvämningskartering och ett beräknat högsta flöde (BHF).
Översvämningskarteringen visar att delar av planområdet kommer att översvämmas av vatten från
Ralaån. Men den befintliga byggnaden kommer inte att skadas. 200 årsflödet är uppmätt till 49.
Enligt Boverket har kommunen ett ansvar vid planläggning att visa markens lämplighet avseende
översvämningsrisk. Därmed ska ny bebyggelse lokaliseras till områden som inte riskerar
översvämning. Vid förtätning av befintlig bostadsbebyggelse i vattennära lägen är lokaliseringen inte
alltid möjlig att tillämpa. Placering och/eller utförande av bebyggelse bör regleras så att
översvämningsrisken minimeras. Framkomlighet och tillgänglighet behöver också säkerställas. En
årlig sannolikhet på 1/200 innebär att risken för översvämning är måttlig.
Översvämningsrisken har säkerställts i plankartan, för att undvika att ny bebyggelse översvämmas vid
ett 200-årsregn. Detta har reglerats genom prickmark (marken får ej förses med byggnad) samt
bestämmelsen b- byggnaden ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten till
nivån +49 meter över nollplanet (RH2000) inte skadar byggnaden.
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Översvämningskartering Täljeån, beräknat högsta flöde (BHF) 200-årsflöde.

Teknisk försörjning
Vatten & avlopp
Vatten och avlopp är kopplat till kommunens befintliga ledningsnät.
Dagvatten
Hallsbergs kommun förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten.
Fördröjning av dagvatten ska ske på egen fastighet innan anslutning till kommunens befintliga
ledningsnät i öster sker.
Detta säkerställs i plankartan med bestämmelsen ”Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska
fördröjas på egen fastighet genom avledning till grönytor eller dagvattenmagasin innan anslutning
sker till det kommunala ledningsnätet”. (Markens anordnande och vegetation PBL (2010_900) kap 4
10 §).
Dagvattenåtgärder skall utföras på sådant sätt att fastigheten inte avleder mer dagvatten än
motsvarande maxflöde från den oexploaterade fastigheten vid ett 10 års regn.
Brandvattenförsörjning
Det finns ett flertal brandposter i anslutning till fastigheten. Den närmsta ligger ca 50 meter från
Hallsbergs centrum 1:2.
Den kapacitet som bedöms vara nödvändig för ändamålet är 600 liter/minut, då detaljplanen inte
utger någon högre brandrisk och där fastigheten är utan upplag av brännbart material.
Värme
Fjärrvärme är inte framdraget till fastigheten.
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El, tele, bredband, m.m.

Skanova har telekabelstråk indraget till fastigheten.
Hallsbergs kommun har en egen bredbandskabel som är ansluten till fastigheten.
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt kommunens Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter.

Detaljplanens genomförande
Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och
ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra
berörda ska också framgå.
Tidplan
Tidplanen är preliminär.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts samrådsbeslut
Samråd
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

Maj 2020
Maj 2021
Juni 2021
Maj 2022
Juni 2022

Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov
erhållits och i den takt byggherren finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i
exploateringsavtal eller motsvarande.
Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun,
detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten
ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och
bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
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Markavvattningsföretag
Det finns ett markavvattningsföretag båtnadsområde som berör planområdet. Ralakärrens
vattenavledningsföretag år 1996.

Blåskrafferat område visar markavvattningsföretag.

Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter
Det finns inte några servitut inom planområdet.
Inom planområdet har E.ON Energidistribution AB en starkströmsledning som ska vara kvar i
befintligt läge. Ledningen säkerställs i plankartan med ett markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar (u-område). Genom detta ser kommunen till att det inte blir planstridigt att
lägga dessa på kvartersmark samt att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen.
Inom det område i detaljplanen som är reserverat för u-område, gäller inte
automatiskt någon rättighet av att detaljplanen vinner laga kraft. Upplåtelsen inom ett markreservat
måste ske vid en lantmäteriförrättning eller genom skriftlig överenskommelse mellan berörda parter.
Ledningsrättshavare ansöker om och bekostar ledningsrätt för sina ledningar.
Fastighetskonsekvenser
Fastigheter inom planområdet:
•
•
•

Hallsbergs centrum 1:1.
Hallsbergs centrum 1:2.
Detaljplanen möjliggör för centrumändamål, besöksanläggning och säkerställer
angöringen till fastigheten Hallsberg 1:2.
Fastigheter utom planområdet:
•

Inga fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheter utanför planområdet.
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Ekonomiska frågor
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan.
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från mark- och
fastighetsförsäljning.
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark.
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos
respektive leverantör.
Tekniska frågor
Byggnaden inom planområdet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning.
Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Jessica Bäckman i samarbete
med berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs och Kumla kommuner.

2022-05-22
Kommunstyrelseförvaltningen,
Jessica Bäckman
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för

Hallsbergs centrum 1:2 m.fl.
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumändamål (C), samt R besöksanläggning. Infarten till
fastigheten kommer att planläggas på del av fastigheten Hallsbergs centrum 1:1 som GATA1, för att
säkerställa att Hallsbergs centrum 1:2 kan fortsätta nyttja denna in- och utfart i framtiden.
Området är beläget i Hallsberg och avser fastigheten Hallsbergs centrum 1:2, och en del av Hallsbergs
centrum 1:1. Planområdet begränsas i norr av Södra Allén, i öster av en idrottsanläggning och Alléhallen,
i söder av ett grönområde och i väster av Vibytorpsvägen. Planområdet har en areal på ca 2070 m2.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-18 att en detaljplan skulle upprättas och
2021-05-24 att samråd ska ske med berörda.

Samråd
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 31 maj – 21 juni 2021. Under samma tid var
planen också tillgänglig på www.hallsberg.se.
Detaljplanen har varit utskickat till länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter, bolag, sakägare och
andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget enligt sändlista och fastighetsförteckning.
Under samrådstiden har 8 yttranden inkommit varav 3 är med synpunkter på detaljplaneförslaget. Dessa
har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande inför fortsatt planprocess.

Ställningstagande
Planhandlingarna kommer att genomgå mindre justeringar av redaktionell karaktär.
Med anledning av inkomna yttranden och vunna erfarenheter under samrådstiden kommer följande
förändringar och kompletteringar att göras i detaljplanen:
•

En provtagning är beställd. I samråd med Länsstyrelsen har man kommit fram till att det räcker
med en porgasprovtagning för att få en bättre bild av en eventuell förorening av klorerade
lösningsmedel i området.

•

Planbestämmelsen b förtydligas till ”Byggnaden ska utformas och utföras så att naturligt
översvämmande vatten till nivån +49 meter över nollplanet (RH2000) inte skadar byggnaden”.
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•
•

En planbestämmelse har även kompletterats gällande fördröjning av dagvatten.
Planbeskrivningen har kompletterats med information kring vilken typ av rättighet som avses
bildas för u-området, samt vem som ansöker och bekostar detta.

Beslut
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med
förslaget och anta detaljplanen.
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Inkomna yttranden och synpunkter
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens
kommentarer.

Myndigheter, organisationer och bolag

1.Länsstyrelsen i Örebro län
2.Lantmäteriet

Synpunkter/
Godkänner ej
X
X

Godkänner

Inkommit
2021-06-16
2021-06-18

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet

3.Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
4.Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
5.Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
6.E.ON Energidistribution AB
7.Skanova

Fastighet/
Yrkesbeteckning
Hallsbergs
centrum 1:1
(Del av fastighet)
Hallsbergs
centrum 1:2
Hallsbergs
centrum 1:4

Synpunkter/
Godkänner ej

Godkänner

X
X
X
X
X

8.Ordföranden Ralakärrens
vattenavledningsföretag år 1996

X
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1. Länsstyrelsen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet
med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen .

Förorenade områden
I planområdet har en luftprovtagning genomförts eftersom det tidigare har funnits en kemtvätt på
fastigheten Hallsbergs centrum 1:2. I planhandlingarna anges att resultatet visar att inandningen av
inomhusluften i den befintliga lokalen inte innebär några ökade hälsorisker associerade med vistelse i
lokalen.
Länsstyrelsen bedömer att en undersökning av inomhusluften inte är tillräckligt för att visa att marken
är lämplig för planerad markanvändning, utan en provtagning av grundvattnet behöver också
genomföras. Fastläggningen i jorden är liten hos klorerade lösningsmedel, som därmed är rörliga i
marken och lätt når ner till grundvattnet. Därför är det inte ovanligt att grundvattnet kan vara förorenat
även om provtagning i t.ex. inomhusluft inte ger något eller väldigt lite utslag. Att provtagning inomhus
inte visar på en eventuell förorening i grundvattnet kan bero på att grundvattnet ligger djupare ner i
marken och/eller under tät lera. Grundvattennivån kan dock påverkas av t.ex. borrning av bergvärme
och byggnationer inom/i närheten av området samt ökad nederbörd. Detta kan leda till att
grundvattennivån ändras i markprofilen och att den kan komma närmare markytan i framtiden. Om
grundvattnet då är förorenat med klorerade lösningsmedel kan det riskera att orsaka ett
inomhusluftsproblem. Därför är det viktigt att provta grundvattnet inom planområdet för att vara säker
på att eventuella föroreningar i grundvattnet inte kan orsaka ett sådant problem i framtiden.
Länsstyrelsen anser därför att provtagning av grundvatten behövs för att säkerställa att den planerade
markanvändningen är lämplig utifrån människors hälsa.

Råd enligt 2 kap. PBL
Överensstämmelse med översiktsplan
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt.

Översvämning och dagvatten
I planbestämmelsen om utförande, b, behöver formuleringen förtydligas genom att ange aktuellt
höjdsystem (förslagsvis RH2000 som är den nationella höjdmodellen). Höjdsystemet behöver även
förtydligas i planbeskrivningen.
I planbeskrivningen anges att fördröjning av dagvatten ska ske på egen fastighet innan anslutning till
kommunens befintliga ledningsnät sker. Detta bör även regleras med en planbestämmelse på
plankartan.
Kommentar:
En provtagning är beställd. I samråd med Länsstyrelsen har man kommit fram till att det räcker med en
porgasprovtagning för att få en bättre bild av en eventuell förorening av klorerade lösningsmedel i
området.
I genomförda provtagningar framkommer att det inte föreligger några risker avseende människors hälsa
förknippat med verksamheter inom befintlig byggnad. I och med att uppmätta halter i samtliga
provtagningar underskrider aktuella jämförvärden innebär det inga begränsningar i utnyttjande av
byggnaden. Det bedöms därmed inte föreligga något behov av vidare undersökningar eller åtgärder (Se
bilaga 1).
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Planbestämmelsen b förtydligas till ”Byggnaden ska utformas och utföras så att naturligt
översvämmande vatten till nivån +49 meter över nollplanet (RH2000) inte skadar byggnaden”.
En planbestämmelse har även kompletterats gällande fördröjning av dagvatten.

2. Lantmäteriet
Delar av planen som bör förbättras
FASTIGHETSGRÄNS MED OSÄKERT LÄGE I ANSLUTNING TILL KVARTERSMARK
I planförslaget har kvartersmark för C- och R-ändamål lagts ut i direkt anslutning till gränsen mot
Hallsbergs centrum 1:2. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter
angivna längs denna gräns. Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen
visar sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att
antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den
planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som
möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar
sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När
gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras.
ENDAST u-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-område ser
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga
åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet genom att kommunen
lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett
ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av
planbeskrivningen.
Kommentar:
Kommunens mättekniker har utrett fastighetsgränsen och mätt in gränspunkter på Lantmäteriets
begäran. Plankartan har sedan korrigerats efter de korrekta gränspunkterna.
Planbeskrivningen har kompletterats med information kring vilken typ av rättighet som avses bildas för
u-området, samt vem som ansöker och bekostar detta.

3.Hallsbergs kommun
Godkänner detaljplanen.

4.Hallsbergs kommun
Godkänner detaljplanen.

5.Hallsbergs kommun
Godkänner detaljplanen.

6. E.ON Energidistribution AB
E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har inget att erinra.

7. Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
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Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta
https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta forvaltning-teliacompany@teliacompany.com
Kommentar:
Synpunkt noterad.

8. Ordföranden i Ralakärrens vattenavledningsföretag år 1996
Godkänner detaljplanen.

Hallsberg 2022-05-04
Kommunstyrelseförvaltningen
Jessica Bäckman
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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305979M1 KV. BOKBINDAREN
2021-02-12 reviderad 2022-05-03

PM LUFTPROVTAGNING OCH PORGASPROVTAGNING,
TIDIGARE KEMTVÄTT, HALLSBERG- KONCEPT
BILAGA 1-PROVTAGNINGSPUNKTERNAS PLACERING, INOMHUSLUFT, VÅNING 1
BILAGA 2-PROVTAGNINGSPUNKTERNAS PLACERING, INOMHUSLUFT, KÄLLARVÅNING
BILAGA 3-PROVTAGNINGSPUNKTERNAS PLACERING, PORGAS, KÄLLARVÅNING
BILAGA 4-ANALYSRAPPORTER LABORATORIET

BAKGRUND
Hallsberg kommun har inom ramen för utvecklingsprojektet ”Centrumplan Hallsberg” påbörjat en
detaljplaneprocess för bland annat bostäder (Hallsbergs kommun, 2020). Inför framtagande av
den nya detaljplanen inom de centrala delarna av Hallsberg har kommunen identifierat ett behov
av fördjupade miljötekniska markundersökningar eftersom delar av området tidigare konstaterats
förorenat. Hallsbergs kommun har därför beslutat att genomföra miljötekniska
markundersökningar inom kvarteret Bokbindaren.
Parallellt med detta arbete har kompletterande undersökningar inom en tidigare kemtvätt
aktualiserats. Kemtvätten är lokaliserad väster om det aktuella undersökningsområdet (Figur 1)

Figur 1. Enligt Länsstyrelsens lista över potentiellt förorenade områden är den före detta kemtvätten
(markerad med rött) riskklass 3.Aktuellt undersökningsområde för miljöteknisk markundersökning markerad
med gråblå figur.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kemtvätten har tidigare inventerats inom ramen för en så kallad MIFO fas 1-inventering, i enlighet
med Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) (Hallsbergs
kommun, 2004). Enligt inventeringen har kemtvätt bedrivits på platsen mellan åren 1972 och
1994, med en driftperiod på totalt 22 år. Det råder, enligt inventeringen, vissa osäkerheter
avseende verksamhetsperioden. Enligt intervjuer med tidigare anställda ska byggnaden ha
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uppförts redan år 1945 och att tvätteriverksamhet pågick även då, men att den då utgjordes av
traditionell vattentvätt. Verksamheten uppges i MIFO-inventeringen ha bestått av tvätt av
arbetsoveraller och vittvätt. År 1990, vilket var sista året som perkloretylen (PCE) användes i
tvättverksamheten, användes 400 l PCE/år.
SYFTE
Syftet med aktuell undersökning har varit att undersöka om det föreligger risker för människors
hälsa förknippade med den tidigare kemtvättsverksamheten som har bedrivits. Vidare är syftet att
undersöka om det förekommer indikationer på om det kan förekomma rester av klorerade alifater
i marken under byggnaden. Det finns nämligen en risk för ånginträngning av klorerade alifater i
byggnaden om jorden eller grundvattnet under byggnaden är förorenat. Målet är att utreda om
det föreligger risk för förorening, och därmed risk för exponering för människor som vistas i
byggnaden, i jordlager under befintlig byggnad.
FÖRORENINGAR
Klorerade lösningsmedel är i regel hydrofoba (vattenavvisande) vätskor som kännetecknas av att
de är tyngre än vatten (Naturvårdsverket, 2007). Dess fastläggning i marken är direkt relaterad till
halten organiskt kol samt antalet kloratomer. Jämfört med polyklorerade bifenyler (PCB) eller
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är klorerade lösningsmedel mer vattenlösliga och kan
således transporteras och spridas långa sträckor i genomsläppliga jordar med låg halt av naturligt
organiskt kol. I den omättade zonen i marken kan klorerade lösningsmedel förekomma i gasform.
Viss biologisk nedbrytning i marken sker naturligt men kan ta upp till decennier eller sekel
(Naturvårdsverket, 2007). Nedbrytningsprodukterna från tetrakloreten är i det första steget
trikloretylen och slutligen sista steget är vinylklorid (Figur 2).

Figur 2. Anaerob nedbrutning av tetrakloreten (PCE) via trikloreten (TCE), dikloreten (DCE), vinylklorid (VC)
och slutligen eten. Bild från Naturvårdsverkets rapport 5663 (Naturvårdsverket, 2007).

Beträffande toxicitet är de främsta exponeringsvägarna inandning av ånga, oralt intag eller
hudkontakt (Naturvårdsverket, 2007). Exponering av höga halter klorerade lösningsmedel kan
påverka centrala nervsystemet och ge negativa kroniska effekter på njurar och lever. Vissa
klorerade alifater har påvisats vara cancerframkallande (vinylklorid) och andra har klassats som
potentiellt cancerframkallande.
GENOMFÖRANDE

Luftprovtagning
För att undersöka eventuell föroreningsförekomst av klorerade alifater i inomhusluft har en passiv
provtagning genomförts under november år 2020. Tre passiva WMS-provtagare placerades ut i
den före detta kemtvätten, två i källaren och en på entréplan. WMS-provtagarna består av en
glasvial med en adsorbent i som fångar upp flyktiga ämnen i inomhusluften genom ett membran i
locket. Provtagningsmetoden är lämplig för bedömning av exponering för inomhusluft eftersom
provtagarna hänger uppe i sju dagar, vilket genererar ett medelvärde över hela den tiden (till
skillnad från aktiv provtagning av inomhusluft där man nyttjar en pump under ett kortare
tidsintervall). Analysresultaten från WMS-provtagarna genererar således representativa halter av
inomhusluften som lämpar sig vid utvärdering mot aktuella riktvärden och gränsvärden.
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Innan de passiva provtagarna placerades ut i den före detta kemtvätten aktiverades ventilationen i
lokalen om för att motsvara den ventilation som nyttjas i en kontorslokal. När lokalen stått tom
och oanvänd har ventilationen sänks till en lägre nivå. WMS-provtagarna installerades på platser i
byggnadens källar- och entréplan där ingen ventilations bedömdes störa provtagningen. WMSprovtagarnas positioner finns redovisade i Bilaga 1, samt i bilderna i Figur 3 (plan 1) och Figur 4
(källaren).

Figur 3. WMS-provtagaren på entréplan (GSP-R-20-069).
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Figur 4. WMS-provtagarna i källaren. Till vänster: KÄLLARE 1 (GSP-R-20-057). Till höger: KÄLLARE 2 (GSP-R-20041).

Porgasprovtagning
För att undersöka eventuell föroreningsförekomst av klorerade alifater under byggnaden har en
provtagning av porgas under betongplattan i källaren genomförts. Totalt borrades sex hål i
betongplattan varav i fem hål uttogs prov på porgas, se Figur 5.
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Figur 5. Ritning över källaren i byggnaden med provpunkter (svarta cirklar). De blå cirklarna är brunnar, de
gråa rektanglarna är betongfundament.

I samtliga provtagningspunkter installerades en luftpump med slang som placerades under
betongplattan. Hålet runt slangen tätades med bentonit för att undvika att luft ovanifrån trängde
ner i hålet, se Figur 6. Mellan pumpen och slangen installerades två glasvialer med koladsorbenter
som fångar upp flyktiga ämnen i luften under betongplattan. Glasvialerna skickades sedan för
analys till laboratoriet. Pumparna samlade in luft i 120 minuter per punkt.
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Figur 6. Porgaspump installerad vid provpunkt 22TY01pg.

Vid borrningen noterades att grundvatten påträffades ytligt, mellan 0-10 cm under betongplattan,
se Figur 7. Betongplattans tjocklek varierade mellan 0,28-0,63 m.
I provpunkt 22TY06pg påträffades grundvattenytan i nivå med betongplattan, därför kunde inget
prov uttas.

Figur 7. Borrhål vid provpunkt 22TY03pg där grundvattenytan syns i botten av hålet.
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Vid håltagningen av betongplattan fanns det en viss osäkerhet kring vart vattnet i hålen kom från.
Flera försök att pumpa ur vattnet gjordes men vattennivån sänktes inte därav antogs det vara
grundvatten.
Provtagningen genomfördes vid två tillfällen, 16 och 21 mars år 2022, på grund av att vatten/fukt
pumpats in i glasvialerna. Det innebar att vialerna behövde kasseras och nya vialer beställdes
efter samråd med laboratoriet.
Den 21 mars 2022 återupptogs provtagningen, vid detta tillfälle upptäcktes det att glasvialerna
installerats åt fel håll vid två av provpunkterna (22TY02pg och 22TY05pg). De kunde därför inte
skickas in för analys. Prov skickades in från punkterna 22TY01pg, 22TY03pg och 22TY04pg. När
proverna anlänt till laboratoriet konstaterade de att det trängt in fukt i provet från punkt
22TY03pg, därav kunde provet ej analyseras.
Totalt analyserades prov från två provpunkter (22TY01pg och 22TY04pg).
TILLÄMPBARA RIKTVÄRDEN OCH GRÄNSVÄRDEN
För utvärdering av uppmätta halter i inomhusluft och porgas har Naturvårdsverkets riktvärden RfC
och RISKinh använts. Dessa riktvärden är toxikologiska referenskoncentrationer i luft och porgas
(Naturvårdsverket, 2009). RfC är den tolererbara koncentrationen och RISKinh är den riskbaserade
koncentrationen.
Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden för inomhusluft har också använts i utvärderingen av
analysresultaten. Ett hygieniskt gränsvärde innebär ”gräns för genomsnittshalt av en
luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde” enligt definitionen i
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:1 (Arbetsmiljöverket, 2018). Vidare använts
nivågränsvärden för utvärdering av uppmätta halter. Dessa definieras som det hygieniska
gränsvärdet för exponering under en arbetsdag, motsvarande 8 timmar (Arbetsmiljöverket, 2018).
RESULTAT

Luftprovtagning
De tre insamlade inomhusluftproverna analyserades på laboratorium ALS Scandinavia, analyspaket
Meny E-2 VOC i inomhusluft. Analyspaketet omfattar analys av volatila organiska ämnen, så som
klorerade alifatiska och aromatiska kolväten. Uppmätta halter i luftprover redovisas i Tabell 1,
utvärderade mot aktuella riktvärden.
Tabell 1. Uppmätta halter av ett urval analyserade parametrar i inomhusluft i före detta kemtvätten.
Gråmarkerade halter indikerar halter över laboratoriets rapporteringsgräns.

Analysparameterar

Rfc / RISKinh

Hygieniska
gränsvärden

Provmärkning

(mg/m3)

(mg/m3)

Våning 1

Källare 1

Källare 2

Diklormetan
Triklormetan
1,2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
Trikloreten

0,05
0,14
0
0,80
0,02

120
10
412
300
54

<0,02
<0,009
<0,008
<0,01
<0,007

<0,02
<0,009
<0,008
<0,01
<0,007

<0,02
<0,009
<0,008
<0,01
<0,007

Tetrakloreten

0,20

70

<0,005

0,012

0,014

Bensen

0,002

1,5

<0,008

<0,008

<0,008

Toulen

0,26

192

0,0073

0,0073

0,0064

Etylbensen

0,77

220

<0,004

<0,004

<0,004

Xylen

0,10

221

<0,004

<0,004

<0,004

MTBE

3

110

<0,01

<0,01

<0,01
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Som framgår av Tabell 1 påträffades endast tetrakloreten och toluen i halter över laboratoriets
rapporteringsgräns. Uppmätta halter av dessa ämnen är under rikt- och gränsvärdena.

Porgasprovtagning
De två porgasproverna analyserades på laboratoriet Eurofins Pegasuslab AB, analyspaket PLURY
som omfattar analys av klorerade alifatiska och aromatiska kolväten och dess
nedbrytningsprodukter. Uppmätta halter där det finns jämförbara riktvärden redovisas i Tabell 2.
Samtliga analysresultat kan ses i Bilaga 4.
Tabell 2. Uppmätta halter av ett urval analyserade parametrar i porgas i före detta kemtvätten.
Gråmarkerade halter indikerar halter över laboratoriets rapporteringsgräns.

Analysparameterar
1,2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
Trikloreten

Rfc /
RISKinh

Hygieniska
gränsvärden

(mg/m3)

(mg/m3)

22TY01pg

22TY04pg

0,0036

412

<0,00008

<0,0002

0,8

300

<0,0008

<0,0008

0,023

54

0,014

<0,0008

Provmärkning

0,2

70

0,18

<0,0008

Bensen

0,0017

1,5

<0,0004

<0,0004

Toulen

0,26

192

<0,004

<0,004

Etylbensen

0,77

220

<0,0008

<0,0008

221

Ingen parameter
påvisad

Ingen parameter
påvisad

Tetrakloreten

Xylen

0,1

SLUTSATS OCH REKOMMENDATION
De ämnen som påträffats i samband med nu genomförda provtagningar är tetrakloreten,
trikloreten (nedbrytningsprodukt av tetrakloreten) och toulen. Toulen påträffades endast i
inomhusluft.
Halten tetrakloreten uppmätes i nivå med riskkoncentrationen avseende detta ämne med en halt
på 0,18 mg/m3 jämfört med riskkoncentrationen 0,20 mg/m3.
Eftersom samtliga halter av tetrakloreten, trikloreten och toulen uppvisar halter under använda
jämförvärden bedöms ingen förhöjd risk föreligga kopplat till tidigare verksamhet. I och med att
halter av både från tetrakloreten och dess nedbrytningsprodukter (trikloreten) har uppmätts
bedöms det finnas en påverkan men halterna bedöms inte medföra ökade risker för människors
hälsa.
Baserat på nu genomförda mätningar bedöms det inte föreligga några risker avseende
människors hälsa förknippat med verksamheter inom befintlig byggnad. Inga begränsningar i
nyttjande av byggnad bedöms föreligga, i och med att uppmätta halter i samtliga fall underskrider
aktuella jämförvärden. Det bedöms därmed inte föreligga något behov av vidare undersökningar
eller åtgärder.

Uppdrag: 305979M1, Miljöteknisk markundersökning inom Kv. Bokbindaren med flera
Beställare: Hallsberg kommun
\\tyrens.se\uppdrag\LIN\305979\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\220503- PM luftprovtagning koncept\220503 PM Inomhusluft Kemtvätt
Hallsberg_koncept.docx
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VÅNING 1: GSP-R-20-069
KONTOR 6
34,5m²

KONTOR
20,5m²

KONTOR 7
6m²

KONTOR5
10,5m²

KONTOR 4
20,5m²

WC
2m²
Passage
6m²

12m²

STÄD
2,5m²

Korridor
24,5m²

KONTOR 1
8m²

KONFERENSRUM 8
24,5m²
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KONTOR 2
7m²

KONTOR 3
18,5m²

KÄLLARE 1:
GSP-R-20-057

88m²
114,5m²

5,5m²

KÄLLARE 2:
GSP-R-20-041
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22TY02pg

22TY06pg

22TY01pg

88m²
114,5m²
22TY03pg

22TY04pg

5,5m²
22TY05pg

O - Provpunkter
Blå cirkel - Brunn
Grå rektangel - Betongfundament
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T2017858

Rapport
Sida 1 (4)

50QH7GZNKO

Ankomstdatum 2020-10-29
Utfärdad
2020-11-11

Tyréns AB
Malin Bergman
Drottninggatan 38
702 22 Örebro
Sweden

Projekt
Bestnr

305979
305979

Analys av luft
Er beteckning

Våning 1

Provtagare

Malin Bergman

Labnummer
O11273955
Parameter
provtagningstid *
diklormetan
1,1-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1-dikloretan
cis-1,2-dikloreten
1,2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
triklormetan
tetraklormetan
trikloreten
tetrakloreten
1,1,2,2-tetrakloretan
1,1,2-trikloretan
vinylklorid
bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
styren
n-hexan
n-heptan
cyklohexan
aceton
MTBE
2-butanon (MEK)
4-metyl-2-pentanon (MIBK)
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,4-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
n-propylbensen

Resultat
11104
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.009
<0.008
<0.01
<0.009
<0.01
<0.007
<0.005
<0.004
<0.007
<0.02
<0.008
0.0073
<0.004
<0.004
<0.004
<0.01
<0.03
<0.009
<0.009
<0.1
<0.01
<0.1
<0.07
<0.01
<0.005
<0.006
<0.006
<0.006
<0.007
<0.008

Enhet
min
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sign
MT
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Page 49 of 643

Karin Ingelgård

2020.11.11 14:00:24

ALS Scandinavia AB
Client Service
Karin.Ingelgard@alsglobal.com

T2017858

Rapport
Sida 2 (4)

50QH7GZNKO

Er beteckning

Källare 1

Provtagare

Malin Bergman

Labnummer
O11273956
Parameter
provtagningstid *
diklormetan
1,1-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1-dikloretan
cis-1,2-dikloreten
1,2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
triklormetan
tetraklormetan
trikloreten
tetrakloreten
1,1,2,2-tetrakloretan
1,1,2-trikloretan
vinylklorid
bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
styren
n-hexan
n-heptan
cyklohexan
aceton
MTBE
2-butanon (MEK)
4-metyl-2-pentanon (MIBK)
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,4-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
n-propylbensen

Resultat
11099
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.009
<0.008
<0.01
<0.009
<0.01
<0.007
0.012
<0.004
<0.007
<0.02
<0.008
0.0073
<0.004
<0.004
<0.004
<0.01
<0.03
<0.009
<0.009
<0.1
<0.01
<0.1
<0.07
<0.01
<0.005
<0.006
<0.006
<0.006
<0.007
<0.008

Enhet
min
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sign
MT
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
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Er beteckning

Källare 2

Provtagare

Malin Bergman

Labnummer
O11273957
Parameter
provtagningstid *
diklormetan
1,1-dikloreten
trans-1,2-dikloreten
1,1-dikloretan
cis-1,2-dikloreten
1,2-dikloretan
1,1,1-trikloretan
triklormetan
tetraklormetan
trikloreten
tetrakloreten
1,1,2,2-tetrakloretan
1,1,2-trikloretan
vinylklorid
bensen
toluen
etylbensen
m,p-xylen
o-xylen
styren
n-hexan
n-heptan
cyklohexan
aceton
MTBE
2-butanon (MEK)
4-metyl-2-pentanon (MIBK)
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,4-trimetylbensen
1,3,5-trimetylbensen
n-propylbensen

Resultat
11083
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01
<0.009
<0.008
<0.01
<0.009
<0.01
<0.007
0.014
<0.004
<0.007
<0.02
<0.008
0.0064
<0.004
<0.004
<0.004
<0.01
<0.03
<0.009
<0.009
<0.1
<0.01
<0.1
<0.07
<0.01
<0.006
<0.006
<0.006
<0.006
<0.007
<0.008

Enhet
min
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

Metod
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Utf
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sign
MT
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
KAIN
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Metod
Provtagningstid.

1

Paket MENYE2.
Bestämning av lättflyktiga föreningar i inomhusluft.
Provtagning med WMS-provtagare (regular).
Mätning utförs med GC-MS.

2

Rev 2018-06-12

KAIN

Godkännare
Karin Ingelgård

MT

Mirtha Tamayo

1
2

Utf1
Mätningen utförd av kund

För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska
ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är
signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser:
Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim
Brekelbaumstraße1, 31789 Hameln
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten
Bruchstraße 5c, 45883 Gelsenkirchen
Meißner Ring 3, 09599 Freiberg
Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Provsvar till

Faktura till

Tyréns AB
Charlotte Ohlsson
Drottninggatan 38
70222 Örebro

Tyréns AB
Fakturamottagare
Drottninggatan 38
70222 Örebro

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER
Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Objekt #

Bokbindaren, Hallsbergs centrum 1:2

Provnummer (2 st)

177-2022-03251434 - 177-2022-03251435

Ansvarig provtagare #

Jessica Taylor

Provtagningsdatum #

2022-03-21

Ankomst till laboratoriet

2022-03-22

Analysdatum

2022-03-22

Analysansvarig

Eurofins Pegasuslab AB

Uppdragsnummer

EUSEUP-00123154

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2022-04-05

Sid 1 av 5
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Analysresultat
177-2022-03251434 BTEX+TVOC+C9-C10 aromater+klor.lösn.medel+klor.nedb.
(*CA)

Objekt: Bokbindaren, Hallsbergs centrum 1:2
Provnr
177-2022-03251434
177-2022-03251435
Substans
Bensen

Luftvolym¹
13 liter
13 liter

Provmärkning
1. 22TY01pg
2. 22TY04pg
177-2022-03251434 177-2022-03251435
< 0.005
< 0.005

Enhet
µg/rör

Metod
GC-MS

Mätosäkerhet
(%)
±20

Ort
Vejen

Toluen

< 0.05

< 0.05

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

Etylbensen

< 0.01

< 0.01

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

o-Xylen

< 0.01

< 0.01

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

m/p-Xylen

< 0.01

< 0.01

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

#

#

µg/rör

GC-MS

±0

Vejen

>C6-C10

<5

<5

µg/rör

GC-FID

±30

Vejen

>C10-C25

<5

<5

µg/rör

GC-FID

±20

Vejen

C6-C25 Sum

#

#

µg/rör

GC-FID

±20

Vejen

C9-aromater

< 0.03

< 0.03

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

C10-aromater

< 0.03

< 0.03

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

Kloroform

< 0.01

< 0.01

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

1,1,1-Trikloretan

< 0.01

< 0.01

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

Tetraklormetan

< 0.01

< 0.01

µg/rör

GC-MS

±30

Vejen

Trikloretylen

0.18

< 0.01

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

Tetrakloreten

2.4

< 0.01

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

Vinylklorid

< 0.004

< 0.004

µg/rör

GC-MS

±30

Vejen

1,1-Dikloreten

< 0.004

< 0.004

µg/rör

GC-MS

±30

Vejen

trans-1,2-Dikloreten

< 0.004

< 0.004

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

0.15

< 0.004

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

1,1-Dikloretan

< 0.004

< 0.004

µg/rör

GC-MS

±20

Vejen

1,2-Dikloretan

< 0.001

< 0.003

µg/rör

GC-MS

±30

Vejen

Kloretan

< 0.03

< 0.03

µg/rör

GC-MS

±30

Vejen

Bensen

< 0.4

< 0.4

**µg/m³

Beräkning

Vejen

Toluen

<4

<4

**µg/m³

Beräkning

Vejen

Etylbensen

< 0.8

< 0.8

**µg/m³

Beräkning

Vejen

o-Xylen

< 0.8

< 0.8

**µg/m³

Beräkning

Vejen

m/p-Xylen

< 0.8

< 0.8

**µg/m³

Beräkning

Vejen

Summa Xylen

cis-1,2-Dikloreten

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2022-04-05
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Substans
Summa Xylen

177-2022-03251434 177-2022-03251435 Enhet
#
#
**µg/m³

Metod
Beräkning

Mätosäkerhet
(%)

Ort
Vejen

>C6-C10

< 400

< 400

**µg/m³

Beräkning

Vejen

>C10-C25

< 400

< 400

**µg/m³

Beräkning

Vejen

C6-C25 Sum

#

#

**µg/m³

Beräkning

Vejen

C9-aromater

<2

<2

**µg/m³

Beräkning

Vejen

C10-aromater

<2

<2

**µg/m³

Beräkning

Vejen

Kloroform

< 0.8

< 0.8

**µg/m³

Beräkning

Vejen

1,1,1-Trikloretan

< 0.8

< 0.8

**µg/m³

Beräkning

Vejen

Tetraklormetan

< 0.8

< 0.8

**µg/m³

Beräkning

Vejen

Trikloretylen

14

< 0.8

**µg/m³

Beräkning

Vejen

Tetrakloreten

180

< 0.8

**µg/m³

Beräkning

Vejen

Vinylklorid

< 0.3

< 0.3

**µg/m³

Beräkning

Vejen

1,1-Dikloreten

< 0.3

< 0.3

**µg/m³

Beräkning

Vejen

trans-1,2-Dikloreten

< 0.3

< 0.3

**µg/m³

Beräkning

Vejen

12

< 0.3

**µg/m³

Beräkning

Vejen

1,1-Dikloretan

< 0.3

< 0.3

**µg/m³

Beräkning

Vejen

1,2-Dikloretan

< 0.08

< 0.2

**µg/m³

Beräkning

Vejen

<2

<2

**µg/m³

Beräkning

Vejen

cis-1,2-Dikloreten

Kloretan

Ackrediterad enligt

¹ : Resultat beräknat från kunduppgift
# : Ingen parameter påvisad.
** : Omfattas ej av ackrediteringen.
< : Mindre än
> : Större än
i.m.: Icke mätbar

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2022-04-05
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Provkommentarer
Objekt: Bokbindaren, Hallsbergs centrum 1:2

177-2022-03251435. 2. 22TY04pg. Luft under betongplatta.
Detektionsgränsen är förhöjd för 1,2-dikloretan pga. interferens.

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2022-04-05
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ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.
*CA = Eurofins Miljø A/S, Vejen

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 51 - Beslut om antagande av detaljplan för ’Skävi 1:73 och 1:74’ i
Vretstorp, Hallsbergs kommun
(21/KS/26)

Ärendebeskrivning
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning mellan 30 mars – 14 april 2022. Under
samrådstiden har 8 yttranden inkommit varav 5 med synpunkter på detaljplaneförslaget.
Dessa har sammanfattats och kommenteras i samrådsredogörelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplan för rubricerat område.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för rubricerat område.

Beslutsunderlag





TS antagande
Plankarta_antagande
Planbeskrivning_antagande
Granskningsutlåtande

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:21/KS/26

Beslut om antagande av detaljplan för ’Skävi 1:73 och 1:74’ i
Vretstorp, Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning mellan 30 mars – 14 april 2022. Under
samrådstiden har 8 yttranden inkommit varav 5 med synpunkter på detaljplaneförslaget. Dessa har
sammanfattats och kommenteras i samrådsredogörelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplan för rubricerat område.

Ärendet

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att möjliggöra förskola på fastigheten Skävi 1:73 och 1:74.
En av tre delar av förskolan som ligger på fastigheten Skävi 1:74 har idag permanent lov och övriga
två delar har tidsbegränsat lov. Gällande detaljplan medger bostäder och handel i tre våningar. För
att förskolan ska bli planenlig, behövs en planändring i form av ny detaljplan för aktuellt område.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Bilden visar planområdets läge (röd linje) i Vretstorp.
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Sida 2 av 2

Planbestämmelser

SKÄVI

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt
vattenområde på plankartan.

2:21

SKÄVI

2:83

4:6

Gränslinjer
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

32

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

34

SKÄVI
36

4:7

C

Centrum

S1

Förskola

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får endast förses med komplementbyggnader och bullerskärm som inte

8

ö1
ö2

38

uppmuntrar till stadigvarande vistelse
Marken får endast förses med bullerskärm enligt m1

Marken får endast förses med komplementbyggnader och bullerskärm

186

56
1 -2

Höjd på byggnadsverk

.1

h1 12

1:73

Högsta nockhöjd är 12 meter

Markreservat för allmännyttiga ändamål

2:84

40

SKÄVI
1
186
-25
6. 1

2

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Skydd mot störningar

m1
m2

4:4

Bullerskärm med en höjd på minst 3,0 meter ska uppföras
Det ska finnas minst en utrymningsväg som vetter bort från järnvägen.

Utförande

b1
b2
b3

6
4

SKÄVI

u1

b4

1:74

Friskluftsintag ska vara placerade på oexponerad sida, dvs. vända bort från järnvägen.
Alternativt tillse att ventilationssystemet går att stänga av manuellt.
Glaspartier i fasaden som vetter mot och ligger inom 40 meter från järnvägen bör utföras i
lägst brandteknisk klass EW 40
Fasader till byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot och ligger inom 40
meter från järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt i lägst brandteknisk
klass EI 30
Byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande

Villkor för lov

a1
a2

6

8

1:32

SKÄVI

GENOMFÖRANDETID

1:73

Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar .

10

1:4

SKÄVI GA:3

¯

2

PLANKARTA
0

15

30

60 Meter

Detaljplan för Skävi 1:73 och 1:74

Skala 1:500 vid utskrift i A2

Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län

4:7

Grundkartan är uppärttad av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun.
Koordinatsystem i plan: SWEREF99 15 00
Höjdsystem: RH 2000
Upprättad: 2021-03-09
Mätingenjör: MJ/UT
Oscar Sandin, Kart- och GIS-ingenjör

Aktualitet: 2022-05-11

Bygglov får inte ges för användningen förskola förrän bullerskärmar enligt bestämmelsen
m1 har kommit till stånd.
Bygglov får inte ges för användningen förskola förrän minst en utrymningsväg enligt
bestämmelsen m2 har kommit till stånd.

SKÄVI
STATIONSGATAN
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Antagandehandling
Diarienummer: 21/KS/26
Upprättad: 2021-09-17
Sanda Madzo
Planarkitekt

Reviderad: 2022-04-26
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef

Beslutsdatum
Samråd
2022-01-31
Granskning
2022-03-28
Antagande
2022-05-31
Laga kraft

Instans
KSAU

KSAU
KS

Dnr 21/KS/26
Antagandehandling

Planbeskrivning
Detaljplan för

Skävi 1:73 och 1:74

Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län

Skävi 1:73
Skävi 1:74

Planområdet markerat med röd linje

GRANSKNINGSHANDLING
Standardförfarande
Samråd:
Granskning:
Antagen av KS:
Laga kraft:

2022-02-08 – 2022-02-25
2022-03-30 – 2022-04-14
2022-05-31
2021-xx-xx
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Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs vid
utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. Detaljplanen
innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens utformning.
Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på
www.boverket.se/pblkunskapsbanken.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till
exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Standardförfarande

Den här detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.

Planuppdrag

Samråd

Underrättelse

Granskning

Gransknings
utlåtande

Antagande

LAGA
KRAFT

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en detaljplan. Ett
förslag till detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, sakägare och
berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som
sedan ställs ut för granskning där man har ytterligare en chans att lämna synpunkter. I antagandeskedet
antas detaljplanen av kommunstyrelsen eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner
efter tre veckor laga kraft om inte beslutet överklagas.

Handlingar

Planförslaget utgörs av:
•
•
•

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A2)
Fastighetsförteckning

Bilagor:
•
•
•

Bilaga 1, Bullerutredning förskolan Sagobacken Vretstorp, 2018-10-15
Bilaga 1.1 Förslag på bullerskärm och nya trafikuppgifter, 2022-03-23
Bilaga 2, Fördjupad riskbedömning, WSP, rapport 2021-08-13

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida
hallsberg.se/detaljplan.
Handläggare
Sanda Madzo
Planarkitekt
019-58 69 15
sanda.madzo@kumla.se

Kommunstyrelseförvaltningen
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Planbeskrivning

Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska
kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas
tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten
och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen.

Planens syfte & huvuddrag

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att i första hand möjliggöra förskola på fastigheten Skävi
1:73 och 1:74 . Eftersom gällande detaljplan medger bostäder och handel kommer fortsatt
handelsverksamhet och liknande att medges i form av användningen Centrum. Bostäder kommer
inte att medges i ny detaljplan.

En av tre delar av förskolan som ligger på fastigheten Skävi 1:74 har idag permanent lov och övriga
två delar har tidsbegränsat lov. För att förskolan ska bli planenlig, behövs en planändring i form av ny
detaljplan för aktuellt område.

Plandata
Läge
Området är beläget i centrala Vretstorp, cirka två mil väster om Hallsbergs tätort.

Bild 1. Planområdets läge markerat i rött i förhållande till Vretstorps tätort.
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ICA

Kristallkyrkan

Bild 2. Planområdets läge in zoomat.

Areal
Planområdet har en areal på cirka 4570 m2.
Markägoförhållanden
Hallsbergs kommun äger Skävi 1:73 och 1:74.

1:73

1:74

Bild 3. Kommunägd mark skrafferat i grönt. Planområdet är markerat med röd linje. Ej färglagda fastigheter
är i enskild ägo.
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Tidigare ställningstaganden
Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2021 att ge kommunstyrelseförvaltningen
i uppdrag att upprätta en detaljplan för Skävi 1:73 och 1:74. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 31 januari 2022 att godkänna planförslaget för samråd.
Riksintressen
Kommunen ska se till att de riksintressen som finns i Hallsbergs kommun beaktas vid planläggning
och andra åtgärder. Planområdet i sig berörs inte av några områden av riksintresse. Däremot är
planområdets läge beläget 40 meter norr om västra stambanan, som är av riksintresse.
Översiktsplan
I Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016, står att handel och andra
servicefunktioner bör koncentreras till centrala Vretstorp.
Detaljplanens syfte och användning strider inte mot den gällande översiktsplanen.
Detaljplaner
Inom planområdet gäller följande detaljplan:
•

Stadsplan 18-VRE-6, laga kraft 1957-04-05

Delar av gällande detaljplan kommer att ersättas i samband med att denna detaljplan vinner laga
kraft. Delar som berörs är idag planlagda för bostads- och handelsändamål i tre våningar.

Bild 4. Gällande detaljplan 18-VRE-6 markerad som gulfärgad yta.

7
Page 69 of 643

Dnr 21/KS/26
Samrådshandling

Bild 5. Utsnitt ur gällande detaljplan.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på
det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning
finns i miljöbalken sjätte kapitel.
En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av
kommunstyrelseförvaltningen.
Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen
inte förväntas medföra någon betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap.
Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan
som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. De miljöfrågor som måste studeras vidare under
planarbetet är buller och risker från väg- och järnväg, dagvatten samt miljökvalitetsnormer för
vatten.
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Förutsättningar och förändringar

Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget
föreslår.

Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet av isälvssediment, lera/silt och postglacial sand.

Lera/silt
Isälvssediment
Postglacial sand
Bild 6. Bild från SGU:s jordartskarta.

Ras- och skredrisk
Inom planområdet finns en risk för skred på grund av markens förutsättningar. Eftersom marken
består av delvis lera/silt finns förutsättningar för skred.

Bild 7. Utklipp på ras- och skredrisk från Länsstyrelsens informationskarta. Röda områden visar på skredrisk.
Orangefärgat område visar en efterarbetad lutningsanalys på aktsamhetsområden.
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Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Grannfastigheten Skävi 4:4 kan vara potentiellt
förorenad. Det har tidigare funnits en bensinstation på fastigheten där cisterner nu är bortgrävda och
sanering har utförts.

Den tidigare bensinstationen ligger på en grusås och planområdet västerut ligger på lera/silt. Detta är
täta jordar och det troliga är att grundvattnet går mot åsen, vilket innebär att eventuella
föroreningar inte drar sig mot planområdet. Det är delsanerat enligt SPIMFAB-metoden, vilket i det
här fallet innebär att viss förorening lämnades kvar vid ett djup av 4-4,5 meter.
Denna förorening anser inte miljöenheten i Hallsberg på något sätt påverkar planområdet, som ligger
tvärtemot grundvattenströmningen, och dess tänkta förskoleverksamhet. Enligt SPIMFAB-rapporten
är antagligen de djupare jordlagren på fastigheten genomsläppliga. Detta skulle kunna innebära att
viss restförorening kan finnas vid grundvattenytan och därmed utgöra en spridningsrisk till
omgivande grundvatten. Enligt samma rapport står det; ”Grundvattenströmningen i Askersundsåsen
är riktad mot norr enligt utredning, vattendom för kommunal vattentäkt (Dnr: 513-09334-2006).”
Efter SPIMFAB-undersökningen gjordes en geoundersökning för att kontrollera att ingen cistern och
ledning fanns kvar i marken. Något sådant hittades inte och slutsatsen blev att miljö-och hälsorisken
är låg, vilket Hallsbergs kommuns miljöenhet instämmer i.

10
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Radon
Radon finns naturligt i marken och beroende på markens beskaffenhet har radongasen mer eller
mindre lätt att tränga upp till markytan och komma in i byggnader. Radon kan även finnas i äldre
byggmaterial. Vid planläggning bostäder och lokaler där människor befinner sig mer stadigvarande,
är det främst markradon som behöver beaktas.
I Hallsbergs kommun finns två större sammanhängande områden där gammastrålningen i
berggrunden och/eller jordlagret kan överskrida 30 uR/h. Det ena täcker in Vretstorp, vilket innebär
att det finns en potentiell förekomst av markradon inom planområdet. Även om radonsäkert
byggande är ett krav vid bygglovsprövningen så är det viktigt att utförandet följs upp så att
radonvärdena efterlevs också i praktiken.
Förändringar
I plankartan sätts en bestämmelse om att byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande (b1).

Naturmiljö
Natur och vegetation
Söder om Vretstorp reser sig en förkastningsbrant där det finns områden för rekreation och friluftsliv
med bland annat elljusspår. Norr om Vretstorp finns ett drumlinområde som utgör riksintresse för
naturvård då det är ett av de två främsta drumlinområdena i Sverige.
Inom planområdet finns ingen naturlig natur och vegetation mer än själva förskolegården.
Stadsbild
Planområdets läge har stor betydelse för Vretstorps centrumkaraktär. Därför är det angeläget att
detaljplanen är flexibel vad gäller användningsområden. I dagsläget används del av fastigheten Skävi
1:74 och 1:73 för förskoleverksamhet men bör kunna omvandlas till andra centrumvänliga
användningar, så som till exempel handel.
Detaljplanen medför inga förändringar vad gäller stadsbilden.
Lek & rekreation
Till befintlig förskola hör en förskolegård som i dagsläget är uppdelad i två delar; en större på
baksidan och en mindre på framsidan av byggnaden.
Förändringar
På grund av buller och trafik på Stationsgatan och riskbedömningen med avseende på farligt gods på
Västra stambanan, kommer förskolegården att anpassas till att endast finnas på baksidan av
byggnaden. Detta säkerställs i plankartan genom bestämmelsen Ö1;

Det kan handla om bland annat parkering, till exempel cykelparkering för personal men också
soprum eller förråd av något slag.

Enligt PBL ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse både i
bostadsområden och på tomter med lokaler för fritidshem, förskola, skola (8 kap. 9–11 §§ PBL).
Bestämmelserna gäller både för nyanläggning och för bebyggda tomter.
Kommunen ska bedöma vad som ska anses som tillräcklig friyta, och hur behoven ska tillgodoses i
planering och prövning. Som stöd för kommunernas arbete har Boverket tagit fram allmänna råd om
11
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friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet som
förtydligar innebörden i bestämmelserna, BFS 2015:1.

Hallsbergs kommun har i sitt ramprogram för ny- och ombyggnad av förskolor (antaget 2016) tagit
fram bland annat följande riktlinje vad gäller förskolebyggnaden;
•

Den ska anpassas så att den följer och når Hallsbergs kommuns nyckeltal för lokalyta per
förskolebarn, det vill säga 10 m2/barn (BRA), och vad gäller utemiljö 35 m2/barn.

Utifrån detta ska friytan vara minst 1575 m2 räknat på 45 barn. Vid 60 barn ska friytan vara 2100 m2.
Nuvarande gård är drygt 1500 m2 stor. Genom att till exempel ta en del av parkeringsytan intill
gården på baksidan, kan gårdens utemiljö utökas med cirka 500 m2, vilket innebär att det finns goda
möjligheter att anpassa förskolegården till kommunens antagna ramprogram.
Om tomten redan är bebyggd ska kraven på friyta tillgodoses i skälig utsträckning. Om en byggnad
ändras och ändringen kräver lov eller anmälan, ska kraven på friyta tillämpas i den utsträckning som
är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
I bedömningen av storlek och kvalitéer kan även ingå tillgång på och tillgänglighet till närliggande
lekområden, parker och grönområden, bollplaner, idrottsplaner, bad och naturområden för
orientering, skidåkning och exkursioner. Strax norr om planområdet, cirka 150 meter bort, finns en
större spontanlekpark som då kan anses ingå i tillgången till närliggande lekområden.
Biotopskydd
Det finns inget biotopskydd inom planområdet.
Kulturmiljö och fornlämningar
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2
kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra
eller ta bort en fast fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 §
kulturmiljölagen.
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Ekosystemtjänster

Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som
spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter.
Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga
upplevelser.
En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan.

Sammanfattningsvis visar den att ett genomförande av detaljplanen inte medför några förändringar
avseende ekosystemtjänster eftersom användningen förskola redan bedrivs inom planområdet.

Miljökvalitetsnormer för vatten, MKN

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel enligt miljöbalkens femte kapitel.
Miljökvalitetsnormerna är till för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor
som till exempel trafik och jordbruk.
Vibysjön är den vattenförekomst som berörs av planen. Huvudavrinningsområde är Norrström och
delavrinning är utloppet av Vibysjön. Den ekologiska statusen för Vibysjön bedöms vara
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otillfredsställande, sjön är påverkad av övergödning. Det är artsammansättningen hos makrofyterna
(otillfredsställande) och hos växtplankton (måttlig) som har varit avgörande för bedömningen. Detta
styrks även av statusen för näringsämnen (som bygger på koncentrationen av näringsämnet fosfor i
vattenmassan) som bedöms som otillfredsställande och statusen för ljusförhållanden som bedöms
som dålig. God ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer
som indikerar näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av administrativa
begränsningar. Åtgärder behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för
att god ekologisk status ska kunna nås till 2027.
Den kemiska statusen bedöms som ”uppnår ej god”. Tillkomst/härkomst bedöms som naturlig, då
vattnet inte är modifierat eller konstgjort. Om mätningar visar att halten av ett ämne som omfattas
av den kemiska statusen, överskrider sitt gränsvärde enligt bedömningsgrunder får
vattenförekomsten statusen ”Uppnår ej god kemisk status” (ytvatten) eller "Otillfredsställande"
(grundvatten). Åtgärder måste då genomföras för att nå god kemisk status.
Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller för varje vattenförekomst inom distriktet,
avseende ytvatten och grundvatten. Syftet är att uppnå God status i alla vattenförekomster.

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten ”Askersundsåsen, området mellan Vretstorp och
Fjugesta” som är en sand- och grusförekomst. För de grundvattenförekomster där det inte föreligger
någon risk fastställs normen god kemisk grundvattenstatus. Detta görs för att säkerställa att
principen om försämringsförbudet upprätthålls och det blir också en konsekvent hantering i
förhållande till hur normerna för ytvattenförekomster fastställs. Miljökvalitetsnormen anger att
målsättningen för grundvattenförekomsten är god kemisk grundvattenstatus.
Eftersom planförslaget enbart berör befintlig bebyggelse bedöms planen inte medföra några
förändringar på miljökvalitetsnormerna för vatten för vare sig vattenförekomsten eller
grundvattenförekomsten.

Vattenskyddsområde

För att skydda dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både
Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde. Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till
vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av
hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras.
Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.
Planområdet berörs inte av något vattenskyddsområde. Söder om planområdet finns Vretstorps
vattenskyddsområde vilket försörjer cirka 1000 personer med dricksvatten.

Bebyggelseområden
Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet. Däremot omges planområdet av bostäder, flera med
verksamhet i samma byggnad. Gällande detaljplan medger bostäder.
Förändringar
Aktuell detaljplan medger inga nya bostäder inom planområdet.
Arbetsplatser & övrig bebyggelse
I Vretstorp finns ett antal mindre verksamheter, de flesta med lokal eller regional anknytning.
13
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Inom planområdet finns en förskola med cirka 45-60 barn (1-5 år) fördelat på fyra avdelningar och i
samma byggnad finns även en pizzeria. En av förskoleavdelningarna bedrivs i Kristallkyrkans lokaler
(cirka 50 meter väster om planområdet).
Byggnaden är utförd i ett plan med fasad i tegel och med plåttak.

Bild 8. Förskolans fasad mot Stationsgatan.

Förändringar
Detaljplanen medför mindre förändringar jämfört med gällande användning inom planområdet.
Handel kommer att medges även fortsättningsvis genom användningen Centrum [C]. Användningen
Förskola [S1] medges för att tillåta förskoleverksamhet som redan bedrivs i byggnaden. En del av
förskolan har permanent bygglov sedan tidigare medan två andra delar har tidsbegränsade bygglov.
Detaljplanen medger en högsta nockhöjd på 12 meter, vilket motsvarar gällande planens
bestämmelse om tre våningar.
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GÅRD

Förskola

Pizzeria

Bild 9. Byggnadens fördelning mellan förskola och pizzeria i dagsläget i förhållande till omgivningen.

Förskolan Sagobacken

Permanent
bygglov

Tidsbegränsat
Tidsbegränsat bygglov, för
ändrad
bygglov
användning
från bank till
förskola

Pizzeria

Bild 10. Fördelning av verksamhet på fastighet Skävi 1:74.

Offentlig & kommersiell service
På fastigheten 1:73 bedrivs förskoleverksamhet och pizzeria i samma byggnad. Ett stenkast öster om
planområdet finns en livsmedelsbutik med postombud. Florist, teatergrupp, och andra verksamheter
finns i närområdet. I norra delen av Vretstorp finns bland annat grundskola och ännu en förskola,
idrottsplats och äldreboende.
Förändringar
Detaljplanen kommer att medge förskola [S1] och centrumverksamhet [C] som användning inom
planområdet.
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Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Detta innebär
att bostaden med tillhörande gemensamma utrymmen är tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har
tillträde.
Många utemiljöer för barn har fasta lekredskap med stötdämpande underlag. Dessa utformas och
besiktigas utifrån Svensk standard för lekredskap och stötdämpande underlag. Både plan- och
bygglagen och produktsäkerhetslagen hänvisar till Svensk standard.

Gator och trafik
Gatunät
Angöring (hämtning/lämning av barn) till förskolan sker idag via Parkgatan och förskolans baksida för
bilburna elever. Förskolan går också att angöra från Stationsgatan. Leveranser av till exempel mat,
sker också via baksidan och befintlig lastkaj.

Angöring (restauranggäster) till pizzerian sker via Stationsgatan på framsidan av fastigheten.
Leveranser av mat sker via lastkajen på baksidan.
Förändringar
Detaljplanen medför inga förändringar i gatunätets huvudsakliga struktur.

Gång-, cykeltrafik
Skävi 1:74 är belagd med ett servitut för gång- och cykelbana i den östra gränsen, se bild 11. Inom
den ytan medges enbart uppförande av bullerskärm enligt ö2 och m1.

Förändringar
Inga förändringar planeras ske vad gäller gång- och cykeltrafik.
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Bild 11. Röd markering visar servitut för gång- och cykelväg på Skävi 1:74. Gul linje visar ej planlagd gata men
som används av bland annat personal till förskola och restaurang. Även matleveranser kommer den vägen.

Kollektivtrafik
Hållplats finns på Stationsgatan söder om planområdet (busslinje 705 och 754). Tåg som passerar på
järnvägen i söder stannar inte i Vretstorp. Detaljplanen medför inga förändringar.
Parkering, varumottagning & utfarter
På baksidan av byggnaden på Skävi 1:74 finns en parkering vid lastkajen för förskolans och pizzerians
personal (på den östra sidan). En yta används också för hämtning/lämning av barn till och från
förskolan (på den västra sidan). Lastkajen används också för varuintag.
Det finns en allmän parkering på andra sidan Stationsgatan. Restauranggäster parkerar på framsidan
av pizzerian vid den allmänna parkeringen.
Förändringar
Beroende på hur utformningen av förskolegården kan personalparkering och varuintaget anvisas till
annan plats. Detaljplanen däremot medför inga förändringar i plankartan gällande detta.
Tillgänglighet för räddningstjänst
Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om det
befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med
räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats.
Norr om planområdet finns räddningspersonal i beredskap (Askerundsvägen) med förstärkning från
Byrsta. Planområdet nås av räddningstjänst inom 5 minuter.
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Risker och störningar
Buller
Buller anses, framför allt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för
buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka
stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller
försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid
samtal.
På grund av planområdets läge och befintlig förskoleverksamhet, har en bullerutredning utförts av
Tyréns under år 2018 (se bilaga 1). Den utförda bullerutredningen har uppdaterats under hösten år
2021 i form av bilagor med en beräkning av nuläget och olika utformningsförslag för att förtydliga
hur bullerskärmar behöver utformas för att ge bäst effekt. Beräkningarna tar höjd för prognosår
2040.

Fastigheten Skävi 1:73 och 1:74 utsätts för buller från järnvägen och Stationsgatan, Askerundsvägen
och Parkgatan. Tyréns har gjort ljudmätningar för att säkerställa fasadens ljudisolering och en
trafikbullerberäkning över området.

På skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50
dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor.
[Naturvårdsverket, NV-01534-17]

Bild 12. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde).

För att uppnå ovanstående riktvärden föreslås bullerskärmar. I plankartan säkerställs detta genom
följande planbestämmelser:
Beteckning
i plankartan
m1
a1

Bestämmelse
Bullerskärm med en lägsta höjd på 3 meter ska uppföras.
Bygglov får inte ges för användningen förskola förrän bullerskärmar enligt
bestämmelse m1 har kommit till stånd.

Uppförande av bullerskärmar krävs enbart för att klara rekommenderade riktvärden för
användningen förskola, vilket villkoras med bestämmelsen a1 – villkor för lov. Detaljplanen medger
även centrumverksamhet, till exempel restaurang (som bedrivs inom planområdet idag) som inte har
samma krav på riktvärden för buller.

De tillkommande bullerskärmarna kan med fördel utformas för att utföra ett kvalitativt inslag i miljön
runt förskolan Sagobacken och integreras i lekytor/-redskap på förskolegården.
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Resultat från utredningen visar att ytterligare åtgärder krävs för att ljudnivåer inomhus (för
användningen förskola) skall uppfyllas:
•
•

Fasadens ljudisolering bör ökas med mellan 5-6 dBA.
Gamla fönster och dörrar bör bytas och stora glaspartier skall kompletteras med
ljudlaminatglas.

Bild 13. Bullersituationen (från väg och spår) i nuläget utan åtgärd.

Eftersom detaljplanen medger förskola inom hela planområdet behöver hänsyn tas till att det i
dagsläget bedrivs restaurangverksamhet i byggnadens östra del, vilket innebär att en bullerskärm
inte behöver uppföras på den östra sidan för att dämpa bullret vid fasaden. Skulle däremot
restaurangen lämna sina lokaler och förskolan ta dessa i anspråk kommer krav att ställas på att
bullerskärmen förlängs söderut på den östra sidan.
Detta gäller även på framsidan, bullerskärmen utformas på sådant vis att den täcker in
förskoleverksamheten och inte restaurangdelen.
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Bild 14. Beräknade ljudnivåer från väg och spår med 3 meter hög bullerskyddsskärm.

I bilaga 1 finns trafikuppgifterna (Askerundsvägen, Parkgatan, Stationsgatan) som ligger till grund för
beräkningarna och resultatet. Utformningen av detaljplanen utgår från det som kallas förslag nr 5.
Fördjupad riskbedömning
WSP har utfört en riskbedömning (bilaga 2) i samband med att detaljplanearbetet startade. Söder om
planområdet löper Västra stambanan, en transportled för farligt gods. Från planområdet är det som
närmst cirka 32 meter till Västra stambanan.

Syftet med riskbedömningen är att uppfylla Plan- och bygglagens krav på lämplig markanvändning
med hänsyn till risk samt länsstyrelsens krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid
markanvändning intill farligt gods-led. I riskbedömningen studeras enbart om det ur ett
riskhänseende är rimligt att tillåta skolverksamhet inom planområdet efter planändringen. Kortaste
avståndet mellan förskolans fasad och Västra stambanan uppgår till cirka 40 meter.
Huvudsakliga frågeställningar i bedömningen har varit:
- Riskidentifiering: Vad kan inträffa?
- Frekvensberäkningar: Hur ofta kan det inträffa?
- Konsekvensberäkningar: vad blir konsekvensen av det inträffade?
- Riskuppskattning: Hur stor är risken?
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- Riskvärdering: Är risken acceptabel?
- Riskreduktion: Rekommenderas åtgärder?

De risker som har beaktats är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande
konsekvenser för tredje man, dvs. risker som påverkar personers liv och hälsa. Bedömningen beaktar
inte påverkan på egendom, miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av påkörning eller
kollision, långvarig exponering av buller och luftföroreningar samt elsäkerhet.

Baserat på den genomförande riskbedömningen bedömer WSP att skolverksamhet inom
planområdet kan vara acceptabelt ur ett riskhänseende om följande skyddsåtgärder ställs i
detaljplanen:
-

Ingen bebyggelse eller ytor som medför stadigvarande vistelse ska uppföras inom 40 meter
från Västra stambanan sett från spårcentrumlinjen för närmsta ytterspår. Detta innebär att
den befintliga lekplatsen som ligger mellan förskolans fasad och järnvägen behöver tas bort.
Denna yta kan dock nyttjas för exempelvis cykelparkering och andra användningsområden
som endast medför tillfällig vistelse.

-

Fasader till byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot och ligger inom 40 meter
från järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt i lägst brandteknisk klass EI 30.
Då byggnaden som inrymmer förskolan företrädesvis består av tegel och plåt (obrännbara
material) bedöms kravet redan uppfyllas i dagsläget.

-

Alla byggnader inom planområdet där människor vistas stadigvarande ska ha minst en
utrymningsväg som vetter bort från järnvägen.

Vidare rekommenderar WSP att möjligheten till att införa följande ytterligare skyddsåtgärder
utvärderas i samband med en eventuell framtida större bygglovspliktig ändring av förskolan:
-

Säkerställ att alla friskluftsintag är placerade på oexponerad sida, dvs. vända bort från
järnvägen. Alternativt tillse att ventilationssystemet går att stänga av manuellt. Åtgärderna
syftar till att reducera mängden giftig och brännbar gas som kan tränga in i byggnaden vid
händelse av en olycka på järnvägen.

-

Glaspartier i fasaden som vetter mot och ligger inom 40 meter från järnvägen bör utföras i
lägst brandteknisk klass EW 40.

Ovanstående gäller för hela det aktuella planområdet, vilket innebär att endast tillfällig vistelse
rekommenderas inom 40 meter från Västra stambanan.
För att säkerställa ovanstående skyddsåtgärder gäller följande planbestämmelser i plankartan:

Beteckning
i plankartan
b1
b2
b3

Bestämmelse
Friskluftsintag ska vara placerade på oexponerad sida, dvs. vända bort från
järnvägen. Alternativt tillse att ventilationssystemet går att stänga av manuellt.
Glaspartier i fasaden som vetter mot och ligger inom 40 meter från järnvägen bör
utföras i lägst brandteknisk klass EW 40.
Fasader till byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot och ligger inom
40 meter från järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt i lägst
brandteknisk klass EI 30.
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m2
a2

Det ska finnas minst en utrymningsväg som vetter bort från järnvägen.
Bygglov får inte ges för användningen förskola förrän minst en utrymningsväg
enligt m2 har kommit till stånd.

För att säkerställa att skyddsåtgärder, bestämmelse m2, kommer till stånd kompletteras den med
bestämmelse om villkor för startbesked, a2.
Översvämning
Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett minimum, ny
sammanhållen bebyggelse och samhällsviktig verksamhet planläggas så att den årliga sannolikheten
för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. För att få en uppfattning om
olägenheten/skadorna som regnet orsakar kan följande vattendjupintervall användas som
riktvärden:
•
•
•

0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet
0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada
>0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv

År 2015 tog Länsstyrelsen i Örebro fram en skyfallskartering för Örebro län. Det är en
lågpunktskartering samt vattnets flödesvägar. Lågpunktskarteringen är ganska osäker då den är
översiktlig och inte tar hänsyn till markförhållanden eller dräneringssystem, utan det är enbart en
topografisk kartering som visar lågpunkter i landskapet.

Bild 15. Länsstyrelsens skikt lågpunkter och flödesvägar.
Det krävs inga åtgärder i plankartan för att hantera eventuella skyfall/översvämningar.
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Teknisk försörjning
Vatten & avlopp
Vatten och avlopp är kopplat till kommunens befintliga ledningsnät. Vretstorp avloppsreningsverk
behandlar spillvatten från hushåll i Vretstorp. Avloppsreningsverket i Vretstorp behandlar vattnet
mekaniskt med avskiljning av grovrens, biologisk rening med aktiv slamprocess, kemiskt med fällning
samt via en biodamm ut till recipienten Vibysjön.
I detaljplanen säkerställs VA-ledningarna med prickmark vilket innebär att marken inte får förses
med byggnadsverk.
Dagvatten
Dagvatten omhändertas genom dagvattenledningar som finns inom planområdet.
Brandvattenförsörjning
Behovet av vatten för brandsläckning bedöms uppgå till minst 900 liter/minut. Brandposter bör
placeras med inbördes avstånd av högst 250 meter.
Värme
Ett lokalt fjärrvärmenät har byggts ut i Vretstorp av Vretstorp Bioenergi AB. Företaget använder
biobränsle och levererar värme till verksamhetsfastigheter, hyreshus och villor.
Fjärrvärmeledningarna leds in norr om byggnaden och säkerställs genom ett u-område och
prickmark.
El, tele, bredband, m.m.
Området är anslutet till befintliga el- och telekabelstråk.
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. Det är Sydnärkes kommunalförbund
som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen i Hallsbergs kommun. I
Vretstorp finns det en återvinningsstation.
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Detaljplanens genomförande

Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och
ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra
berörda ska också framgå.
Tidplan
Tidplanen är preliminär.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut samrådsbeslut
Samråd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut granskningsbeslut
Granskning
Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen
Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker

25 januari 2021
Februari 2022
Februari 2022
Mars/April 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022

Uppförande av bebyggelse och liknande kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov
erhållits och i den takt byggherren finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i
exploateringsavtal eller motsvarande.
Huvudmannaskap & ansvarsfördelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun,
detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten
ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och
bygganmälan, uppförande av bebyggelse, och iordningställande av tomtmark.
Exploateringsavtal/Markanvisning
Finns ej upprättat.
Fastighetsrättsliga frågor
Kommunen ansöker om eventuell fastighetsbildning om inte annat avtal träffas.
Markavvattningsföretag
Inga markavvattningsföretag finns i området.
Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter
Det har tidigare funnits rätt till väg för både Skävi 4:7 och 1:73 att nyttja varandras fastigheter. Det är
skrivet så att det är knutet till person och inte till fastighet – vilket är att klassa som nyttjanderätt
som nu är förbrukad. Detta kan dock förklara varför det finns en väg åt öster som Skävi 4:7 använder.
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Skävi 1:74 är belagd med ett servitut för gång- och cykelbana i den östra gränsen, se bild nedan:

Servitut för gång- och cykeltrafik, Skävi 1:74

Det finns även en avtalsrättighet som avser ledning från år 1973 [18-IM4-73/8389.1] inom Skävi 1:74.
Skävi 1:73 och 1:74 berörs av en ledningsrätt som avser fjärrvärme [1861-256.1], se bild nedan.
Ledningsområdet säkerställs genom ett u-område i plankartan.

Ledningsrätt, Skävi 1:73 och 1:74.
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Fastighetskonsekvenser
Fastigheter inom planområdet:
•
•

Skävi 1:73 (kommunal mark)
Skävi 1:74 (kommunal mark)

Användningen förskola [S1] tillkommer. Användningen handel [H] i nuvarande detaljplan ersätts med
användningen Centrum [C] för att anpassa till gällande allmänna råd och föreskrifter. Det finns inga
hinder mot att Skävi 1:73 och 1:74 regleras för att bilda en gemensam fastighet.
Fastigheter i angränsning till planområdet:
•
•
•
•
•
•
•

Skävi 1:4 (enskild ägo)
Skävi 1:32 (enskild ägo)
Skävi 2:21 (enskild ägo)
Skävi 4:6 (enskild ägo)
Skävi 4:7 (enskild ägo)
Skävi 4:4 (enskild ägo)
Grotorp 2:32 (kommunal mark)

Detaljplanen medför inga större förändringar för ovan nämnda fastigheter i anslutning till
planområdet.

Bilden visar markägoförhållanden. Grönt – kommunal mark. Blått – Hallsbergs bostadsstiftelse. Ofärgad –
enskild.
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Ekonomiska frågor
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan. Kommunen ansvarar för skötsel, drift och
underhåll av anläggningar inom allmän platsmark.
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och vid mark- och
fastighetsförsäljning (om sådan sker).
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark. Det ekonomiska ansvaret för rivning,
sanering, byggnationer och anläggningar regleras i avtal.
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos
respektive leverantör.
Tekniska frågor
Byggnaderna inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. Om en ny geoteknisk undersökning behövs
bedöms av exploatören.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 60 månader (5 år) från den dag planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till
ersättning.
Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen/kommunstyrelseförvaltningen genom
Sanda Madzo i samarbete med berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs och Kumla kommuner.

2022-05-16
Kommunstyrelseförvaltningen,
Sanda Madzo
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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Granskningsutlåtande
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för

Skävi 1:73 och 1:74,
Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att i första hand möjliggöra förskola på
fastigheten Skävi 1:73 och 1:74 . Eftersom gällande detaljplan medger bostäder och
handel kommer fortsatt handelsverksamhet och liknande att medges i form av
användningen Centrum. Bostäder kommer inte att medges i ny detaljplan.
En av tre delar av förskolan som ligger på fastigheten Skävi 1:74 har idag permanent
lov och övriga två delar har tidsbegränsat lov. För att förskolan ska bli planenlig,
behövs en planändring i form av ny detaljplan för aktuellt område.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2021 att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av
Hallsbergs-Falla 1:9. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 januari 2022
att godkänna planförslaget för samråd. Den 28 mars 2022 beslutade KSAU om att
ställa ut detaljplanen för granskning.
Samråd
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 8 – 25 februari 2022.
Granskning
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning mellan den 30 mars – 14 april
2022. Under samma tid var planen också tillgänglig på www.hallsberg.se/detaljplan
och i kommunhuset i Hallsberg.
Detaljplanen har varit utskickat till länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter,
bolag, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget enligt
sändlista och fastighetsförteckning.
Under granskningstiden har 7 yttranden inkommit varav 2 med synpunkter på
detaljplaneförslaget. Inkomna yttranden med förvaltningens kommentarer redovisas
i detta dokument under rubriken ”Redogörelse av yttranden och kommentarer”.
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Ställningstagande

Planhandlingarna kommer att genomgå justeringar av redaktionell karaktär. Med
anledning av inkomna yttranden och vunna erfarenheter under granskningstiden
kommer följande förändringar och kompletteringar att göras:
•

Egenskapsgränserna i plankartan justeras

Beslut

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt
att gå vidare med förslaget och anta detaljplanen.
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Sammanställning av inkomna yttranden

1. Länsstyrelsen i Örebro län
2. Lantmäteriet
3. Trafikverket
4. Nerikes Brandkår
6. E.ON Energidistribution AB
7. E.ON Energiinfrastruktur AB
8. Miljöenheten/
Myndighetsnämnden Hallsbergs
kommun

Har
synpunkter
X

X
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Har inga
synpunkter
X
X
X
X
X

Inkommit
(datum)
2022-04-13
2022-04-14
2022-04-08
2022-04-07
2022-04-04
2022-04-04
2022-04-08
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Redogörelse av yttranden och kommentarer
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Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens
kommentarer.

1. Länsstyrelsen

Kommentar:
Yttrandet noteras.

2. Lantmäteriet

Detaljplan för Skävi 1:73 och 1:74

Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
FASTIGHETSGRÄNSER MED OSÄKERT LÄGE
Lantmäteriet vidhåller de synpunkter som framfördes vid samrådet gällande
fastighetsgränsernas osäkra läge. Eftersom det handlar om avsöndringsgränser som
aldrig blivit lagligen bestämda så finns risk att detaljplanen kommer att beröra andra
fastigheter än de som anges i plankartan och planbeskrivningen.
Kommentar:
Yttrandet noteras. Förvaltningen anser att gränserna får säkerställas senare om det
behovet skulle uppstå då det inte kan prioriteras i nuläget.
FINNS DET BEHOV AV ATT ANVÄNDA SEKUNDÄRA EGENSKAPSGRÄNSER?
Lantmäteriet uppfattar att kommunens avsikt med regleringen är att prickmarken
ska gälla inom det rödmarkerade området och att u-området ska gälla inom det gula
området. Eftersom både prickmarken och u-området är egenskapsbestämmelser så
skulle det enligt Lantmäteriets uppfattning räcka att endast använda
egenskapsgränser för samtliga avgränsningar i detta fall när prickmarken har lagts ut
som en ytsymbol. Prickmarken kommer att gälla på båda sidor om den linje som
nedan är markerad med enbart gult eftersom den är en ytsymbol. Som jämförelse
har kommunen i planens östra del redovisat avgränsningen av bestämmelserna m1
och ö2 enbart med egenskapsbestämmelser.
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Kommentar:
Vi har tittat på det här tillsammans med supporten. Till antagandet kommer uområdet och prickmarken att redovisas med egenskapsgränser.
VILKA BESTÄMMELSER AVGRÄNSAS AV SEKUNDÄRA EGENSKAPSGRÄNSER?
Om kommunen vidhåller att sekundära egenskapsbestämmelser ska användas så
måste det anges på plankartan vilken eller vilka planbestämmelser som avgränsas
av de sekundära egenskapsgränserna. När detta saknas blir planen inte tillräckligt
tydlig i sin reglering. Kommunen måste åtgärda detta innan antagande för att
undvika problem vid genomförandet. Boverket anger följande i PBL Kunskapsbanken
på sidan om gränshierarki: ”Varken egenskapsgräns eller den sekundära
egenskapsgränsen är på förhand knuten till någon eller några
egenskapsbestämmelser utan kan användas för den egenskapsbestämmelse det
behövs för i den enskilda detaljplanen. Om den sekundära egenskapsgränsen
används är det viktigt att det tydligt framgår vilken bestämmelse
den avgränsar. Detta kan framgå av listan med planbestämmelser.”
Ett exempel där detta lösts på ett fungerande sätt är i en plankarta från Dorotea
kommun – Detaljplan för del av Bergvattnet 12:1 där kommunen skrivit texten
”(begränsas av sekundär egenskapsgräns)” efter bestämmelseformuleringen (texten)
i den egenskapsbestämmelse som ska avgränsas av sekundära egenskapsgränser.
Kommentar:
Vi har tittat på det här tillsammans med supporten av programmet som används för
att rita detaljplaner. De har tagit med sig yttrandet för att titta vidare på det.
Delar av planen som bör förbättras
BYT RUBRIK ÖVER TEXTEN OM GENOMFÖRANDETID
Enligt Boverkets allmänna råd BFS 2020:6 ” 2.1 Redovisning av planbestämmelser
m.m.” bör texten om genomförandetid redovisas bland planbestämmelserna på
plankartan med rubriken ”Genomförandetid” på samma rubriknivå som till exempel
rubriken ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. Nu står rubriken
Genomförandetid på samma rubriknivå som egenskapsbestämmelserna vilket gör att
den skulle kunna misstas för att vara en egenskapsbestämmelse.
Kommentar:
Eftersom teckenförklaringen sammanställs per automatik så behöver vi göra en
manuell ändring, vilket ordnas till antagandet.
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GRUNDKARTAN
Grundkartan skulle kunna kompletteras med information om fastighetsindelningen
Kommentar:
Grundkartan kompletteras till antagandet med information aktualitetsdatum.

3. Trafikverket

Granskning gällande detaljplan för Skävi 1:73 och 1:74, Hallsbergs kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskola på fastigheten Skävi 1:73 och 1:74.
Trafikverket har inget att erinra mot att detaljplanen antas.
Kommentar:
Yttrandet noteras.

4. Nerikes Brandkår

Yttrande avseende detaljplan 21/KS/26
Redovisande handlingar:
• Planbeskrivning, samrådshandling.
• Plankarta med planbestämmelser, samrådshandling.
• Fördjupad riskbedömning 2021-08-13, WSP Brand & Risk, Olov Holmstedt Jönsson.
Nerikes Brandkår har inget att erinra till redovisat planförslag.
Kommentar:
Yttrandet noteras.

6. E.ON Energidistribution AB

E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har inget att
erinra
Kommentar:
Yttrandet noteras.

7. E.ON Energiinfrastruktur AB

E.ON Energiinfrastruktur AB har tagit del av ovanstående detaljplan och har inget att
erinra.
Kommentar:
Yttrandet noteras.
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8. Miljöenheten/Myndighetsnämnden Hallsbergs kommun

Kommentar:
Då miljöenheten/myndighetsnämnden valt att använda sig av samma yttrande som i
samrådsskedet är svaret på yttrandet det samma.
Förskolan Sagobacken är en redan etablerad förskola i centrala Vretstorp. Ett första
bygglov för förskolan gavs 1984 med stöd av kommunfullmäktiges beslut. 2011 gavs
tillfälligt bygglov för övriga delar. 2018 påbörjades arbetet med detaljplanen för
aktuellt område och en bullerutredning togs fram. Föreslagen åtgärd i form av en
skärm invid järnvägen accepterades inte av Trafikverket och arbetet pausades. I
samband med att detaljplanen återupptogs år 2021 när nytt planuppdrag gavs
uppdaterades bullerutredningen med nya förslag på möjliga åtgärder.
Tidigt i planprocessen har risker uppmärksammats på grund av närheten till
transportled av farligt gods och en fördjupad riskbedömning (WSP) togs fram. Syftet
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med riskbedömningen är att bland annat uppfylla Plan- och bygglagens (2010:90)
krav på lämplig markanvändning med hänsyn till risk. Riskbedömningen kommer
fram till att skolverksamhet inom planområdet kan vara acceptabelt ur ett
riskhänseende om ett antal skyddsåtgärder kravställs i detaljplanen.

Länsstyrelsen i Stockholm har publicerat ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och
järnvägar där det transporteras farligt gods” där syftet med riktlinjen är att ge
vägledning underlätta hanteringen av riskfrågor som relaterar till farligt gods i
planprocessen. Riktlinjen tydliggör även hur Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer
risker vid granskning av detaljplaner och översiktsplan. Länsstyrelsen i Örebro län har
ingen egen riktlinje och utgår därför från Stockholms publikation.
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anger att länsstyrelsen ska verka för att
bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till bland annat människors hälsa och
säkerhet samt risken för olyckor (3 kap. 10 § samt 5 kap. 14 § PBL).
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av
detaljplaner inom 150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods.

Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av
markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste vägkanten respektive närmaste
spårmitt.

Kollar man på ovanstående rekommenderade skyddsavstånd enligt Länsstyrelsens
riktlinje innebär det att ett avstånd på 50 meter ska hållas mellan transportled för
farlig gods (järnväg) och användningen Skola. Eftersom det rekommenderade
avståndet i det här aktuella fallet inte uppnås (avståndet är cirka 42 meter räknat
från spårmitt till förskolebyggnad) bör en riskutredning tas fram. Den framtagna
riskbedömningen visar alltså att skyddsåtgärder krävs för att skolverksamhet ska
vara acceptabelt ur ett riskhänseende vilka också redovisades på plankartan i
samrådsskedet.
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Lämplig lokalisering som är den grundläggande principen vid all fysisk planering
handlar också om att undvika kostsamma åtgärder i senare skeden och att inte
förhindra utvecklingen av befintliga verksamheter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 472–473).
Genom de utredningar som tagits fram i samband med planarbetet anser
förvaltningen att detaljplanen visar att förskoleverksamheten kan fortskrida om
skyddsåtgärder enligt plankartan och dess bestämmelse genomförs. Eftersom
verksamheten behöver söka nytt bygglov för de delar som inte har permanent
bygglov kommer de nya kraven att gälla.
Kommunstyrelseförvaltningen vill också hänvisa till Miljöbalkens 2 kapitel som
handlar om Allmänna hänsynsregler m.m., där följande står:

Kommunstyrelseförvaltningen anser också att detaljplanen iakttar och vidtar
försiktighetsmått för att förebygga och motverka att verksamheten medför skada
eller olägenhet för människors hälsa genom de skyddsåtgärder som är satta i
plankartan.

Hallsberg 2022-05-16
Kommunstyrelseförvaltningen
Sanda Madzo
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
Marianne Christiansen
Samhällsbyggnadschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 52 - Beslut om VA-verksamhetsområde runt Kävestakorset
(22/KS/130)

Ärendebeskrivning
Enligt 6§ vattentjänstlagen (2006:412) ska kommunen bestämma det verksamhetsområde
inom vilket vattentjänster behöver ordnas och se till att behovet snarast, och så länge
behovet finns kvar, tillgodoses inom verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
Vattentjänsterna som behöver ordnas i området runt Kävestakorset avser spillavlopptjänster
och dricksvattenförsörjning.
Av ett beslut om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde ska det enligt 7 § i samma
lag framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om VA-verksamhetsområde för området runt
Kävestakorset avseende vattentjänster för spillavlopp och dricksvattenförsörjning.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om VA-verksamhetsområde för området runt
Kävestakorset avseende vattentjänster för spillavlopp och dricksvattenförsörjning.

Beslutsunderlag




Förslag till beslut va.verksamhetsområde Kävestakorset
VA-verksamhetsområde runt Kävestakorset
Fastighetsförteckning 20220525

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52
22/KS/130
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/130

Förslag till beslut om VA-verksamhetsområde runt Kävestakorset
Ärendebeskrivning

Enligt 6§ vattentjänstlagen (2006:412) ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom
vilket vattentjänster behöver ordnas och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar,
tillgodoses inom verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Vattentjänsterna som
behöver ordnas i området runt Kävestakorset avser spillavlopptjänster och dricksvattenförsörjning.
Av ett beslut om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde ska det enligt 7 § i samma lag framgå
vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta om VA-verksamhetsområde för området runt Kävestakorset
avseende vattentjänster för spillavlopp och dricksvattenförsörjning.

Ärendet

Hallsbergs kommun fattade beslut 2021-11-16, §133 KS 2021, om ”Riktlinjer för utbyggnad och
prioritering av VA” samt ”Områden för utbyggnad av kommunalt VA”. Området runt Kävestakorset
prioriterades högst med hänsyn till bristfälliga avloppslösningar, sårbara dricksvattenlösningar och
pågående miljötillsyn.
Området ligger utanför detaljplanerat område men är i kommunens översiktsplan utpekat för
verksamhetsområde och bostadsbebyggelse.
Drift och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på investeringsbudget för att va-utbyggnaden
kan genomföras. Investeringsanslaget är beräknat till 8,5 Mkr och planeras att genomföras höst
2022 och slutföras vinter 2023.
De vattentjänsterna som behöver ordnas i området runt Kävestakorset avser spillavlopptjänster och
dricksvattenförsörjning. Dagvattenhanteringen i området fungerar med befintliga lösningar och
utbyggnad av dagvattentjänst bedöms inte behövas.
Rent dricksvatten och bra avloppsvattenhantering är förutsättningar för god hälsa och närmiljö för
barn.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Karta VA-verksamhetsområde Kävestakorset
Fastighetsförteckning 20220525
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Förslag VA-verksamhetsområde Runt Kävestakorset i Hallsberg
Fastighetsförteckning ingående fastigheter
Kommun
Trakt
Blockenhet
HALLSBERG
KÄVESTA
1:22
HALLSBERG
KÄVESTA
1:26
HALLSBERG
KÄVESTA
1:57
HALLSBERG
KÄVESTA
1:59
HALLSBERG
KÄVESTA
2:12
HALLSBERG
KÄVESTA
2:13
HALLSBERG
KÄVESTA
2:18
HALLSBERG
KÄVESTA
5:1
HALLSBERG
KÄVESTA
6:1
HALLSBERG
KÄVESTA
6:2
HALLSBERG
KÄVESTA
7:1
HALLSBERG
KÄVESTA
8:1
HALLSBERG
KÄVESTA
S:1
HALLSBERG
KÄVESTA
S:3
HALLSBERG
NYBBLE
1:24
HALLSBERG
SKÖLLERSTA
1:4
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
5:1
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
1:61
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
2:11
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
2:14
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
2:16
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
2:17
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
2:18
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
2:23
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
2:32
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
3:7
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
3:8
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
3:9
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
6:1
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
7:1
HALLSBERG
SKÖLLERSTA-SÖRBY
S:3
HALLSBERG
VÄRSTA
2:1
HALLSBERG
VÄRSTA
2:5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 53 - Investering för VA-utbyggnad vid Kävestakorset
(22/KS/130)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun tog fram en plan för utbyggnad av allmänna vatten- och avloppstjänster
i november 2021. Kävestakorset har enligt planen första prioritet. De vattentjänsterna som
behöver ordnas i området runt Kävestakorset avser spillavlopptjänster och
dricksvattenförsörjning. Dagvattenhanteringen i området fungerar med befintliga lösningar
och utbyggnad av dagvattentjänst bedöms inte behövas.
Området består till stor del av bostadshus med förbud att släppa ut avloppsvatten i Kävesta.
De ligger nära varandra och har gemensamt problem att avvattna renat avloppsvatten från
befintliga avloppsanläggningar. Närliggande vattentäkter löper också stor risk att förorenas
av otillräckligt renat avloppsvatten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om investeringsanslag med 8,5 miljoner kronor för VAutbyggnad i Kävestakorset som ska påbörjas hösten 2022 och slutföras vintern 2023.
Investeringen finansieras av VA-kollektivet.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om investeringsanslag med 8,5 miljoner kronor för VA-utbyggnad
i Kävestakorset som ska påbörjas hösten 2022 och slutföras vintern 2023. Investeringen
finansieras av VA-kollektivet.

Beslutsunderlag



TS Investering Kävestakorset
TS DOS Investering Kävestakorset

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/130

Investering för VA-utbyggnad vid Kävestakorset
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun tog fram en plan för utbyggnad av allmänna vatten- och avloppstjänster i
november 2021. Kävestakorset har enligt planen första prioritet. De vattentjänsterna som behöver
ordnas i området runt Kävestakorset avser spillavlopptjänster och dricksvattenförsörjning.
Dagvattenhanteringen i området fungerar med befintliga lösningar och utbyggnad av dagvattentjänst
bedöms inte behövas.
Området består till stor del av bostadshus med förbud att släppa ut avloppsvatten i Kävesta. De ligger
nära varandra och har gemensamt problem att avvattna renat avloppsvatten från befintliga
avloppsanläggningar. Närliggande vattentäkter löper också stor risk att förorenas av otillräckligt
renat avloppsvatten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta om investeringsanslag med 8,5 miljoner kronor för VA-utbyggnad i
Kävestakorset som ska påbörjas hösten 2022 och slutföras vintern 2023. Investeringen finansieras av
VA-kollektivet.

☐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
Tjänsteskrivelse från drift- och serviceförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
2022-05-05
21/DOS/87

Sida 1 av 2

Dnr:22/KS/130

Investering till Kävestakorset, VA-utbyggnad
Ärendebeskrivning

Området består till stor del av bostadshus med förbud att släppa ut avloppsvatten i Kävesta. De ligger
nära varandra och har gemensamt problem att avvattna renat avloppsvatten från befintliga
avloppsanläggningar. Närliggande vattentäkter löper också stor risk att förorenas av otillräckligt
renat avloppsvatten.
Hallsbergs kommun tog fram en plan för utbyggnad av allmänna vatten- och avloppstjänster i
november 2021. Kävestakorset har enligt planen första prioritet och bedöms inte behöva utbyggnad
av dagvattentjänst.

Förslag till beslut

Drift- och Serviceförvaltningen, Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om
investeringsanslag med 8,5 miljoner kronor för VA -utbyggnad i Kävestakorset som ska påbörjas
hösten 2022 och slutföras vinter 2023. Investeringen finansieras av VA-kollektivet.

Ärendet

Kävesta är uppdelad i tre områden: den nordvästra delen i Nybble med 10 fastigheter, Sörbyområdet med 3 fastigheter samt Kävestakorset-området med 21 fastigheter. 12 av 21 fastigheter i
Kävestakorset-området har avloppsanläggningar som är bristfälliga och inte uppfyller lagstiftningens
krav. 19 fastigheter är bostäder och 2 är företag. Dessa 2 företag har fått godkänt av Trafikverket att
släppa ut renat avloppsvatten genom sin ledning under den stora vägen i korsningen som hade fått
stopp flera gånger. Eftersom renat avloppsvatten inte kan infiltreras saknar de möjlighet att förbättra
befintliga enskilda anläggningar.
Kostnader för VA-utbyggnad beräknas till totalt 8,5 mkr.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift och Serviceförvaltningen
Magnus Ribbing

Niklas Hasselwander

Förvaltningschef

Handläggare

Bilagor
Karta Kävestakorset-området
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2022-05-05

Tjänsteskrivelse

Dnr:22/KS/130
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Sida 2 av 2

21/DOS/87

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 54 - Revidering av taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn
(22/KS/94)

Ärendebeskrivning
Kommunens taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn är antagen av
kommunfullmäktige 2020-11-23, § 79. I och med en lagändring som gör av kommunen nu
har ett nytt tillsynsområde, individuell mätning och debitering (IMD) av värme och
tappvatten i flerbostadshus, behöver taxan nu revideras för att även denna tillsyn ska kunna
debiteras.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. anta taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn
2. taxan gäller från och med 2022-07-01
3. resterande delar I taxan kvarstår från tidigare beslut

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. anta taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn
2. taxan gäller från och med 2022-07-01
3. resterande delar I taxan kvarstår från tidigare beslut

Beslutsunderlag




TS Revidering av taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn
Taxa för bygglov strandskyddsdispens och tillsyn
Tjänsteskrivelse beslut om reviderad taxa för bygglov strandskyddsdispens samt tillsyn 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/94

Revidering av taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn
Ärendebeskrivning

Kommunens taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn är antagen av kommunfullmäktige
2020-11-23, § 79. I och med en lagändring som gör av kommunen nu har ett nytt tillsynsområde,
individuell mätning och debitering (IMD) av värme och tappvatten i flerbostadshus, behöver taxan nu
revideras för att även denna tillsyn ska kunna debiteras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. anta taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn
2. taxan gäller från och med 2022-07-01
3. resterande delar I taxan kvarstår från tidigare beslut

☐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
Taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn
Tjänsteskrivelse drift- och serviceförvaltningen
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2022-XX-XX
Ärendenummer: 22/KS/94

Taxa för bygglov,
strandskyddsdispens och
tillsyn
Hallsbergs kommun

Kontakt
E-post: driftochservice@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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TAXEBESTÄMMELSER
Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift för
1.

Beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,

2.

Beslut om lov,

3.

Tekniska samråd och slutsamråd,

4.

Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,

5.

Framställning av arkivbeständiga handlingar,

6.

Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b§§, och

7.

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

8.

Beslut om strandskyddsdispens

9.

Tillsyn över de skyldigheter som följer av lag (2014:267) om energimätning i
byggnader och förordning (2014:348) om energimätning i byggnader

Eventuella planavgifter, mätningsavgifter samt avgifter för kartproduktion debiteras
enligt separat taxa.
Moms (mervärdesomsättningsskatt) debiteras inte.

Allmänna bestämmelser
Beräkning av avgift
Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabell 1–21. Beloppen i tabellerna 1–21 har
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av
ärende som åtgärden avser.

Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgiften
enligt tabell där åtgärden återfinns. Om drift- och servicenämnden finner att det är
motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller
75%.
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Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vi nybyggnad av enoch tvåbostadshus.
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas
tillhörande kompletteringsbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt
ingår i samma ansökan som nybyggnationen av ett bostadshus.

Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett
permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

Anståndsbeslut
Ingen avgift utgår för anståndsbeslut.’

Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom
att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet
nedlagda timmar i ärendet.

Avgift för tillsyn
Gäller över de skyldigheter som följs av lag (2014:267) om energimätning i
byggnader och förordning (2014:348) om energimätning i byggnader.
Avgift för tillsyn tillämpas med timavgift enligt nedan bestämd
handläggningskostnad per timme.
Avgift för tillsyn innefattar kontroll, uppföljning, beslut om föreläggande och
andra nödvändiga tillsynsuppgifter.
Enligt 10 § lag om energimätning i byggnader är det den eller de kommunala
nämnden som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet som har tillsyn
över att skyldigheter enligt lagen fullgörs.
I Hallsbergs kommun fullgörs tillsynsuppgifter av drift- och servicenämnden som
också beslutar om avgift efter handläggning.
Tillsynsavgiften ska, beroende på skyldighet och tillsynsuppgift, betalas av den
som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad eller av den som
äger en byggnad som är föremål för tillsyn.

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 904 kr för 2022.
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Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen
”Timuppskattning” och räkna samman de handläggningsåtgärder som har vidtagits.

Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar drift- och
servicenämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Höjning/sänkning av avgift
Finner drift- och servicenämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller
sänkning av avgiften, äger nämnden, för visst slag av ärende eller särskilt uppdrag,
rätt att besluta om detta.

Ändring av taxan
Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Justering av timavgift
Indexuppräknad kostnad per timme beslutas av drift- och servicenämnden årligen.

Betalning av avgift
Avgiften enligt denna taxa betalas av sökanden mot faktura när denne tillställts
drift- och servicenämndens beslut.
Betalas inte avgiften vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften för avslagsbeslut återbetalas om beslut upphävs i högre instans. Avräkning
ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2022 och gäller för ärenden inkomna från och
med detta datum.
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Tabeller

Taxetabeller för lov, anmälan mm

A

1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och
tvåbostadshus och
komplementbyggnader
Ärendetyp
1.1

Avgift
Planenligt

26 216 kr

1.2

Liten avvikelse

30 736 kr

1.3

Utanför planlagt område

30 736 kr

1.4

inkl lokaliseringsprövning

39 776 kr

Planenligt

22 600 kr

Liten avvikelse

26 216 kr

Utanför planlagt område

26 216 kr

Planenligt

14 464 kr

Liten avvikelse

16 272 kr

Utanför planlagt område

16 272 kr

1.5
1.6

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder

1.7
1.8
1.9

Nybyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd

1.10
1.11
1.12

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd

Planenligt

1.13
1.14
1.15

Nybyggnad av bygglovspliktigt pooltak /
skärmtak

1.16
1.17
1.18

Tillbyggnad huvudbyggnad , med tekniskt
samråd

1.19
1.20
1.21

Tillbyggnad huvudbyggnad, utan tekniskt
samråd

1.23
1.24

Tillbyggnad av komplementbyggnad, med
tekniskt samråd

1.27

Tillbyggnad av komplementbyggnad, utan
tekniskt samråd

1.28
1.29
1.30

Inglasning av befintlig altan/skärmtak/balkong,
utan tekniskt samråd

1.31
1.32
1.33

Ändring, med tekniskt samråd ( fasadändring,
ändrad användning)

1.34
1.35
1.36

11 752 kr

Utanför planlagt område

11 752 kr

Planenligt

6 328 kr

Liten avvikelse

8 136 kr

Utanför planlagt område

8 136 kr

Planenligt

14 464 kr

Liten avvikelse

16 272 kr

Utanför planlagt område

16 272 kr

Ändring, utan tekniskt samråd ( fasadändring,
ändrad användning)

9 944 kr

Liten avvikelse

11 752 kr

Utanför planlagt område

11 752 kr

Planenligt

1.25
1.26

Liten avvikelse

Planenligt

1.22

9 944 kr

9 040 kr

Liten avvikelse

10 848 kr

Utanför planlagt område

10 848 kr

Planenligt

6 328 kr

Liten avvikelse

8 136 kr

Utanför planlagt område

8 136 kr

Planenligt

4 972 kr

Liten avvikelse

5 876 kr

Utanför planlagt område

5 876 kr

Planenligt

12 656 kr

Liten avvikelse

14 464 kr

Utanför planlagt område

14 464 kr

Planenligt

8 136 kr

Liten avvikelse

9 944 kr
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1.37

Utanför planlagt område

Per styck för nybyggnad av fler likartade eneller tvåbostadshus utöver det första, i en och
1.39
samma ansökan (gruppbebyggelse)
1.40

9 944 kr

1.38

11 752 kr

2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp
2.1
2.2

Avgift

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd

2.3
2.4
2.5

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

Planenligt

16 272 kr

Liten avvikelse

19 888 kr

Utanför planlagt område

19 888 kr

Planenligt

9 944 kr

Liten avvikelse

13 560 kr

Utanför planlagt område

13 560 kr

Planenligt

28 024 kr

2.8

Liten avvikelse

30 736 kr

2.9

Utanför planlagt område

30 736 kr

Planenligt

35 256 kr

Liten avvikelse

39 776 kr

Utanför planlagt område

39 776 kr

Planenligt

51 528 kr

Liten avvikelse

56 048 kr

Utanför planlagt område

56 048 kr

Planenligt

56 048 kr

2.17

Liten avvikelse

60 568 kr

2.18

Utanför planlagt område

60 568 kr

Planenligt

17 176 kr

Liten avvikelse

18 984 kr

Utanför planlagt område

18 984 kr

2.6
2.7

2.10
2.11

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) enkel
hallbyggnad

2.12
2.13
2.14

Nybyggnad 1001-5000kvm (BTA+OPA) Allt annat
än enkel hallbyggnad

2.15
2.16

2.19
2.20

Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd

2.21
2.22
2.23

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

Planenligt

9 944 kr

Liten avvikelse

11 752 kr

Utanför planlagt område

11 752 kr

Planenligt

28 024 kr

2.26

Liten avvikelse

30 736 kr

2.27

Utanför planlagt område

30 736 kr

Planenligt

51 528 kr

2.29

Liten avvikelse

56 048 kr

2.30

Utanför planlagt område

56 048 kr

Planenligt

14 464 kr

Liten avvikelse

16 272 kr

2.24
2.25

2.28

2.31

Tillbyggnad 101 - 1000 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad 1001 < kvm (BTA+OPA)

Fasadändring, med tekniskt samråd

2.32
2.33

Fasadändring, utan tekniskt samråd

2.34
2.35
2.36

Inglasning av 1 befintlig balkong. (Fler balkonger
ses som fasadändring).

Planenligt

8 136 kr

Liten avvikelse

9 944 kr

Planenligt

5 424 kr

Liten avvikelse

7 232 kr
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2.37

Planenligt

16 272 kr

2.38

Liten avvikelse

19 888 kr

2.39

Utanför planlagt område

19 888 kr

2.40

All övrig ändring, med tekniskt samråd

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

9 944 kr

2.41

Liten avvikelse

13 560 kr

2.42

Utanför planlagt område

13 560 kr

3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

Avgift
6 328 kr

3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

8 136 kr

3.3

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 808 kr

3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 808 kr

3.1

4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Avgift
Timdebitering

4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner
och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och
för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering

4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen
som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser

Timdebitering

4.1
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5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Ärendetyp

Avgift

5.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt
5.2 samråd

Planenligt

10 848 kr

Liten avvikelse

12 656 kr

5.3

Utanför planlagt område

12 656 kr

5.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt
5.5 samråd

Planenligt

6 328 kr

Liten avvikelse

8 136 kr

5.6

Utanför planlagt område

8 136 kr

5.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus,
5.8 med tekniskt samråd

Planenligt

10 848 kr

Liten avvikelse

12 656 kr

5.9

Utanför planlagt område

12 656 kr

5.10

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus,
5.11 utan tekniskt samråd

Planenligt

6 328 kr

Liten avvikelse

8 136 kr

5.12

Utanför planlagt område

8 136 kr

Planenligt

6 328 kr

Liten avvikelse

8 136 kr

Utanför planlagt område

8 136 kr

5.13
5.14

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation

5.15

6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

6.1

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Avgift
6 328 kr

7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

7.1

Ärendetyp
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Avgift
6 328 kr

8 Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp
8.1
8.2

Avgift

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd
Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

8 588 kr
3 164 kr

8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)
har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd

8 588 kr

8.4

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)
har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd

3 164 kr

8.5

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt
samråd

8 588 kr

8.6

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt
samråd

3 164 kr

8.7

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd
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8.8

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd

3 164 kr

8.9

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd

8 588 kr

8.10

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd

3 164 kr

8.11

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd

9 492 kr

8.12

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd

3 164 kr

8.13

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i
en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

8 588 kr

8.14

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp
i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

3 164 kr

8.15

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med
tekniskt samråd

8 588 kr

8.16

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan
tekniskt samråd

4 068 kr

8.17

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt
samråd

9 492 kr

8.18

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt
samråd

4 068 kr

8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

9 492 kr

8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

3 164 kr

8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a §
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd, Attefall

9 944 kr

8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a §
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd, Attefall

4 520 kr

8.23

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd. Attefall

9 944 kr

8.24

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd , Attefall

4 520 kr

8.25

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen
så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och
bygglagen

4 520 kr

8.26

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

6 328 kr

8.27

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

4 520 kr

8.28

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

6 328 kr

8.29

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

4 068 kr

8.30

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c §
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

9 944 kr
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8.31

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c §
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

4 520 kr

9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

9.1

Ärendetyp
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

Avgift
10 396 kr

9.2

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

6 780 kr

10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

10.1

Ärendetyp
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

Avgift
10 396 kr

10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

6 780 kr

11 Förhandsbesked
Ärendetyp
11.1

Avgift

Förhandsbesked

11.2

Inom planlagt område

15 368 kr

Utanför planlagt område

17 176 kr

12 Villkorsbesked
Ärendetyp
12.1

Avgift

Villkorsbesked

Timdebitering

13 Ingripandebesked
Ärendetyp
13.1

Avgift

Ingripandebesked

Timdebitering

14 Extra platsbesök
Ärendetyp

Avgift

14.1

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

3 616 kr

14.2

Extra slutsamråd, utöver det första, per styck

3 616 kr

15 Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken
Ärendetyp
15.1

Avgift

Strandskyddsdispens

9 492 kr

16 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp
16.1

Avgift

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i
någon av taxans övriga tabeller
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16.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte
finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

17 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp
17.1

Avgift

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

18 Avslag
Ärendetyp
18.1

Avgift

Avslag

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen
för tillämplig
ärendetyp

19 Avskrivning
Ärendetyp
19.1

Avgift

Avskrivning

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen
för tillämplig
ärendetyp

20 Avvisning
Ärendetyp
20.1

Avgift

Avvisning

Avgift tas ut för
nedlagt arbete i
enlighet med
tidsuppskattningen
för tillämplig
ärendetyp

21 Individuell mätning och debitering (IMD)
Ärendetyp
21.1

Avgift

Avgift för tillsyn innefattar kontroll, uppföljning,
beslut om föreläggande och andra nödvändiga
tillsynsuppgifter
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1 Tidsuppskattning

Start av ärende

Bygglov-prövning

Expediering och
kungörelse

Tekniskt samråd

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av ärende

Summa tid

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och
komplementbyggnader

Planenligt

1

10

1

4

2

4

4

2

1

29

Liten avvikelse

1

15

1

4

2

4

4

2

1

34

30 736
kr

1.3

Utanför planlagt
område

1

15

1

4

2

4

4

2

1

34

30 736
kr

1.4

inkl
lokaliseringsprövning

1

25

1

4

2

4

4

2

1

44

39 776
kr

Ärendetyp

1.1
1.2

Nybyggnad av ett eneller tvåbostadshus

Avgift
26 216
kr

1.5

Planenligt

1

6

1

4

2

4

4

2

1

25

Nybyggnad av ett
1.6 fritidshus med högst två
bostäder

22 600
kr

Liten avvikelse

1

10

1

4

2

4

4

2

1

29

26 216
kr

Utanför planlagt
område

1

10

1

4

2

4

4

2

1

29

26 216
kr

1.7
1.8

Planenligt

1

6

1

1

1

2

2

1

1

16

Nybyggnad av
1.9 komplementbyggnad,
med tekniskt samråd

14 464
kr

Liten avvikelse

1

8

1

1

1

2

2

1

1

18

16 272
kr

Utanför planlagt
område

1

8

1

1

1

2

2

1

1

18

16 272
kr

1.10
1.11

Planenligt

1

6

1

1

1

1

11 9 944 kr

Nybyggnad av
1.12 komplementbyggnad,
utan tekniskt samråd

Liten avvikelse

1

8

1

1

1

1

13

11 752
kr

Utanför planlagt
område

1

8

1

1

1

1

13

11 752
kr

1.13
1.14

Planenligt

1

3

1

0,5

0,5

1

7 6 328 kr

Nybyggnad av
1.15 bygglovspliktigt pooltak
/ skärmtak

Liten avvikelse

1

5

1

0,5

0,5

1

9 8 136 kr

Utanför planlagt
område

1

5

1

0,5

0,5

1

9 8 136 kr

1.16
1.17

Planenligt

1

6

1

1

1

2

2

1

1

16

Tillbyggnad
1.18 huvudbyggnad , med
tekniskt samråd

14 464
kr

Liten avvikelse

1

8

1

1

1

2

2

1

1

18

16 272
kr

Utanför planlagt
område

1

8

1

1

1

2

2

1

1

18

16 272
kr

Planenligt

1

6

1

1

1

1

11 9 944 kr

Liten avvikelse

1

8

1

1

1

1

13

1.19
1.20

Tillbyggnad
huvudbyggnad, utan
1.21 tekniskt samråd
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1.22

Utanför planlagt
område

1

8

1

1

1

1

13

11 752
kr

1.23

Planenligt

1

2

1

1

1

1

1

1

1

10 9 040 kr

Tillbyggnad av
1.24 komplementbyggnad,
med tekniskt samråd

Liten avvikelse

1

4

1

1

1

1

1

1

1

12

10 848
kr

Utanför planlagt
område

1

4

1

1

1

1

1

1

1

12

10 848
kr

1.25
1.26

Planenligt

1

2

1

1

1

1

7 6 328 kr

Tillbyggnad av
1.27 komplementbyggnad,
utan tekniskt samråd

Liten avvikelse

1

4

1

1

1

1

9 8 136 kr

Utanför planlagt
område

1

4

1

1

1

1

9 8 136 kr

1.28
1.29

Planenligt

0,5

3

0,5

0,5

0,5 0,5 5,5 4 972 kr

Inglasning av befintlig
1.30 altan/skärmtak/balkong,
utan tekniskt samråd

Liten avvikelse

0,5

4

0,5

0,5

0,5 0,5 6,5 5 876 kr

Utanför planlagt
område

0,5

4

0,5

0,5

0,5 0,5 6,5 5 876 kr

Planenligt

1

4

1

1

1

2

2

1

1

14

12 656
kr

Liten avvikelse

1

6

1

1

1

2

2

1

1

16

14 464
kr

Utanför planlagt
område

1

6

1

1

1

2

2

1

1

16

14 464
kr

1.31
1.32
Ändring, med
tekniskt
samråd (
1.33
fasadändring, ändrad
användning)
1.34
1.35

Planenligt

1

4

1

1

1

1

9 8 136 kr

Ändring, utan
tekniskt samråd (
1.36
fasadändring, ändrad
användning)

Liten avvikelse

1

6

1

1

1

1

11 9 944 kr

Utanför planlagt
område

1

6

1

1

1

1

11 9 944 kr

3

0,5

1.37
1.38

Per styck för
nybyggnad av fler
likartade en- eller
1.39 tvåbostadshus utöver
det första, i en och
samma ansökan
1.40 (gruppbebyggelse)
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2 Tidsuppskattning

Bygglov-prövning

Tekniskt samråd

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

Avslut av ärende

Summa tid

Avgift

2.1

Planenligt

1

6

1

3

1

2

2

1

1

18

16 272 kr

Nybyggnad 0-100
2.2 kvm (BTA+OPA),
med tekniskt samråd

Liten avvikelse

1 10

1

3

1

2

2

1

1

22

19 888 kr

Utanför planlagt
område

1 10

1

3

1

2

2

1

1

22

19 888 kr

Ärendetyp

2.3

Expediering och
kungörelse

Start av ärende

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller
tvåbostadshus eller komplementbyggnader

2.4

Planenligt

1

6

1

1

1

1

11

9 944 kr

Nybyggnad 0-100
2.5 kvm (BTA+OPA),
utan tekniskt samråd

Liten avvikelse

1 10

1

1

1

1

15

13 560 kr

Utanför planlagt
område

1 10

1

1

1

1

15

13 560 kr

2.6
2.7

Planenligt

1 12

1

4

2

4

4

2

1

31

28 024 kr

Nybyggnad 1012.8 1000 kvm
(BTA+OPA)

Liten avvikelse

1 15

1

4

2

4

4

2

1

34

30 736 kr

Utanför planlagt
område

1 15

1

4

2

4

4

2

1

34

30 736 kr

Planenligt

1 20

1

4

2

4

4

2

1

39

35 256 kr

Liten avvikelse

1 25

1

4

2

4

4

2

1

44

39 776 kr

Utanför planlagt
område

1 25

1

4

2

4

4

2

1

44

39 776 kr

Planenligt

1 35

1

6

2

4

4

3

1

57

51 528 kr

Liten avvikelse

1 40

1

6

2

4

4

3

1

62

56 048 kr

Utanför planlagt
område

1 40

1

6

2

4

4

3

1

62

56 048 kr

Planenligt

1 40

1

6

2

4

4

3

1

62

56 048 kr

Liten avvikelse

1 45

1

6

2

4

4

3

1

67

60 568 kr

Utanför planlagt
område

1 45

1

6

2

4

4

3

1

67

60 568 kr

2.9
2.10

Nybyggnad 10015000 kvm
2.11
(BTA+OPA) enkel
hallbyggnad
2.12
2.13

Nybyggnad 10015000kvm
2.14 (BTA+OPA) Allt
annat än enkel
2.15 hallbyggnad
2.16
2.17

Nybyggnad ≥5001
kvm (BTA+OPA)

2.18
2.19

Planenligt

1

6

1

3

1

2

2

2

1

19

17 176 kr

Tillbyggnad 0-100
2.20 kvm (BTA+OPA),
med tekniskt samråd

Liten avvikelse

1

8

1

3

1

2

2

2

1

21

18 984 kr

Utanför planlagt
område

1

8

1

3

1

2

2

2

1

21

18 984 kr

2.21
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2.22

Planenligt

1

6

1

1

1

1

11

9 944 kr

Tillbyggnad 0-100
2.23 kvm (BTA+OPA),
utan tekniskt samråd

Liten avvikelse

1

8

1

1

1

1

13

11 752 kr

Utanför planlagt
område

1

8

1

1

1

1

13

11 752 kr

2.24
2.25

Planenligt

1 12

1

4

2

4

4

2

1

31

28 024 kr

Tillbyggnad 101 2.26 1000 kvm
(BTA+OPA)

Liten avvikelse

1 15

1

4

2

4

4

2

1

34

30 736 kr

Utanför planlagt
område

1 15

1

4

2

4

4

2

1

34

30 736 kr

Planenligt

1 35

1

6

2

4

4

3

1

57

51 528 kr

Liten avvikelse

1 40

1

6

2

4

4

3

1

62

56 048 kr

Utanför planlagt
område

1 40

1

6

2

4

4

3

1

62

56 048 kr

Planenligt

1

4

1

3

1

2

2

1

1

16

14 464 kr

Liten avvikelse

1

6

1

3

1

2

2

1

1

18

16 272 kr

Planenligt

1

4

1

1

1

1

9

8 136 kr

Liten avvikelse

1

6

1

1

1

1

11

9 944 kr

Planenligt

1

2

1

0,5

0,5

1

6

5 424 kr

Liten avvikelse

1

4

1

0,5

0,5

1

8

7 232 kr

Planenligt

1

6

1

3

1

2

2

1

1

18

16 272 kr

Liten avvikelse

1 10

1

3

1

2

2

1

1

22

19 888 kr

Utanför planlagt
område

1 10

1

3

1

2

2

1

1

22

19 888 kr

Planenligt

1

6

1

1

1

1

11

9 944 kr

Liten avvikelse

1 10

1

1

1

1

15

13 560 kr

Utanför planlagt
område

1 10

1

1

1

1

15

13 560 kr

2.27
2.28
2.29

Tillbyggnad 1001
< kvm (BTA+OPA)

2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36

Fasadändring,
med tekniskt samråd

Fasadändring,
utan tekniskt samråd
Inglasning av 1
befintlig balkong.
(Fler balkonger ses
som fasadändring).

2.37
2.38

All övrig ändring,
med tekniskt samråd

2.39
2.40
2.41
2.42

All övrig ändring,
utan tekniskt samråd
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3 Tidsuppskattning

Slutbesked

Avslut av ärende

Summa tid

1

1

1

1

7

6 328 kr

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra
3.2 en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

1

4

1

1

1

1

9

8 136 kr

Ytterligare en skylt eller ljusanordning
på samma fastighet, utöver den mest
3.3
tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar

0

2

0

0

0

0

2

1 808 kr

Ytterligare en skylt eller ljusanordning
på annan fastighet, utöver den mest
3.4
tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar

0

2

0

0

0

0

2

1 808 kr

Slutsamråd

Expediering och
kungörelse

2

Startbesked

Bygglov-prövning

1

Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra
3.1 en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

Tekniskt samråd

Start av ärende

Arbets-platsbesök

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Avgift

4 Tidsuppskattning
Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än
byggnader, del 1
Ärendetyp

Avgift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,
4.1 djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering

4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner
4.4 och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och
för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller
telemaster eller torn

Timdebitering

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen
4.6
som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

4.5

4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser
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5 Tidsuppskattning

Startbesked

Arbets-platsbesök

Slutsamråd

Slutbesked

1

2

1

1

1

2

2

1

1 12

10 848 kr

Liten avvikelse

1

4

1

1

1

2

2

1

1 14

12 656 kr

Utanför planlagt
område

1

4

1

1

1

2

2

1

1 14

12 656 kr

1

2

1

1

1

1

7

6 328 kr

1

4

1

1

1

1

9

8 136 kr

1

4

1

1

1

1

9

8 136 kr

1

2

1

1

1

2

2

1

1 12

10 848 kr

1

4

1

1

1

2

2

1

1 14

12 656 kr

1

4

1

1

1

2

2

1

1 14

12 656 kr

1

2

1

1

1

1

7

6 328 kr

1

4

1

1

1

1

9

8 136 kr

1

4

1

1

1

1

9

8 136 kr

Planenligt

1

2

1

1

1

1

7

6 328 kr

Liten avvikelse

1

4

1

1

1

1

9

8 136 kr

Utanför planlagt
område

1

4

1

1

1

1

9

8 136 kr

Anordnande,
Planenligt
inrättande,
uppförande, flytt eller
5.5
Liten avvikelse
väsentlig ändring av
mur eller plank, utan
Utanför planlagt
5.6 tekniskt samråd
område
5.4

Anordnande,
5.7 inrättande,
Planenligt
uppförande, flytt eller
5.8 väsentlig ändring av
Liten avvikelse
parkeringsplatser
Utanför planlagt
5.9 utomhus, med
område
tekniskt samråd
Anordnande,
5.10 inrättande,
Planenligt
uppförande, flytt eller
5.11 väsentlig ändring av
Liten avvikelse
parkeringsplatser
Utanför planlagt
5.12 utomhus, utan
område
tekniskt samråd
5.13

Anordnande,
inrättande,
5.14 uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av
5.15 transformatorstation

Summa tid

Tekniskt samråd

Anordnande,
inrättande,
uppförande, flytt eller
5.2
väsentlig ändring av
mur eller plank, med
5.3 tekniskt samråd
5.1

Avslut av ärende

Bygglov-prövning

Planenligt

Ärendetyp

Expediering och
kungörelse

Start av ärende

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2
(murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Avgift

6 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp

6.1

Förlängning av
tidsbegränsat bygglov

Start av Lovprövning
ärende

1

4

Expediering
och kungörelse

Avslut av
ärende

Summa tid

Avgift

1

1

7

6 328 kr
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7 Tidsuppskattning
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp

Förlängning av
tidsbegränsat bygglov
7.1
för ändamål av
säsongskaraktär

Start av Lovprövning
ärende

1

Expediering
och kungörelse

Avslut av
ärende

Summa tid

Avgift

1

1

7

6 328 kr

4

8 Tidsuppskattning

2

8.2

Rivning av byggnad eller del av en
byggnad, utan tekniskt samråd

1

1

0,5

8.3

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9
kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)
har undantagits från krav på bygglov, med
tekniskt samråd

1

2

2 0,5

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9
kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)
8.4
har undantagits från krav på bygglov, utan
tekniskt samråd

1

1

0,5

1

2

2 0,5

1

1

0,5

1

2

2 0,5

1

1

0,5

1

2

2 0,5

1

1

0,5

Ändring av en byggnad, om ändringen
innebär att konstruktionen av byggnadens
8.5 bärande delar berörs eller byggnadens
planlösning påverkas avsevärt, med
tekniskt samråd
Ändring av en byggnad, om ändringen
innebär att konstruktionen av byggnadens
8.6 bärande delar berörs eller byggnadens
planlösning påverkas avsevärt, utan
tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av
8.7
hiss, med tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av
hiss, utan tekniskt samråd
Installation eller väsentlig ändring av
8.9 eldstad eller rökkanal, med tekniskt
samråd
8.8

Installation eller väsentlig ändring av
8.10 eldstad eller rökkanal, utan tekniskt
samråd
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2

2

2

2

Summa tid

2 0,5

Avslut av ärende

2

Slutbesked

Arbets-platsbesök

1

Slutsamråd

Startbesked

Rivning av byggnad eller en del av
byggnad, med tekniskt samråd

Tekniskt samråd

Handläggning av
anmälan

8.1

Ärendetyp

Expediering och
kungörelse

Start av ärende

Anmälningspliktiga åtgärder

Avgift

1 0,5 0,5

9,5 8 588 kr

0,5 0,5

3,5 3 164 kr

1 0,5 0,5

9,5 8 588 kr

0,5 0,5

3,5 3 164 kr

1 0,5 0,5

9,5 8 588 kr

0,5 0,5

3,5 3 164 kr

1 0,5 0,5

9,5 8 588 kr

0,5 0,5

3,5 3 164 kr

1 0,5 0,5

9,5 8 588 kr

0,5 0,5

3,5 3 164 kr
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Installation eller väsentlig ändring av
8.11 anordning för ventilation, med tekniskt
samråd

1

2

3 0,5

Installation eller väsentlig ändring av
8.12 anordning för ventilation, utan tekniskt
samråd

1

1

0,5

Installation eller väsentlig ändring av
anläggning för vattenförsörjning eller
8.13
avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
med tekniskt samråd

1

2

2 0,5

Installation eller väsentlig ändring av en
anläggning för vattenförsörjning eller
8.14
avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
utan tekniskt samråd

1

1

0,5

Ändring av byggnad som väsentligt
8.15 påverkar brandskyddet i byggnaden, med
tekniskt samråd

1

2

2 0,5

Ändring av byggnad som väsentligt
8.16 påverkar brandskyddet i byggnaden, utan
tekniskt samråd

1

2

0,5

1

2

3 0,5

1

2

0,5

Underhåll av sådant byggnadsverk med
särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats
8.17 med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller
motsvarande äldre föreskrifter, med
tekniskt samråd
Underhåll av sådant byggnadsverk med
särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats
8.18 med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första
stycket 5 c plan- och bygglagen eller
motsvarande äldre föreskrifter, utan
tekniskt samråd
8.19

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett
vindkraftverk, med tekniskt samråd

1

2

3 0,5

8.20

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett
vindkraftverk, utan tekniskt samråd

1

1

0,5

Uppförande eller tillbyggnad av sådan
komplementbyggnad som avses i 9 kap.
8.21
4a § plan- och bygglagen, med tekniskt
samråd, Attefall

1

2

Uppförande eller tillbyggnad av sådan
komplementbyggnad som avses i 9 kap.
8.22
4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt
samråd, Attefall

1

2

Uppförande eller tillbyggnad av sådant
komplementbostadshus som avses i 9
8.23
kap. 4a § plan- och bygglagen, med
tekniskt samråd. Attefall

1

2

Uppförande eller tillbyggnad av sådant
komplementbostadshus som avses i 9
8.24
kap. 4a § plan- och bygglagen, utan
tekniskt samråd , Attefall

1

2
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3

1

2

2

2

2

1

1

0,5 0,5

3,5 3 164 kr

1 0,5 0,5

9,5 8 588 kr

0,5 0,5

3,5 3 164 kr

1 0,5 0,5

9,5 8 588 kr

0,5 0,5

4,5 4 068 kr

1 0,5 0,5 10,5 9 492 kr

0,5 0,5

2

2

1

3

1 0,5 0,5 10,5 9 492 kr

3

4,5 4 068 kr

1 0,5 0,5 10,5 9 492 kr

0,5 0,5

3,5 3 164 kr

1 0,5 0,5

11 9 944 kr

0,5 0,5

5 4 520 kr

0,5 0,5

11 9 944 kr

0,5 0,5

5 4 520 kr
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Ändring av sådan komplementbyggnad
som avses i 9 kap. 4a § plan- och
8.25 bygglagen så att den blir ett sådant
komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen

1

2

Göra sådan anmälningspliktig
8.26 tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

1

2

Göra sådan anmälningspliktig
8.27 tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

1

2

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa
8.28 som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

1

2

Bygga sådan anmälningspliktig takkupa
8.29 som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

1

2

1

2

1

2

Sådan anmälningspliktig inredning av
ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c
8.30
§ plan- och bygglagen, med tekniskt
samråd
Sådan anmälningspliktig inredning av
ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c
8.31
§ plan- och bygglagen, utan tekniskt
samråd

2

2

3

1

0,5 0,5

5 4 520 kr

1

0,5 0,5

7 6 328 kr

1

0,5 0,5

5 4 520 kr

1

0,5 0,5

7 6 328 kr

1

0,5

4,5 4 068 kr

0,5 0,5

11 9 944 kr

0,5 0,5

5 4 520 kr

1

3

1

9 Tidsuppskattning

2

1

4

1

0,5
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Summa tid

2 0,5

Avslut av ärende

1

Slutbesked

4

Slutsamråd

Arbets-platsbesök

1

Tekniskt samråd

Startbesked

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt
samråd

Expediering och
kungörelse

9.2

Lovprövning

Ärendetyp
Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt
9.1
samråd

Start av ärende

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

0,5 0,5 11,5
0,5 0,5

7,5

Avgift
10 396
kr

6 780
kr
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10 Tidsuppskattning

1

2 0,5

2

10.2

Åtgärd som kräver rivningslov, utan
tekniskt samråd

1

4

1

0,5

Summa tid

Arbets-platsbesök

4

Avslut av ärende

Startbesked

1

Slutbesked

Expediering och
kungörelse

Åtgärd som kräver rivningslov, med
tekniskt samråd

Slutsamråd

Lovprövning

10.1

Ärendetyp

Tekniskt samråd

Start av ärende

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

0,5 0,5 11,5
0,5 0,5

7,5

Avgift

10 396
kr
6 780 kr

11 Tidsuppskattning

Expediering och
kungörelse

Avslut av ärende

Summa tid

Avgift

Inom planlagt
område

1 14

1

1

17

15 368 kr

Utanför planlagt
område

1 16

1

1

19

17 176 kr

Start av ärende

Prövning av ansökan

Förhandsbesked

Ärendetyp

11.1
Förhandsbesked
11.2

12 Tidsuppskattning
Villkorsbesked
Ärendetyp

12.1

Avgift

Villkorsbesked

Timdebitering
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13 Tidsuppskattning
Ingripandebesked
Ärendetyp

13.1

Avgift

Ingripandebesked

Timdebitering

14 Tidsuppskattning
Extra platsbesök
Ärendetyp

Utförande

Summa tid

Avgift

14.1

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första,
per styck

4

3 616 kr

14.2

Extra slutsamråd, utöver det första, per
styck

4

3 616 kr

15 Tidsuppskattning
Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken
Ärendetyp

15.1

Start av
ärende

Prövning av
ansökan

Expediering

1

8

1

Strandskyddsdispens

Avslut av Summa
ärende
tid
0,5

10,5

Avgift

9 492 kr

16 Tidsuppskattning
Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

16.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

16.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

I enlighet med tillämplig tabell

Timdebitering

17 Tidsuppskattning
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp
17.1

Avgift

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering
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18 Tidsuppskattning
Avslag
Ärendetyp
18.1

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i
enlighet med tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Avslag

19 Tidsuppskattning
Avskrivning
Ärendetyp

19.1

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i
enlighet med tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Avskrivning

20 Tidsuppskattning
Avvisning
Ärendetyp

20.1

Avgift
Avgift tas ut för nedlagt arbete i
enlighet med tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

Avvisning

21 Tidsuppskattning
Individuell mätning och debitering (IMD)
Ärendetyp
21.1

Avgift

Avgift för tillsyn innefattar kontroll, uppföljning, beslut om
föreläggande och andra nödvändiga tillsynsuppgifter
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Förklaringar av vissa begrepp
Nedan finns en lista med förklaringar av vissa begrepp som finns i taxan. När
begreppen avser handläggningsmoment, är det den genomsnittliga tiden för
arbetet med respektive moment som anges i tids- och kostnadsuppskattning.

Planenligt
Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande
områdesbestämmelser eller givet förhandsbesked.

Liten avvikelse
Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser
som avses i 9 kap. 31b§ PBL

Utanför planlagt område
Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, och omfattas inte heller av ett tidigare givet
förhandsbesked.

Inglasning av befintligt altan/skärmtak/balkong
Förtydligande, denna avgift utgår från att du har ett befintligt skärmtak som du
glasar in, det är alltså inte enbart ett altangolv.

Förhandsbesked
I ett förhandsbesked prövas lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den
avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. Det är vanligast att
söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt
utanför detaljplanelagt område. Om man vill stycka av mark till en ny fastighet kan
det vara lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom detta underlättar
lantmäteriets handläggning. Man kan få förhandsbesked för alla bygglovspliktiga
åtgärder både inom och utom detaljplanelagda områden. Ett positivt
förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan
om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.

Arbetsplatsbesök
I detta ingå såväl för- som efterarbete som faktiska arbetsplatsbesök, samt den
genomsnittliga restiden till och från ett arbetsplatsbesök i kommunen.
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Avskrivning
Avskrivning av ett ärende sker om sökande återkallar sin ansökan.

Expediering och kungörelse
När ett beslut om förhandsbesked eller lov har tagits ska det expedieras och
kungöras. Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart om
byggnadsnämnden har gjort expedieringen och kungörelsen på rätt sätt. Beslutet
ska delges vissa medan andra ska få ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut
om att ge lov och positiva förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och
Inrikes tidningar.
I tabell om tidsuppskattning är det den genomsnittliga tiden för detta fördelat på
alla ärenden av respektive typ.

Liten avvikelse
Sådan liten avvikelse från gällande detaljplan eller gällande områdesbestämmelser
som avses i 9 kap. 31b§ PBL.

Lovprövning
I detta ingår exempelvis inläsning av material, prövning och beslutsfattande, att
skriva beslut, grannhöranden remitteringar och att skriva fram ärenden till
nämnden.

Nybyggnad
Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en
ny plats (definition enligt 1 kap. 4§ PBL).

Slutbesked
I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutbeskedet.

Slutsamråd
I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska slutsamrådet, samt
den genomsnittliga restiden till och från en byggarbetsplats. När byggåtgärder som
har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan
slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd
ska bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska

normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. På mötet
går man bl.a. igenom hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och
kompletterande villkor i startbeskedet har följts. Om avvikelser har gjorts,
den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök
på byggarbetsplatsen, den kontrollansvariges utlåtande samt förutsättningar
för slutbesked.
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Start av ärende
I detta ingår exempelvis registrering, upprättande av ärende, kontroll av inkomna
handlingar, fördelning av ärenden.

Bygglovsprövning
Bygglovsprövning- den granskning och handläggning som görs innan lov kan
beviljas, så som granskning, begäran om komplettering, remisshantering,
grannhörande, möte, tjänsteutlåtande, nämndsammanträde etc.

Startbesked
I detta ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska startbeskedet.

Tekniskt samråd
I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet
går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till
kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet ska
byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som
behövs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges. I
tabell för tidsuppskattning ingår exempelvis för- och efterarbete och det faktiska
samrådet.

Tillbyggnad
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym (definition
enligt 1 kap. 4§ PBL).

Ändring av en byggnad
En eller flera åtgärder som ändrar en byggnadskonstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde (definition enligt 1 kap. 4§
PBL).

Villkorsbesked
Den som ska utföra en bygglovspliktig åtgärd kan begära ett villkorsbesked.
Byggnadsnämnden ska med ett sådant besked redovisa sin bedömning om åtgärden
kan komma att omfattas av särskilda villkor för att uppfylla utformningskraven i
plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden ska lämna ett villkorsbesked när
någon begär det.

Ingripandebesked
Ett ingripandebesked är ett skriftligt besked (utredning) från byggnadsnämnden om det
har vidtagits någon åtgärd i strid mot plan- och bygglagstiftningen. Ingripandebesked
syftar till att ge besked i förväg om att tillsyn kan komma att ske i framtiden. Ett
ingripandebesked är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett
byggnadsverk.
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Tjänsteskrivelse

Datum:2022-04-07

Sida 1 av 2

Dnr: 22/DOS/18

Beslut om reviderad taxa för bygglov, strandskyddsdispens
och tillsyn
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 vi i Hallsberg använt oss av är framtagen av Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och bygger på den genomsnittliga tidsåtgången för olika typer av lov och
anmälningsärenden och kostnad per handläggningstimma. Enligt 12 kap 10 § PBL får en avgift
enligt 12 kapitlet 8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av
besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
Nu gällande taxa för Bygglovsverksamhetens ansvarsområde antogs av kommunfullmäktige
2020-11-23, §79 och började gälla den 1 januari 2021.
1 juli 2021 tillkom ett nytt tillsynsområde för kommunernas byggnadsnämnd. Individuell
mätning och debitering (IMD) av uppvärmning och tappvarmvatten i flerbostadshus. Tillsynen
grundas i lag (2014:267) om energimätning i byggnader. Denna tillsyn får byggnadsnämnden ta
betalt för därför behöver taxan ändras.

Förslag till beslut
Drift- och servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:

1. anta taxa för bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn
2. att besluta att taxan ska börja gälla från och med den 1 juli 2022
3. resterande delar i taxan kvarstår från tidigare beslut.
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Tjänsteskrivelse

Datum:2022-04-07

Sida 2 av 2

Dnr: 22/DOS/18

Föreslagen förändring av taxan
Från den 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och
tappvarmvatten i flerbostadshus.
Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den eller de kommunala nämnder
som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet (byggnadsnämnden) som har tillsyn över att
de skyldigheter som anges i lagen fullgörs. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och
meddela föreskrifter om avgifternas storlek.
Sveriges kommuner och regioner SKR har tagit fram underlag till taxa för byggnadsnämndens
tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader.
Byggnadsnämnder i kommuner har inte rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn inom plan- och
bygglagen men nu finns alltså möjlighet för att ta betalt för tillsyn enligt lagen om
energimätning i byggnader.
Taxeunderlaget bygger på att timavgift tas ut för tillsynen. Avgiften i det enskilda ärendet
beräknas därmed genom att kommunens handläggningskostnad per timme multipliceras med
det antal timmar handläggningstid som kommunen ägnat åt det specifika ärendet.
Utifrån detta ändras taxan så byggnadsnämnden i kommunen kan ta ut en avgift inom det nya
tillsynsområdet.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltning
Magnus Ribbing
Förvaltningschef

Åsa Gunnarsson
Bygglovschef

Bilagor
Förslag på reviderad taxa för 2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 55 - Handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs kommun
(22/KS/106)

Ärendebeskrivning
Drift- och serviceförvaltningen har tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare tagit
fram en handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs kommun. Eftersom kommunstyrelsen är
huvudman för verksamheten måste beslut om att anta handlingsplanen tas i
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs
kommun.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs kommun.

Beslutsunderlag





TS Handlingsplan för nödvatten
Handlingsplan för nödvatten
§44 DOS Handlingsplan för nödvatten
Tjänsteskrivelse DOS Handlingsplan för nödvatten

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs
kommun
§ 55
22/KS/106
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/106

Handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Drift- och serviceförvaltningen har tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare tagit fram en
handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs kommun. Eftersom kommunstyrelsen är huvudman för
verksamheten måste beslut om att anta handlingsplanen tas i kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs kommun.

☐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
Handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs kommun
Protokollsutdrag drift- och servicenämnden
Tjänsteskrivelse drift- och serviceförvaltningen
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Beslutad av: Kommunstyrelsen
Datum: 2022-05-31
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Teknisk chef
Ärendenummer: 22/KS/106

Handlingsplan för nödvatten
Handlingsplanen syftar till att vara ett stöd för beslutsfattande och ledning under
dricksvattenstörning

Plan
Anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras samt vem som
ansvarar för genomförandet.
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1 Inledning och syfte med dokumentet
Detta dokument syftar till att vara ett stöd för beslutsfattande och ledning under
dricksvattenstörning. Stödet består av att tydliggöra ansvarsfördelning, mål och
prioritering för dricksvattenförsörjning vid begränsad vattentillgång inom
kommunens gränser. Handlingsplanen för nödvatten innehåller också en
beskrivning av materiella och personella resurser samt bilagor med kartor över
kommunala hämtningsplatser för nödvatten. Handlingsplanen för nödvatten ska
användas vid störningar av vattenproduktion och leveranser. Den ska också
fungera som planeringsutgångspunkt vid höjd beredskap.
Aktivering av handlingsplanen för nödvatten sker enligt beslut av Drift- och
serviceförvaltningen.

2 Roller och ansvar
2.1 Kommunens ansvar
Enligt livsmedelslagstiftningen är det den som producerar eller tillhandahåller ett
livsmedel som är ansvarig för att livsmedlet är säkert och uppfyller
myndigheternas krav. Det innebär att kommunen ska uppfylla kraven i
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2001:30).
Huvudmannen (kommunen) har en skyldighet att göra information om
dricksvattenkvaliteten tillgänglig för kommuninvånare och övriga
vattenkonsumenter. Det innebär att störningar i dricksvattenkvaliteten ska
kommuniceras på lämpligt sätt. Störningens omfattning avgör vilka kanaler och på
vilken sätt informationen kommuniceras.
Kommunens ansvar för dricksvattenförsörjningen innebär att den ska leverera
vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannens
leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal
hushållsanvändning. Kommunen garanterar inte att visst vattentryck eller viss
vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras (ABVA)1. Gentemot företag eller
andra aktörer har kommunen inga andra åtaganden än vad som gäller i relation
till ett vanligt hushåll. Eventuella åtaganden regleras i dessa fall genom skriftliga
avtal.
Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att
förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid
planlagt leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna om detta på
lämpligt sätt, till exempel genom skriftligt meddelande. Vid en mer omfattande
akut avstängning ges information t. ex. via kommunens hemsida, via SMS-tjänst
eller genom lokalradion.

Allmänna bestämmelser för användande av Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
1
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2.2 Den enskildes och organisationers ansvar
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldiga att reducera sin
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.
Om kommunen aktiverat nödvattenförsörjning har de som hämtar vatten ett
ansvar att följa rådande anvisningar för att undvika konflikter och kontaminering
av nödvattnet. Det är också enskildas ansvar att ha lämpliga kärl för att hämta
vatten i.
Fastighetsägare och verksamhetsutövare som har behov av kontinuerlig
vattentillförsel bör tillse att de kan hantera störningar i dricksvattenförsörjningen,
exempelvis om kokningsrekommendation behöver utfärdas eller om det uppstår
Totalt avbrott i vattenförsörjningen. Bland annat bör lantbrukare med stora
djurbesättningar som ansluter sig till det kommunala vattenledningsnätet behålla
sin enskilda vattentäkt som reserv. En enskild vattentäkt får dock inte vara
inkopplad till samma system som har anslutning till den allmänna anläggningen.
Fastighetsägare och verksamhetsutövare har eget ansvar för att skapa alternativ
lösning för sanitet och hygien vid totalt avbrott i vattenförsörjningen. Samma sak
gäller för enskilda.

2.3 Ansvarsfördelning inom kommunen
2.3.1 Tekniska avdelningens ansvar inför och vid störningar
Inför störningar


Upprätthålla en aktuell planering som beskriver hur
nödvattenförsörjningen i kommunen ska fungera samt hur VA-enheten
ska arbeta vid störningar.



Upprätthålla användbarhet för de resurser som behövs vid hantering av
störningar.

Vid störningar


Leverera dricksvattentankar till prioriterade vattenkonsumenter och till
allmänhetens hämtstationer.



Löpande fylla på de dricksvattentankar som har fördelats till kommunala
verksamheter och allmänhetens hämtningsstationer.



Säkerställa att tankarna bevakas samt att dricksvattenkvalitén i tankarna
är acceptabel.



Hantera själva händelsen/orsaken till att störningar har uppstått.



Stödja kommunens kommunikatörer att kommunicera och informera
allmänhet och övriga vattenkonsumenter.



Ansvarar för provtagningar och uppföljning av dricksvattenkvaliteten.
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2.3.2 Miljöavdelningens ansvar inför och vid störningar
Inför störningar


Tillsyn av vattenverk.

Vid störningar


Fungera som kommunens expert i dricksvattenkvalitetsfrågor.



Bli informerade om kokningsrekommendationer och andra liknande
åtgärder.

2.3.3 Kommunikationsfunktionens ansvar inför och vid störningar
Inför störningar


Vidta förberedande åtgärder för att vid dricksvattenstörningar snabbt
kunna kommunicera relevant information enligt kriskommunikationsplan.

Vid störningar


I dialog med övriga aktörer som hanterar händelsen formulera och
kommunicera information om inträffad händelse enligt
kriskommunikationsplan.

2.3.4 Övriga kommunala verksamheters ansvar inför och vid störningar
Inför störningar


Verksamheter som är beroende av dricksvattenförsörjningen ska ta fram
och årligen uppdatera kontinuitetsplaner



Inventera behov av samt se till att resurser för att hantera störningar i
vattenförsörjningen kan hanteras på ett acceptabelt sätt. Exempelvis
hygienprodukter, vattendunkar och liknande.

Vid störningar


All kommunal verksamhet ska bedrivas på ett sätt som i mesta möjliga
mån begränsar behovet av vattenleveranser.



Verksamhet som kan ligga nere utan större konsekvenser för människors
liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt miljö och egendom kan
behöva ställas in för att underlätta vattenleverans till de mest
samhällsviktiga verksamheterna.



När prioriterade verksamheter fått dricksvattentank utkörd ansvarar de
för all hantering av vattnet utöver vad som nämnts ovan under rubriken
VA-avdelningens ansvar. Det innebär ansvar att ha tillräckliga egna
vattenkärl, personalresurser och annat som behövs för att hantera både
dricksvattenförsörjning och vid behov utföra manuell spolning på
toaletter.



Använda sig av upprättade kontinuitetsplaner.
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3 Beskrivning av kommunens
dricksvattenproduktion- och distribution
I Hallsbergs kommun finns 2 kommunala vattenverk. Den största delen av
Hallsbergs kommuns totala dricksvattenkonsumtion levereras av Kumla kommun.
Vretstorps vattenverk och Hjortkvarns vattenverk levererar mindre mängder.
Producerat dricksvatten kommer både från grund- och ytvattentäkter.

4 Olika typer av störningar i vattenförsörjningen
Det finns två typer av störningar i vattenförsörjningen – avbrott i leverans av
vatten eller att otjänligt vatten levereras.
En stor skillnad mellan störningstyperna är att toaletter inte får något vatten vid
avbrott i vattenleverans medan toaletter kan användas som vanligt när vattnet av
olika orsaker är otjänligt. Det påverkar i hög grad hur stora problem som
störningen medför.

4.1 Omfattande avbrott i vattenleverans
Denna typ av störning innebär totalt avbrott i hela eller delar av
dricksvattenförsörjningen. Orsaken till en sådan störning kan exempelvis vara att
vattenverk slås ut eller allvarlig skada på huvudvattenledning.
Vid avbrott i vattenleveransen till ett område krävs alternativ försörjning. Avbrott
i vattenleveransen är normalt korta. Om inte huvudledningen drabbats av brott
kan normalt läckan begränsas mycket med stängning av ventiler. Brott på
ledningar beräknas vara åtgärdade inom en arbetsdag om läckan kan lokaliseras.
Ledningsbrott kan dock följas av kokningsrekommendation på grund av
föroreningsrisken. Skador på vattenverk kan innebära mer långsiktiga avbrott i
vattenförsörjningen.
Under störning kommer kommunen försörja viss samhällsviktig verksamhet och
kommuninvånarna med hjälp av så kallade nödvattentankar.

4.2 Otjänligt vatten
Den andra typen av störning innebär att vatten fortfarande kan levereras till
abonnenter men att det av olika orsaker är otjänligt. De kan bero på att vattnet
har mikrobiologisk förorening i form av bakterier, virus, parasiter eller kemisk
förorening.
4.2.1 Mikrobiologisk förorening
Vid denna typ av störning kan vattnet ofta konsumeras efter kokning. Det kan
dock finnas tillfällen då kokning inte är nog tillräckligt för att uppnå
dricksvattenkvalitet. Scenariot ställer höga krav på snabb kommunikation som når
ut till många för att så få som möjligt ska dricka av det otjänliga vattnet.
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I detta scenario utgår kommunen från att kommunal verksamhet kokar vatten och
försörjer sig själva. Det kan dock bli aktuellt att stödja viss verksamhet som har
bristfälliga förutsättningar att koka vatten eller som har särskilt stora behov.
Allmänheten kokar eget vatten – några nödvattentankar ställs inte ut.
I förskolor och lågstadieskolor, demensverksamhet och gruppboenden kan kranar
behöva stängas för att säkerställa att brukare inte dricker av vattnet.
4.2.2 Kemisk förorening utan lukt
Vid denna typ av störning kan vattnet inte konsumeras efter kokning men kan
användas till bad/dusch och WC efter VA-huvudmans godkännande. Scenariot
ställer höga krav på snabb kommunikation som når ut till många för att så få som
möjligt ska dricka av det otjänliga vattnet. I detta fall krävs distribution av
nödvatten till kommuninvånare och viss samhällsviktig verksamhet.
I förskolor och lågstadieskolor, demensverksamhet och gruppboenden kan kranar
behöva stängas för att säkerställa att brukare inte dricker av vattnet.
Fastighetsägare måste kontaktas.
4.2.3 Kemisk förorening med lukt
Vid denna typ av störning kan vattnet inte konsumeras efter kokning eller
användas för bad/dusch och tvätt. Däremot kan det användas för spolning i
toaletter.
I detta fall krävs distribution av nödvatten till kommuninvånare och viss
samhällsviktig verksamhet. Det innebär också att stora volymer krävs då vatten
för personlig hygien måste levereras.
I förskolor och lågstadieskolor, demensverksamhet och gruppboenden kan kranar
behöva stängas för att säkerställa att brukare inte dricker av vattnet.
Fastighetsägare måste kontaktas.

5 Mål för kommunens nödvattenförsörjning
Kommunen har ställt upp mål för leverans av dricksvatten vid avbrott i
dricksvattenförsörjningen.
Verksamhet

Dricksvattenbehov per dygn

Hushåll, första dygnet

3–5 liter per person och dygn

Hushåll, inom tre dygn

10–15 liter per person och dygn

Särskilda boenden

15 liter per boende

Gruppboende

Enligt mängd som för person i
hushåll

Vissa brukare med
hemvårds/hemtjänstinsatser

Enligt mängd som för person i hushåll
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En nödvattentank ställs vid
vårdcentralen

Vatten för sanitet och hygien ingår inte i de vattenmängder som ska kunna
levereras till allmänheten. Vatten till toaletter måste allmänheten hämta själva,
exempelvis från vattendrag eller områden som inte har drabbats av
vattenavbrottet. Vatten får inte tas från nödvattentankar och användas för
toaletter eftersom nödvatten-försörjningen inte är dimensionerad efter det.
Vid ett stort avbrott som kräver omfattande nödvattenförsörjning bedöms att det
kan vara driftsatt ungefär 16 - 24 timmar efter beslut.2 Nödvattenförsörjning med
hjälp av resurser som finns tillgängliga i Kumla och Hallsberg och andra
närliggande kommuner ska kunna vara i gång på kortare tid och inriktas då mot de
högst prioriterade vattenkonsumenterna, inklusive viss nödvattenförsörjning till
allmänhet.
I handlingsplanen för nödvattens bilageförteckning framgår att bland de
prioriterade tre grupperna för nödvatten i sin tur är uppdelade i tre grupper för
hur snabbt nödvatten kan distribueras. Platser med röd markering ska planeras
för vatten inom 24 timmar, blå markering 48 timmar och gul markering 72
timmar.

6 Prioritering av vattenkonsumenter
6.1 Utgångspunkter för prioriteringen
Kommunen har gjort en prioritering av vilka verksamheter som är viktigast att
försörja med vatten. Utgångspunkten har varit samhällets skyddsvärden:
människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö samt
egendom/ekonomiska värden.3 Högst prioriterat är att skydda människors liv och
hälsa samt upprätthålla samhällets funktionalitet och verksamhet som har stor
betydelse för miljön.

Baserat på att det tar ett par timmar innan beslut fattas om att beställa VAKA-tankarna.
Från beställning tar det ca 24 timmar till dess att en VAKA-container kan vara på plats.
Urlastningen av containern tar cirka 20 – 30 minuter. Färdigställande av en tank tar ca 5
minuter, fyllning tar ytterligare 5 minuter. Totalt ska tankar ut till 22 platser för
allmänheten. Därutöver finns 15 platser med prioriterade verksamheter.
3 Prioriteringsordning vattenförsörjning. KS sammanträdesprotokoll 2019-05-21, § 57
2
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6.2 Prioriterade vattenkonsumenter i kommunal verksamhet
Prioritering 1
Verksamhet

Motivering

Ungefärligt
vattenbehov/dygn

Särskilda boenden (äldre
och demens)

Skydda brukarnas liv och
hälsa

15 liter/dygn

Känsliga brukare med
insatser i hemmet 4
Kostförsörjning till
särskilda boenden och viss
hemtjänst

Skydda brukarnas liv och
hälsa
Säkerställa funktionalitet i
särskilda boenden och för
särskilt känsliga brukare
med insatser i hemmet
Skydda brukarnas liv och
hälsa
Säkerställa samhällets
funktionalitet
Säkerställa samhällets
funktionalitet
Skydda brukarnas liv och
hälsa
Skydda brukarnas liv och
hälsa

3–5 liter/dygn

Gruppboenden
Förskola kostförsörjning
Grundskola F-6 och
särskola kostförsörjning
Gruppboende
socialpsykiatri
Servicebostäder

2 liter/portion + vatten
för städning och hygien
3–5 liter/dygn 1–3
2 liter/portion + vatten
för städning och hygien
2 liter/portion + vatten
för städning och hygien
3–5 liter/första dygnet,
därefter 10–15 liter/dygn
3–5 liter/första dygnet,
därefter 10–15 liter/dygn

Prioritering 2
Verksamhet

Motivering

Ungefärligt
vattenbehov/dygn

Viss fritidsverksamhet
(”fritis”)

Säkerställa samhällets
funktionalitet

2 liter/elev

Kommuninvånare

Upprätthålla samhällets
funktionalitet
Säkerställa funktionalitet i
förskolor
Säkerställa funktionalitet i
gruppbostäder

3–5 liter/dygn 1–3,
därefter 10–15 liter/dygn
2 liter/portion + vatten
för städning och hygien
2 liter/portion + vatten
för städning och hygien

Kostförsörjning förskolor
Kostförsörjning
gruppbostäder

Den främsta anledningen att förskolor, skolor F-6 och särskola bör prioriteras är
att stängd verksamhet ger stora konsekvenser för samhället. Detta eftersom

4 Brukare som är prioriterade är dem som inte förstår att man inte kan använda vattnet
samt dem som har stora insatser från hemtjänsten (exempelvis sängliggande, personer
som inte själva kan försörja sig med vatten, personer med palliativ vård mm).
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barnen och eleverna i sådana situationer måste tas omhand av vårdnadshavare
eller dylikt. Elever från årskurs 7 och uppåt förväntas kunna klara sig själva.
Prioritering 3
Prioritering 3 handlar om verksamhet som har stor betydelse för miljön. För
kommunens del är det avloppsreningsverken.

6.3 Dricksvattenförsörjning för kommuninvånare
Vid störningar i dricksvattenförsörjningen som inte kan avhjälpas med hjälp av
kokning ska kommunens invånare försörjas med nödvatten. Det sker genom
utställning av nödvattentankar vid ett antal hämtningsstationer. Placeringen av
dessa är bestämda på förhand men kan vid behov flyttas beroende på
förutsättningarna när störningen inträffar. På kommunens hemsida finns
information om var nödvatten kan hämtas i de sex tätorterna. Målet är att
nödvatten ska vara lätt tillgängligt för alla i kommunen.
Kommunen ansvarar inte för att kommuninvånare har kärl att hämta vatten med
eller för att transportera hem vatten till kommuninvånare. Vissa personer med
kommunala insatser i hemmet kommer dock att få vatten transporterat till sig.

7 Resurser
I handlingsplan för nödvatten tas de resurser upp som finns för att på
kommunövergripande nivå hantera störningar. Det innebär främst vattentankar
och fordon för att transportera dessa samt personal för transport av vattentankar
och för att hantera källan till störningarna. Kommunala verksamheter förväntas i
kontinuitetsplaner ha en egen planering för de materiella och personella resurser
de behöver för att kunna upprätthålla prioriterad verksamhet.

7.1 Materiella resurser
Generellt sett kan sägas att de typer av resurser som ofta behövs är fordon för
transport och lastning av mindre tankar (1m3), tankbilar för påfyllning av dessa
tankar alternativt lastbil med stor vattentank, vattentankar för prioriterade
verksamheter och allmänhetens hämtstationer (1m3) samt SJ-pallar att ställa
mindre tankar på.
Vissa resurser finns i kommunens egen organisation medan andra måste lånas in
utifrån.
7.1.1 Interna resurser
Inom kommunen finns bland annat följande resurser: 2 lastbilar, 2 lastmaskiner, 1
truck, 1 vattentunna 8m3, 8 vattentankar 1m3, 2st vattentankar 0,75 m3, mindre
mängd 25 litersdunkar.
Fordon för påfyllnad av vattentankar skulle behöva lånas/hyras in för att på ett
smidigt sätt kunna fylla på utställda nödvattentankar.

Page 156 of 643

Sida

10(13)

Datum

2022-05-31

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

22/KS/106

7.1.2 Externa resurser
Räddningstjänsten
Räddningstjänstens tankbilar är inte godkända för transport av dricksvatten.
Däremot skulle de kunna användas för transport av vatten för andra ändamål,
förutsatt att tankbilar finns tillgängliga.
Andra kommuner
Inom Örebro län finns en överenskommelse om att stödja varandra vid störningar
i vattenförsörjning. Detta vad gäller både personal och material. Ersättning för
sådant stöd sker enligt självkostnadsprincipen.
VAKA
VAKA är den nationella vattenkatastrofgruppen. Livsmedelsverket ansvarar för
VAKA-gruppen. Den består av personer bland annat från dricksvattenproduktion,
miljöskydd, laboratorieverksamhet och räddningstjänst. VAKA:s uppgift är dels att
kunna tillhandahålla expertstöd och att ställa material till förfogande.

7.2 Personella resurser
För att kunna hantera omfattande störningar i dricksvattenförsörjningen kommer
det krävas avsevärda personalresurser. Personal från flera delar av kommunen
kommer att behöva hjälpa till, samt möjligen också externt inlånad/inhyrd
personal. Bemanningsscheman finns beskrivna i LSO-planen.
I första hand bör personal från Drift- och serviceförvaltningen användas, därefter
annan kommunalt anställd personal och efter det personal från andra aktörer.
7.2.1 Interna personalresurser
VA-avdelningens personal ansvarar för att lösa orsaken till dricksvattenstörningen.
Det inkluderar alla åtgärder för att snarast göra det möjligt att återgå till en
normal dricksvattenförsörjning. VA-avdelningens personal ansvarar också för att
nödvattenförsörjning kan genomföras på en kommunövergripande nivå.
Övrig personal i kommunen kommer att behöva hjälpa till med uppgifter som att
köra ut och fylla på vattentankar till allmänhetens hämtningsstationer, bevaka
hämtningsstationer, köra ut vatten till prioriterade vattenkonsumenter och
prioriterade brukare inom hemtjänst som bor i egen lägenhet med mera.
De personalresurser som står till förfogande är bland annat:


Gata/parkavdelningen



Fastighetsavdelningen



Personal och brukare från arbetsmarknadsenheten

7.2.2 Externa personalresurser


Redan i inledningen av en störning bör VA-avdelningen kontakta sina
motsvarigheter i andra kommuner. Detta för att säkerställa att vid
långvariga eller särskilt omfattande störningar kunna få extern hjälp.
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I inledningen av en större störning bör VAKA kontaktas för att vid behov få
expertstöd.



Frivilliga resursgruppen (FRG) för Hallsberg.



Det bevakningsföretag kommunen har ramavtal med.



Försvarsmakten, inklusive Hemvärnet. Förfrågan om stöd från
Försvarsmakten riktas till Militärregion Väst. En förfrågan bör kanaliseras
via Länsstyrelsen Örebro.

Länsstyrelsen i Örebro län har en tjänsteman i beredskap (TIB)dygnet runt. Denne
kan vara en användbar ingång för att få kontakt med andra aktörer. Länsstyrelsen
bör också informeras vid större störningar även om inget behov av stöd från dem
finns i den då aktuella situationen.

8 Revidering och uppföljning
Handlingsplan för nödvatten ska hållas uppdaterad. Förändringar i kommunala
verksamheter, hos externa prioriterade brukare, befolkningsunderlag med mera
gör det nödvändigt.
VA-huvudman ansvarar för att årligen se över handlingsplanen för nödvatten. I
det ingår att se över föreliggande plan, att påminna företrädare för prioriterade
verksamheter om handlingsplan för nödvatten samt att se över sin egen operativa
plan för hantering av störningar i dricksvattenförsörjningen. Uppdateringen bör
ske i samråd med säkerhetssamordnare.
Verksamheter som tagit fram kontinuitetsplaner för hantering av störningar i
dricksvattenförsörjningen ska uppdatera dessa årligen. De ska även tas upp på
APT minst två gånger per år.
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Bilagor
Bilaga 1 – Björnhammaren
Bilaga 2 – Hallsberg
Bilaga 3 – Hjortkvarn
Bilaga 4 – Pålsboda
Bilaga 5 – Sköllersta
Bilaga 6 – Svennevad
Bilaga 7 – Vretstorp
Bilaga 8 - Östansjö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-20

Drift-och servicenämnden
Tid

Plats

08:00-10:30

Hörnet vån 2, Kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ewa-Rosa Sliwinska (S) (ordförande)
Birgitta Kumblad (S) (vice ordförande)
Gösta Hedlund (C) (2:e vice ordförande)
Lillemor Pettersson (S)
Calin Mc Quillan (M)
Markus Eriksson Nordkvist (MP)
Gert Öhlin (L)
Oscar Lundqvist (SD)
Hans Palmqvist (S) ersätter Henrik Axelsson (S)
Dan Fredriksson (SD) ersätter Jimmy Olsson
(SD)

Övriga
Magnus Ribbing (Förvaltningschef DOS)
Ingalill Nilsson (Ekonom)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Niklas Hasselwander (Teknisk chef)

Protokollet innehåller paragraferna §44

Ordförande

_________________________________________________________________
Ewa-Rosa Sliwinska

Justerare

_________________________________________________________________
Markus Eriksson Nordqvist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-04-20

Drift-och servicenämnden

§ 44 - Handlingsplan för nödvatten
(21/DOS/89)

Ärendebeskrivning
Drift- och Serviceförvaltningen, Tekniska avdelningen har tillsammans med kommunens
Säkerhetssamordnaren tagit fram en handlingsplan för Nödvatten.
Tekniske chefen föredrar ärendet

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

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

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse handlingsplan Nödvatten 2022
Handlingsplan för nödvatten

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Drift- och Serviceförvaltningen, Tekniska avdelningen har tillsammans med kommunens
Säkerhetssamordnaren tagit fram en handlingsplan för nödvatten i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Drift- och Serviceförvaltningen, Tekniska avdelningen har tillsammans med kommunens
Säkerhetssamordnaren tagit fram en handlingsplan för nödvatten. Handlingsplanen är tänkt att
användas vid både korta och längre driftstörningar på kommunens dricksvattendistribution på
samtliga orter där Hallsbergs kommun har kommunalt dricksvatten. Dricksvatten distribueras bara ut
efter handlingsplanen när abonnenter är utan vatten eller att vattnet är obrukbart. Finns vatten att
tillgå via det kommunala dricksvattenledningsnätet, men med bedömningen ej tjänligt från
ackrediterat laboratorium, kommer inte handlingsplanen att tillämpas.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift- och serviceförvaltningen

Magnus Ribbing

Niklas Hasselwander

Förvaltningschef

Teknisk chef

Bilagor
Handlingsplan för nödvatten
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Kommunstyrelsen

§ 56 - Planeringsinriktning för höjd beredskap
(22/KS/121)

Ärendebeskrivning
Dokumentet ger förslag till ett politiskt beslut om planeringsinriktning för höjd beredskap.
Dokumentet anger ansvarsförhållanden, pekar ut samhällsviktiga verksamheter och anger
inriktning för planering.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta planeringsinriktning för höjd beredskap.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen kommer överens om att ändra texten i sista rutan på sida 7 så att det står:
I dagsläget ej aktuellt för Hallsbergs kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta planeringsinriktning för höjd beredskap.

Beslutsunderlag



TS Planeringsinriktning för höjd beredskap
Planeringsinriktning för höjd beredskap

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Planeringsinriktning för höjd beredskap
Ärendebeskrivning

Dokumentet ger förslag till ett politiskt beslut om planeringsinriktning för höjd beredskap.
Dokumentet anger ansvarsförhållanden, pekar ut samhällsviktiga verksamheter och anger inriktning
för planering.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta planeringsinriktning för höjd beredskap.

Ärendet

Planeringsinriktningen är ett resultat av kommunens utbildnings- och övningsplan för 2021. I den
uttrycks att under 2021 året ska bedrivas kompetenshöjande åtgärder i totalförsvar för bl a
kommunstyrelsen. Syftet med övningen var bl a att peka ut vad som är det civila försvaret i
Hallsbergs kommun. Resultatet av övningen skulle samla i ett dokument som pekar ut riktningen. I
föreliggande dokument är det framför allt pkt 2.1 som diskuterades på övningen.
I likhet med planeringsinriktning för pandemin covid- 19 behövs en politisk inriktning för höjd
beredskap. Inriktningen förväntas skapa och vidmakthålla en ökad förmåga att hantera olika typer av
antagonistiska handlingar mot kommunens verksamheter.
Planeringsinriktningen har behandlats i kommunens ledningsgrupp som ställer sig bakom förslaget.
☐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.
Beslutet rör inte barn direkt och inte i någon negativ eller inskränkande riktning för barnets bästa.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Birgitta Rydén

Kommundirektör

Säkerhetssamordnare

Bilagor
Planeringsinriktning för höjd beredskap

Page 165 of 643

Beslutad av: Kommunstyrelsen
Datum: 2022-05-31
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Verksamheter inom Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnaren
Ärendenummer: 22/KS/121

Planeringsinriktning för höjd
beredskap
Dokumentet uttrycker kommunstyrelsens inriktning för planering och syftar till att ge stöd för
verksamheter att planera för höjd beredskap

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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Innehållsförteckning
1
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1.1

2

Det civila försvaret i Hallsbergs kommun....................................... 3
2.1
2.2

3
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Samhällsviktiga verksamheter.............................................................................. 4
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1 Inledning
Detta dokument ger inriktning till verksamheter i Hallsbergs kommun att planera
för höjd beredskap. KS beslutade i april 2020 om övergripande inriktning för
pandemiplanering. Föreliggande dokument bygger på denna planering och
utvecklas inom ramen för planeringsinriktning för höjd beredskap.
Dokumentet är öppet vilket innebär att det inte innehåller säkerhetsskyddad
information enligt OSL kapitel 15 §2(försvarssekretess) eller OSL kapitel 18 § 13
(Risk- och sårbarhetssekretess).

1.1 Ansvaret
Kommunstyrelsen ansvarar för ledning av den del av det civila försvaret som
kommunerna ska bedriva (LEH 2006:544, 3 kap, § 2).
Kommunstyrelsen ska under höjd beredskap verka för att den verksamhet som
bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer
till stånd mellan dem som bedriver verksamheten” (LEH 2006:544, 3 kap, § 4).
Kommundirektören ansvarar för verksamhetsledning, samordning och
övergripande inriktning av förvaltningarnas arbete för höjd beredskap.
Förvaltningschefer ansvarar för verksamhetsledning, intern samordning och
inriktning utifrån överordnads beslut.
Säkerhetsskyddschefen ansvarar för ledning, styrning och kontroll av kommunens
säkerhetsskydd.
Biträdande signalskyddschef ansvarar för signalskyddssystemet under ledning av
Signalskyddschefen (länsstyrelsen).
Samtliga medarbetare i Hallsbergs kommun ska alltid infinna sig för tjänstgöring
enligt chefens beslut. Detta gäller även under höjd beredskap. Krigsplacerade
medarbetare ska infinna sig enligt krigsplaceringsorder vid larm om högsta
beredskap.

2 Det civila försvaret i Hallsbergs kommun
Definition av samhällsviktig verksamhet
”Samhällsviktig verksamhet är verksamhet, tjänst eller infrastruktur som
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för
samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet”. (MSB 2020)
Målen för det civila försvaret är:
•

värna civilbefolkningen

•

säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna

Page 168 of 643

Sida

3(7)

Datum

Reviderad

2022-05-31

Klicka här för att
ange datum.

22/KS/121

•

bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld

•

upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och
bidra till att stärka försvarsviljan

•

bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra
påfrestningar på samhället i fred

•

med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella
fredsfrämjande och humanitära insatser

2.1 Samhällsviktiga verksamheter
Planering för höjd beredskap ska ta sin utgångspunkt i den kommunövergripande
pandemiplanering som beslutades i KS i april 2020. Där framgår att det är följande
verksamheter/funktioner som ska prioriteras och där det finns krav på särskild
kontinuitetsplanering. Dessa är (utan inbördes prioritering):

•

Kommunledningen med administration

•

Socialtjänst samt vård och omsorg

•

Skolor och förskolor

•

Vatten och avloppsverksamhet

•

Myndighetsfunktion vad avser livsmedel och miljö

•

Gata/väghållning

•

Kommunens växel

•

Måltidsverksamhet

•

Städverksamhet

•

Biblioteksverksamhet

Verksamheterna ska inriktas mot att värna civilbefolkningen och att upprätthålla
samhällsviktiga verksamheter/funktioner.
Inom ramen för de prioriteringar av samhällsviktiga verksamheter som angivits
ovan ska särskilt planeras för följande funktioner/motsvarande.1
• Vatten (särskilt sårbara grupper)
• Måltid (särskilt sårbara grupper)
• El samt reservkraft inkl. bränsle
• Avfallshantering
• Trygghetspunkter
• Skyddsobjekt och skyddsvakter
• Kommunikation
• Hantering av flyktingar
Dessa funktioner/motsvarande pekades ut som särskilt viktiga i KS övning för höjd
beredskap 2021-10-07.

1
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Därutöver ska verksamheterna, inom ramen för kommunens geografiska ansvar
för samordning, intensifiera samverkan med Försvarsmakten, Sydnärkes
kommunalförbund, Sydnärkes utbildningsförbund samt näringslivet.

2.2 Önskvärd effekt
Den önskvärda effekten av vidtagna åtgärder är att invånarnas liv och hälsa ska
värnas och att livsnödvändig försörjning måste tillgodoses. För att kommunen ska
kunna uppnå den effekten måste vissa samhällsviktiga verksamheter fungera hela
tiden och skyddas mot antagonistiska intrång och sabotage, exempelvis
cyberattacker.
Den önskvärda kan endast uppnås i samverkan med andra och bidrar till att öka
stärka försvarsviljan och hålla samhället levande. Ett mål av den önskvärda
effekten är också att förtroendet för kommunens ledningsförmåga upprätthålls.

3 Inriktning för planering
Samtliga samhällsviktiga verksamheter och funktioner enligt 2.1 ska ha en plan för
att bedriva verksamhet och uppfylla lagstadgade krav under höjd beredskap.
Planeringen ska utgå från verksamhetens/funktionens pandemiplan från 2020. I
de fall kontinuitetsplaneringen (plan B) är påbörjad eller färdig ska den fyllas på
med, eller granskas, för att också innehålla åtgärder för att upprätthålla
verksamhet under höjd beredskap.
Pandemiplaneringen, som i sig är en kontinuitetsplanering, fokuserade särskilt på
att planera för att kunna bedriva verksamheter under situationer med hög
personalfrånvaro och brist på materiel.
Kontinuitetsplanering fokuserar dels det som pandemiplanen omfattar, dels
beroenden som kan vara interna eller externa, exempelvis beroende av
elförsörjning, vatten, administrativa system m m.
Planen för höjd beredskap är en sammanjämkning av dessa två planer och där
vissa tillägg behöver göras utifrån vad krigsfara eller krig i Sveriges närområde
eller ett krig får för konsekvenser för samhällsviktiga verksamheter/funktioner.

3.1 Särskilda uppdrag
Vissa tillkommande uppdrag ska effektueras.


Iordningsställande av skyddsrum



Planering för iordningsställande av trygghetspunkter



Intensifiera arbetet med identifiering av reservkraftsaggregat



Organisera lokal kristidsverksamhet
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Bilaga 1: Beslut om åtgärder för mål civilt försvar
Mål för civilt
försvar samt
prioriterade
verksamheter

Politik
KS beslut

FÖRVALTNING
KD beslut

Vilka förvaltningar
eller
samverkansorgan
?

Vilka verksamheter
ingår i begreppet
civilt försvar

Kommunstyrelse
n fastställer vilka
verksamheterna
är samt ev
prioriteringar
inom dessa

Beslutet är ett
grundläggande
planeringsunderlag
för
verkställighetsbeslut

Samtliga
förvaltningar, FM,
SUF, SKF, Kumla
vatten

Värna
civilbefolkningen

KS beslutar om
önskvärd effekt

Verkställighetsbeslut

Samtliga förvaltningar

Säkerställa de
viktigaste
samhällsfunktionern
a

KS beslutar om
önskvärd effekt

Verkställighetsbeslut

Samtliga förvaltningar

Upprätthålla en
nödvändig
försörjning

KS beslutar om
önskvärd effekt

Verkställighetsbeslut
om
Kontinuitetsplanerin
g av prioriterade
samhällsviktiga
verksamheter

Samtliga förvaltningar

Bidra till det militära
försvarets förmåga
vid väpnat angrepp
eller
krig i vår omvärld

Stödja förvaltning
i det geografiska
områdesansvaret

Samverka med
försvarsmakten

I första hand KSF för
vidare samverkan
med berörd
förvaltning

Upprätthålla
samhällets
motståndskraft mot
externa
påtryckningar och
bidra till
att stärka
försvarsviljan

Stödja
förvaltningens
arbete, hålla sig
informerad om
omvärldsläget

Verkställighetsbeslut
om vad och hur
extern
kommunikation ska
utformas

KSF, särskilt
Kommunikationsfunktionen
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-
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Kommunstyrelsen

§ 57 - Reglemente för kommunstyrelsen
(22/KS/69)

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, driftoch servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden,
revisionen, social- och arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar
av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för kommunstyrelsen.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för kommunstyrelsen.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag



TS Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, drift- och
servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden, revisionen, socialoch arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för kommunstyrelsen. Reglementet gäller
från och med 2023-01-01.

Ärendet

Reglementet har setts över och redaktionella ändringar har gjorts som exempelvis att ändra stavfel
och rätta till lagrumshänvisningar där lagar bytt namn eller paragrafsnummer. Dessa korrigeringar
kommer inte tas upp i nedan angiven lista över ändringar i dokumentet.










3 § 6 punkten – tagit bort angivelsen att obesvarade motioner redovisas till fullmäktige två
gånger per år eftersom detta görs varje möte.
9 § - kommunfullmäktige utser enligt kommunallagen ledamöter till kommunens nämnder,
det stod tidigare i denna paragraf i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen
utser krisledningsnämndens ledamöter men detta är nu ändrat till kommunfullmäktige.
22 § 5 punkten – stod tidigare att beslutet ska fattas senast den 30 april, detta beslut fattas i
samband med boksluten från de kommunala bolagen och det sker vanligen senare än så.
34 § - ändrat texten så att det framgår att det vid närvarande på distans är ledamotens
ansvar att sitta i en lokal där inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller
bild från sammanträde.
44 § - ny paragraf som reglerar ledamotsinitiativ.
45 § - ändrat tidsgränsen för när en reservation ska lämnas in med anledning av digital
justering som inte sker på en förutbestämd tid.
47 och 48 §§ - ändrat så att utskotten får handlägga ärenden när fler än hälften av
ledamöterna är närvarande, stod tidigare minst 2 ledamöter.

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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Beslutad av Kommunfullmäktige: 2022-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen
Ärendenummer: 22/KS/69

Reglemente för
kommunstyrelsen

Reglemente
Reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.
Page 177 of 643

Datum

2022-XX-XX

22/KS/69

Innehållsförteckning
Styrelsens uppgifter.............................................................................. 4
1 § Allmänt om styrelsens uppgifter.............................................................................. 4

Lednings-, styr- och uppföljningsfunktion............................................ 4
2 § Lednings- och styrfunktionen................................................................................... 4
3 § Uppföljningsfunktionen............................................................................................ 6

Delegering från fullmäktige.................................................................. 6
4 § Styrelsens beslutsområden...................................................................................... 6

Särskilda uppgifter................................................................................ 7
5 § Fastigheter................................................................................................................ 7
6 § Fysisk planering........................................................................................................ 7
7 § Geodata.................................................................................................................... 8
8 § Exploateringsavtal.................................................................................................... 8
9 § Krisledning och höjd beredskap................................................................................ 8
10 § Arbetslöshetsnämnden.......................................................................................... 8
11 § Arkivmyndighet...................................................................................................... 8
12 § Anslagstavla och webbplats.................................................................................... 8
13 § Författningssamling................................................................................................ 9
14 § Styrdokument och handlingar till fullmäktige........................................................ 9
15 § Näringsliv och turism.............................................................................................. 9
16 § Kommunikation och information........................................................................... 9
17 § Upphandling........................................................................................................... 9
18 § Förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt................................................. 9
19 § Delegationsordning................................................................................................ 9
20 § Processbehörighet.................................................................................................. 9

Ekonomi och medelsförvaltning......................................................... 10
21 § Styrelsens ansvar.................................................................................................. 10

Företag och stiftelser.......................................................................... 10
22 § Styrelsens ansvar.................................................................................................. 10

Kommunalförbund............................................................................. 11
23 § Styrelsens ansvar.................................................................................................. 11

Personalpolitik.................................................................................... 11
24 § Styrelsens ansvar.................................................................................................. 11

För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser............. 12
25 § Uppdrag och verksamhet..................................................................................... 12
26 § Organisation inom verksamhetsområdet............................................................. 12
27 § Personalansvar..................................................................................................... 12

Page 178 of 643

Sida

2(18)

Datum

2022-XX-XX

22/KS/69

28 § Behandling av personuppgifter............................................................................ 12
29 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige............................ 12
30 § Information och samråd....................................................................................... 13

Arbetsformer för styrelsen................................................................. 13
31 § Tidpunkt för sammanträden................................................................................. 13
32 § Kallelse.................................................................................................................. 13
33 § Offentliga sammanträden.................................................................................... 14
34 § Sammanträde på distans...................................................................................... 14
35 § Närvarorätt........................................................................................................... 14
36 § Sammansättning................................................................................................... 14
37 § Ordföranden......................................................................................................... 14
38 § Presidium.............................................................................................................. 15
39 § Ersättare för ordföranden och vice ordförandena............................................... 15
40 § Kommunalråd....................................................................................................... 15
41 § Förhinder.............................................................................................................. 15
42 § Ersättares tjänstgöring......................................................................................... 16
43 § Jäv, avbruten tjänstgöring.................................................................................... 16
44 § Ledamotsinitiativ.................................................................................................. 16
45 § Reservation........................................................................................................... 16
46 § Justering av protokollet........................................................................................ 16
47 § Utskott.................................................................................................................. 17
48 § Övriga utskott....................................................................................................... 17
49 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m...................................... 18
50 § Delgivningsmottagare........................................................................................... 18
51 § Undertecknande av handlingar............................................................................ 18

Page 179 of 643

Sida

3(18)

Datum

2022-XX-XX

22/KS/69

Styrelsens uppgifter
1 § Allmänt om styrelsens uppgifter
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnder verksamhet
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet
som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva samordnad styrning
och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda åliggande). Utöver detta
ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725)
(KL) och annan lagstiftning.

Lednings-, styr- och uppföljningsfunktion
2 § Lednings- och styrfunktionen
Genom kommunstyrelsens lednings- och styrfunktion ansvarar styrelsen för att
leda och styra bland annat:
1. beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens
2. att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls
3. ansvar för kommunens demokratiarbete
4. personalpolitik
5. strategiska ansvaret för kommunens folkhälsoarbete
6. den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten
7. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och
samhällsbyggandet främjas
8. arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
9. arbetet med att effektivisera administrationen
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10. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den
kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte
är förbehållna annan nämnd
11. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut
12. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen
13. ha ett förvaltningsansvar för kommunövergripande IT-system samt drift
och underhåll av växel och telefoni
14. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs
15. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
16. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
17. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och
förvaltningschefer
18. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare
19. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i
enlighet med KL
20. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt förtroendevald eller åt någon annan anställd att
besluta om remiss av sådana ärenden.
Styrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa
1. miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen
2. socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls
3. den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal
hälso- och sjukvård
4. skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
5. kultur- och fritidsverksamheten så att fullmäktiges mål kan uppnås
6. vad som sker i omvärlden så att denna omvärldsbevakning i både
nationellt och internationellt avseende kommer kommunen tillgodo.
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3 § Uppföljningsfunktionen
Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och
av fullmäktige fastställda program och direktiv samt
6. inför varje fullmäktigesammanträde lämna fullmäktige en redovisning
över de motioner som kommit in till fullmäktige samt redovisning över de
motioner som inte handlagts

Delegering från fullmäktige
4 § Styrelsens beslutsområden
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt
2. ingå borgen till stöd för bostadsbyggande i Hallsbergs Bostads AB (HBAB)
och Hallsbergs Bostadsstiftelse (Hallbo) regi samt borgen för
verksamheten i Hallsbergs Kommunhus AB och till det bolaget knutna
dotterbolag, samt borgen till övriga bolag som kommunen äger
3. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom
den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd
beloppsram och andra riktlinjer
4. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast
egendom
5. köp, försäljning, markanvisning, byte av fastigheter, strategiska
fastighetsinnehav och avtal om fastighetsreglering, allt inom fullmäktige
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i
övrigt
6. besluta om antagande av sådan detaljplan eller sådana
områdesbestämmelser som inte är av stor vikt eller har principiell
betydelse
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7. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för
kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
8. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen
9. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
10. tillfälligt uthyra eller annars upplåta fastighet som används för styrelsen
verksamhet
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas
av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid
handläggning av yttrandet.

Särskilda uppgifter
5 § Fastigheter
Styrelsen ansvarar 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.
Styrelsen kan dock besluta om att delegera beslutanderätten i ovanstående
ärenden.
Styrelsen ska inom ramen för sitt ansvar för det strategiska arbetet med
kommunens fastighetsinnehav utföra följande:
1. i samarbete med förvaltningarna arbeta med långsiktiga och årliga planer
för lokalbehovet
2. vara projektägare för ny-, till- och ombyggnad av fastigheter av strategisk
karaktär
3. förvalta kommunens strategiska markreserv, såsom tomträtter, arrenden
av mark, jakt och fiske
4. bevaka kommunens intresse i ärenden angående fastighetsbildning och
fastighetsbestämning samt rättigheter och belastningar i fastigheterna
5. utse ombud för kommunen vid förrättning hos
fastighetsbildningsmyndigheten med behörighet att å kommunens vägnar
ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen vid
förrättningen.

6 § Fysisk planering
Styrelsen ansvarar för beslut och beredning av ärenden inom den fysiska
planeringen.
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7 § Geodata
Styrelsen ansvarar för kommunens geodata.

8 § Exploateringsavtal
Styrelsen ansvarar för upprättandet av exploateringsavtal, strategiska markfrågor
och exploateringsverksamheten samt vara huvudman för försäljning av tomter för
småhus.

9 § Krisledning och höjd beredskap
Kommunfullmäktige utser ledamöter i krisledningsnämnd och ska fullgöra
lagstadgade uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt lagen
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av ordförande, varefter
nämnden kan besluta om att krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga
nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna
krisen. Krisledningsnämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den
omfattning som är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens
omfattning och art.
Under höjd beredskap ansvarar styrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap i
LEH.
Styrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403 ) om
totalförsvar och höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter till hemvärnsråd enligt § 11 i
hemvärnsförordningen (1997:146).
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

10 § Arbetslöshetsnämnden
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

11 § Arkivmyndighet
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
fullmäktige antaget arkivreglemente.

12 § Anslagstavla och webbplats
Styrelsen ansvarar för kommunens digitala anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.
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13 § Författningssamling
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

14 § Styrdokument och handlingar till fullmäktige
Styrelsen är ansvarig för att revidering av kommunens styrdokument sker enligt
ordning samt att ta fram fullmäktiges handlingar.

15 § Näringsliv och turism
Styrelsen ansvarar för näringslivs- och turismfrågor och ansvarar för åtgärder för
att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.

16 § Kommunikation och information
Styrelsen är ansvarig för
1. informationshantering
2. marknadsföring
3. övergripande kommungemensamma interna och externa
kommunikationsfrågor.

17 § Upphandling
Styrelsen ansvarar för att inom ramen för av fullmäktige beslutade medel och
inom ramen för övriga bestämmelser för inköp, göra nödvändig upphandling av
material, varor och tjänster inom nämnderna och de kommunala bolagen.

18 § Förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt
Styrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som
inte uppdragits åt annan nämnd.

19 § Delegationsordning
Styrelsen upprättar och beslutar om delegationsordning inom styrelsens
ansvarsområde.

20 § Processbehörighet
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv
föra talan i målet.
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Ekonomi och medelsförvaltning
21 § Styrelsens ansvar
Styrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige
meddelade föreskrifter för denna, medelsförvaltningen omfattar
placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att
kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta
de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fodringar
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning, i denna uppgift ingår bl.a. att
-

underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom

-

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

-

handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av
den nämnden

-

svara för kommunens investeringsplanering

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597)
om kommunal bokföring och redovisning
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser.

Företag och stiftelser
22 § Styrelsens ansvar
Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad
gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men
också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och
kontinuerligt hålls uppdaterade
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningarna/stiftelserna
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4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser
kommunen äger eller har intresse i
5. årligen besluta pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslut ska delges fullmäktige
snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder
6. svara för att tillvarata kommunens intressen i vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund
23 § Styrelsens ansvar
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Personalpolitik
24 § Styrelsens ansvar
Styrelsen är kommunens personalorgan och ansvarar för kommunens samlade
arbetsgivarpolitik.
Styrelsen är anställningsmyndighet och arbetsgivare för kommunens samtliga
anställda.
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare
4. besluta om stridsåtgärd
5. lämna uppdrag enlig 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
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För styrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser
25 § Uppdrag och verksamhet
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Styrelsen ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt att
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och riktlinjer.

26 § Organisation inom verksamhetsområdet
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

27 § Personalansvar
Styrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 24 § i
detta reglemente.

28 § Behandling av personuppgifter
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker
inom styrelsens verksamhetsområde. Ansvaret innebär att genomföra tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.
Styrelsen utser dataskyddsombud.

29 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag
som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente och genom
finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske skriftligen enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Styrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
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30 § Information och samråd
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.

Arbetsformer för styrelsen
31 § Tidpunkt för sammanträden
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

32 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar innan sammanträdesdagen.
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har
skett.

33 § Offentliga sammanträden
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.

34 § Sammanträde på distans
Styrelsen får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att lokalen som används är så avskild
att inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta
till kommunsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen.

35 § Närvarorätt
Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen
att närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen
beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens
sammanträden.

36 § Sammansättning
Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

37 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1. leda styrelsens arbete och sammanträden
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersättare
4. inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid
behov är beredda
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen
6. att bevaka att styrelsens beslut verkställs.
Det åligger också särskilt kommunstyrelsens ordförande att
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1. närmast under styrelsen ha uppsikt över kommunens hela
nämndförvaltning
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling,
ekonomiska intressen, effektivisering i verksamheterna samt att ta
initiativ i dessa frågor
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

38 § Presidium
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

39 § Ersättare för ordföranden och vice ordförandena
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller del av sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit
ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter.

40 § Kommunalråd
Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter det antal
kommunalråd som fullmäktige anser är nödvändigt. Fullmäktige beslutar om
kommunalrådens ansvarsområden.
Styrelsens ordförande ska också vara kommunalråd.
Kommunalråd får närvara och delta i överläggningar vid sammanträden i nämnder
med tillhörande utskott och beredningar. Kommunalråd har dock inte rätt att
delta i beslut, såvida rådet inte är ordförande, ledamot eller tjänstgörande
ersättare vid det sammanträde som den närvarar vid. Närvarorätten gäller inte
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

41 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunsekreteraren eller någon
annan anställd vid styrelsekansliet. Styrelsekansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
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42 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad i protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför
annan ersättare.

43 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

44 § Ledamotsinitiativ
Ledamöter och ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde kan väcka ett ärende
genom ledamotsinitiativ. Initiativet ska innehålla ledamotens namn och
partitillhörighet och lämnas in skriftligt senast två arbetsdagar innan det
sammanträde där initiativet ska anmälas. Initiativet måste hålla sig inom
styrelsens ansvarsområde och vara av sådan karaktär att beslutet normalt sett tas
i den instansen.
Styrelsen beslutar på sammanträdet om ärendet ska beredas eller inte. Inget
beredningstvång finns, såvida inte ärendet gäller myndighetsutövning. Ärendet
kan avgöras vid samma sammanträde som det anmäls om styrelsen anser att den
inte behöver något ytterligare underlag för att kunna ta beslut.

45 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren samma dag som sammanträdet hållits.

46 § Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
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Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot.

47 § Utskott
Styrelsen ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter
vilka utses av kommunfullmäktige. Fullmäktige utser även ordförande och vice
ordförande bland ledamöterna i utskottet.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordförande anser att det behövs eller när
minst två ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.
De ärenden som ska avgöras i styrelsen i dess helhet ska beredas av utskottet om
beredning behövs. Ordförande eller kommundirektör överlämnar sådana ärenden
till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Utskottet är krisledningsnämnd och dess verksamhet regleras i särskilt
reglemente.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Avgår en ledamot i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Styrelsen får besluta om inrättande av andra utskott. För det fall styrelsen inrättar
sådana utskott gäller vad som nedan sägs om utskott.

48 § Övriga utskott
Utskottets ledamöter utses av styrelsen.
Styrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden kan också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst två ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.

Page 193 of 643

Sida

17(18)

Datum

2022-XX-XX

22/KS/69

49 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.

50 § Delgivningsmottagare
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektör eller annan
anställd som styrelsen beslutar.

51 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsen vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av annan anställd. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och förfall för denne, den ledamot som
styrelsen utser.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av
styrelsens lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 58 - Reglemente för bildningsnämnden
(22/KS/70)

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, driftoch servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden,
revisionen, social- och arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar
av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för bildningsnämnden.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för bildningsnämnden.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag



TS Reglemente för bildningsnämnden
Reglemente för bildningsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för bildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, drift- och
servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden, revisionen, socialoch arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för bildningsnämnden. Reglementet gäller
från och med 2023-01-01.

Ärendet

Reglementet har setts över och redaktionella ändringar har gjorts som exempelvis att ändra stavfel
och rätta till lagrumshänvisningar där lagar bytt namn eller paragrafsnummer. Dessa korrigeringar
kommer inte tas upp i nedan angiven lista över ändringar i dokumentet.








13 § - ändrat texten så att det framgår att det vid närvarande på distans är ledamotens
ansvar att sitta i en lokal där inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller
bild från sammanträde.
22 § - ny paragraf som reglerar ledamotsinitiativ.
23 § - ändrat tidsgränsen för när en reservation ska lämnas in med anledning av digital
justering som inte sker på en förutbestämd tid.
26 § - paragrafen hette tidigare Övriga utskotts ordförande. Det var den enda paragrafen
som hade olika rubriker i de olika reglementena så detta har ändrats för att göra dem mer
enhetliga.
27 § - ändrat så att utskotten får handlägga ärenden när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande, stod tidigare minst 2 ledamöter.

☐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
Reglemente för bildningsnämnden

Page 197 of 643

Beslutad av Kommunfullmäktige: 2022-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Bildningsnämnden
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen
Ärendenummer: 22/KS/70

Reglemente för
bildningsnämnden

Reglemente
Reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.
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1 § Ansvarsområde
Nämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola och obligatorisk grundsärskola i enlighet med skollagen.
Nämnden ansvarar även för
1. kommunens kulturskoleverksamhet
2. kulturfrågor inklusive den kulturverksamhet i kommunen som inte sköts
av annan
3. kommunala fritidsgårdar och barn- och ungdomsarrangemang samt
annan sådan verksamhet som inte sköts av annan
4. samverkan med övrig kommunal verksamhet samt kommunalförbund i
barn- och ungdomsfrågor
5. kommunens arbete med föreningslivets alla delar i kommunen i syfte att
skapa goda förutsättningar för dess olika delar
6. fördelning av aktivitetsbidrag och liknande bidrag till föreningar samt
bidrag till studieförbund
7. verksamheten i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar
8. bokningar av kommunens skol-och kulturlokaler samt fritidsanläggningar
9. kommunens uppgifter enligt lotterilagen
10. beslut om fördelning av stipendier och andra utmärkelser inom nämndens
verksamhetsområde.
Särskilt åligger det även nämnden att
1. verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens tjänster
2. information ges till allmänheten om nämndens verksamhet
3. vid fullföljandet av sina uppgifter samverka med styrelsen och övriga
nämnder till exempel genom att ställa personal till förfogande för
deltagande i projektgrupper och utredningar
4. inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra
kommuner, regionen, andra offentliga organ, kommunens näringsliv,
föreningar och organisationer
5. följa kommunens fysiska planering och verksamhetsplanering och därvid
ta de initiativ som erfordras för att främja ansvarsområdets behov av
infrastrukturanläggningar, lokaler och verksamheter
6. besluta om utdelning ur fonder i enlighet med donationsföreskrifter
7. själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som
rör den åt nämnden uppdragna förvaltningen
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8. för kommunens räkning sluta upphandlingsavtal inom fullmäktige anvisat
område
9. ansvara för arbetet med reformering av regelbeståndet och utveckling
inom nämndens verksamhetsområde
10. upprätta och besluta om delegationsordning inom nämndens
ansvarsområde.

2 § Processbehörighet
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt ansvarsområde.

3 § Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt att
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och riktlinjer.

4 § Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

5 § Personalansvar
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 24 § i
kommunstyrelsens reglemente.

6 § Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker
inom nämndens verksamhetsområde. Ansvaret innebär att genomföra tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.
Nämnden utser dataskyddsombud.
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering
till fullmäktige
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske skriftligen enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.

8 § Information och samråd
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

9 § Delegering från fullmäktige
Det åligger nämnden att tillfälligt uthyra eller annars upplåta fastighet som
används för nämndens verksamhet.

10 § Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

11 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar innan sammanträdesdagen.
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har
skett.

12 § Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

13 § Sammanträde på distans
Nämnden får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att lokalen som används är så avskild
att inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
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14 § Närvarorätt
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver om särskilda
skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Här utöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

15 § Sammansättning
Nämnden består 11 ledamöter och 11 ersättare.

16 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att


leda nämndens arbete och sammanträden



kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente



kalla ersättare



inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda



se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden



bevaka att nämndens beslut verkställs.

17 § Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
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18 § Ersättare för ordföranden och vice
ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga i
presidiets uppgifter.

19 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid aktuellt nämndkansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

20 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad i protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför
annan ersättare.

21 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
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22 § Ledamotsinitiativ
Ledamöter och ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde kan väcka ett ärende
genom ledamotsinitiativ. Initiativet ska innehålla ledamotens namn och
partitillhörighet och lämnas in skriftligt senast två arbetsdagar innan det
sammanträde där initiativet ska anmälas. Initiativet måste hålla sig inom
nämndens ansvarsområde och vara av sådan karaktär att beslutet normalt sett tas
i den instansen.
Nämnden beslutar på sammanträdet om ärendet ska beredas eller inte. Inget
beredningstvång finns, såvida inte ärendet gäller myndighetsutövning. Ärendet
kan avgöras vid samma sammanträde som det anmäls om nämnden anser att den
inte behöver något ytterligare underlag för att kunna ta beslut.

23 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren samma dag som sammanträdet hållits.

24 § Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot.

25 § Utskott
Nämnden ska ha ett kultur- och fritidsutskott med fem ledamöter som fattar
beslut i de ärenden som nämnden bestämmer.
Nämnden får besluta om inrättande av andra utskott. För det fall nämnden
inrättar sådana utskott gäller vad som nedan sägs om utskott.

26 § Utskotts ordförande
Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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27 § Utskottens sammanträden
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst två ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.

28 § Beredning
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av särskilt
utskott om beredning behövs och om nämnden har inrättat ett sådant utskott.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

29 § Kungörelser och tillkännagivanden av
föreskrifter m.m.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.

30 § Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan
anställd som nämnden beslutar.

31 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden
bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och förfall för
denne, den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämndens lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 59 - Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
(22/KS/71)

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, driftoch servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden,
revisionen, social- och arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar
av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för social- och
arbetsmarknadsnämnden. Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för social- och
arbetsmarknadsnämnden. Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag



TS Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:22/KS/71

Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendebeskrivning

Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, drift- och
servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden, revisionen, socialoch arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Ärendet

Reglementet har setts över och redaktionella ändringar har gjorts som exempelvis att ändra stavfel
och rätta till lagrumshänvisningar där lagar bytt namn eller paragrafsnummer. Dessa korrigeringar
kommer inte tas upp i nedan angiven lista över ändringar i dokumentet.









1 § - tidigare punkterna namnlagen, rättshjälpslagen och tandvårdslagen har tagits bort då
ingen verksamhet bedrivs inom dessa områden. Punkterna om familjerådgivning och
anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah har tagits bort eftersom de ingår i
socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen. Punkterna 21-23 har delats upp från en punkt
och ändrats i texten för att göra det tydligare. Punkterna 24 och 25 har kortats ner till att
bara innehålla vilken verksamhet det handlar om, tidigare stod även en förklaring om vad det
innebar. Kommunala handikapprådet har föreslagit ett namnbyte till kommunala rådet för
funktionsrättsfrågor.
13 § - ändrat texten så att det framgår att det vid närvarande på distans är ledamotens
ansvar att sitta i en lokal där inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller
bild från sammanträde.
22 § - ny paragraf som reglerar ledamotsinitiativ.
23 § - ändrat tidsgränsen för när en reservation ska lämnas in med anledning av digital
justering som inte sker på en förutbestämd tid.
26 § - paragrafen hette tidigare Utskotts ordförande. Det var den enda paragrafen som hade
olika rubriker i de olika reglementena så detta har ändrats för att göra dem mer enhetliga.
27 § - ändrat så att utskotten får handlägga ärenden när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande, stod tidigare minst 2 ledamöter.

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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Beslutad av Kommunfullmäktige: 2022-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Social- och arbetsmarknadsnämnden
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen
Ärendenummer: 22/KS/71

Reglemente för social- och
arbetsmarknadsnämnden

Reglemente
Reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.
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1 § Ansvarsområde
Nämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter inom socialtjänsten
enligt följande lagstiftning och kommunens uppgifter inom följande
verksamhetsområden:
1. socialtjänstlagen
2. hälso- och sjukvårdslagen
3. patientsäkerhetslagen
4. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
5. lagen om vård av unga
6. lagen om omhändertagande av missbrukare
7. begravningslagen
8. brottsbalken
9. lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
10. föräldrabalken (de uppgifter som inte fullgörs av överförmyndarnämnden)
11. äktenskapsbalken
12. socialförsäkringsbalken
13. körkortslagen
14. lagen om anordnande av visst automatspel
15. lagen om offentligt biträde
16. adoptionsärenden
17. familjerätten
18. öppenvård av missbrukare
19. handläggning av dödsboansökningar
20. handläggning av serveringstillstånd och tillsyn över dessa enligt
alkohollagen
21. tillstånd och tillsyn över försäljning av tobak enligt tobakslagen och lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
22. tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel på uppdrag av
läkemedelsverket
23. arbetsmarknadsverksamhet
24. flyktingmottagande
25. folkhälsofrågor
26. ansvara för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå inom sitt
område
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27. kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala rådet för
funktionsrättsfrågor (KFR). Social- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande ska vara ordförande i KPR och KFR.

Särskilt åligger det även nämnden att
1. verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens tjänster
2. information ges till allmänheten om nämndens verksamhet
3. vid fullföljandet av sina uppgifter samverka med styrelsen och övriga
nämnder till exempel genom att ställa personal till förfogande för
deltagande i projektgrupper och utredningar
4. inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra
kommuner, regionen, andra offentliga organ, kommunens näringsliv,
föreningar och organisationer
5. följa kommunens fysiska planering och verksamhetsplanering och därvid
ta de initiativ som erfordras för att främja ansvarsområdets behov av
infrastrukturanläggningar, lokaler och verksamheter
6. besluta om utdelning ur fonder i enlighet med donationsföreskrifter
7. själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som
rör den åt nämnden uppdragna förvaltningen
8. för kommunens räkning sluta upphandlingsavtal inom fullmäktige anvisat
område
9. ansvara för arbetet med reformering av regelbeståndet, utveckling samt
brukarinflytandet inom nämndens verksamhetsområde
10. upprätta och besluta om delegationsordning inom nämndens
ansvarsområde.

2 § Processbehörighet
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt ansvarsområde.

3 § Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt att
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och riktlinjer.
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4 § Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

5 § Personalansvar
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 24 § i
kommunstyrelsens reglemente.

6 § Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker
inom nämndens verksamhetsområde. Ansvaret innebär att genomföra tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.
Nämnden utser dataskyddsombud.

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering
till fullmäktige
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske skriftligen enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.

8 § Information och samråd
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder.
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Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

9 § Delegering från fullmäktige
Det åligger nämnden att tillfälligt uthyra eller annars upplåta fastighet som
används för nämndens verksamhet.

10 § Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

11 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar innan sammanträdesdagen.
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har
skett.

12 § Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

13 § Sammanträde på distans
Nämnden får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att lokalen som används är så avskild
att inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

14 § Närvarorätt
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver om särskilda
skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Här utöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

15 § Sammansättning
Nämnden består 11 ledamöter och 11 ersättare.
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16 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersättare
4. inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

17 § Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

18 § Ersättare för ordföranden och vice
ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter.

19 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid aktuellt nämndkansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
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20 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad i protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför
annan ersättare.

21 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

22 § Ledamotsinitiativ
Ledamöter och ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde kan väcka ett ärende
genom ledamotsinitiativ. Initiativet ska innehålla ledamotens namn och
partitillhörighet och lämnas in skriftligt senast två arbetsdagar innan det
sammanträde där initiativet ska anmälas. Initiativet måste hålla sig inom
nämndens ansvarsområde och vara av sådan karaktär att beslutet normalt sett tas
i den instansen.
Nämnden beslutar på sammanträdet om ärendet ska beredas eller inte. Inget
beredningstvång finns, såvida inte ärendet gäller myndighetsutövning. Ärendet
kan avgöras vid samma sammanträde som det anmäls om nämnden anser att den
inte behöver något ytterligare underlag för att kunna ta beslut.

23 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren samma dag som sammanträdet hållits.
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24 § Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot.

25 § Utskott
Nämnden ska ha ett individ- och familjeutskott som fattar beslut i de ärenden som
nämnden bestämmer. Utskottet ska ha fem ledamöter.
Nämnden får besluta om inrättande av andra utskott. För det fall nämnden
inrättar sådana utskott gäller vad som nedan sägs om utskott.

26 § Utskotts ordförande
Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

27 § Utskottens sammanträden
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst två ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.

28 § Beredning
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av särskilt
utskott om beredning behövs och om nämnden har inrättat ett sådant utskott.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

29 § Kungörelser och tillkännagivanden av
föreskrifter m.m.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
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Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.

30 § Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan
anställd som nämnden beslutar.

31 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden
bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och förfall för
denne, den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämndens lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Kommunstyrelsen

§ 60 - Reglemente för drift- och servicenämnden
(22/KS/72)

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, driftoch servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden,
revisionen, social- och arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar
av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för drift- och servicenämnden.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för drift- och servicenämnden.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag
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Reglemente för drift- och servicenämnden
Ärendebeskrivning

Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, drift- och
servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden, revisionen, socialoch arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för drift- och servicenämnden. Reglementet
gäller från och med 2023-01-01.

Ärendet

Reglementet har setts över och redaktionella ändringar har gjorts som exempelvis att ändra stavfel
och rätta till lagrumshänvisningar där lagar bytt namn eller paragrafsnummer. Dessa korrigeringar
kommer inte tas upp i nedan angiven lista över ändringar i dokumentet.







1 § 1 punkten under avsnittet Planering, utförande och förvaltning – tillägg för att tydliggöra
att det är drift- och servicenämnden som är huvudman för vatten- och avloppsverksamheten.
13 § - ändrat texten så att det framgår att det vid närvarande på distans är ledamotens
ansvar att sitta i en lokal där inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller
bild från sammanträde.
22 § - ny paragraf som reglerar ledamotsinitiativ.
23 § - ändrat tidsgränsen för när en reservation ska lämnas in med anledning av digital
justering som inte sker på en förutbestämd tid.
27 § - ändrat så att utskotten får handlägga ärenden när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande, stod tidigare minst 2 ledamöter.

☐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
Reglemente för drift- och servicenämnden

Page 227 of 643

Beslutad av Kommunfullmäktige: 2022-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Drift- och servicenämnden
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen
Ärendenummer: 22/KS/72

Reglemente för drift- och
servicenämnden

Reglemente
Reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.
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1 § Ansvarsområde
Myndighetsutövning
Nämnden har till uppgift att ansvara för att
1. fullgöra de lagreglerade uppgifter enligt trafikförordningen som
ankommer på kommunen
2. fullgöra kommunens lagreglerade uppgifter inom Plan- och bygglagen
3. fullgöra kommunens lagreglerade uppgifter inom miljö-, hälso- och
livsmedelslagstiftningen
4. tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
5. fullgöra kommunens uppgifter inom vatten- och
avloppsreningsverksamhet
6. tillämpa av kommunfullmäktige fastställda taxor samt allmänna
bestämmelser, reglementen och dylikt för de kommunala anläggningar
som ingår i nämndens ansvarsområde
7. enligt av kommunfullmäktige fastställda grunder besluta om bidrag till
enskilda vägar och till vägsamfälligheter
8. upplåta offentlig plats för särskilda ändamål
9. flytta övergivna fordon som faller under kommunens ansvarsområde
10. bereda och besluta om bostadsanpassningsärenden
11. bereda och besluta om parkeringstillstånd för funktionshindrade
12. bereda och besluta om dispenser och tillstånd gällande trafik och
parkering
13. bereda och besluta om ledningsärenden och grävtillstånd
14. vid jävssituation överlämna ärendet till myndighetsnämnden.

Planering, utförande och förvaltning
Nämnden ansvarar för
1. att vara huvudman enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
2. att på kommunstyrelsens uppdrag förvalta det strategiska
fastighetsinnehavet och ge förslag på förändringar i detta innehav
3. kommunens fastighetsförvaltning
4. att till gagn för en sund fastighetsförvaltning besluta om rivning av
byggnad som är olämplig att bevara och där det kulturhistoriska värdet av
bevarandet inte överväger
5. kommunens kost- och måltidsverksamhet
6. kommunens lokalvård
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7. kommunens fordonsförvaltning
8. trafiksäkerhetsarbete och trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder
9. förvaltning av kommunens gator, vägar, vägbelysning, parker och
offentliga platser
10. att inom ramen för av fullmäktige anvisade medel anta entreprenör för
byggnads-, reparations-, anläggnings- och underhållsarbeten
11. klimat- och energirådgivning och bevakning av klimat-, miljö- och
energifrågor
12. att upprätta förslag till åtgärder för främjande av energihushållning inom
nämndens verksamhetsområde
13. försörjning av vatten och avlopp till enskilda förbrukare
14. att efter erforderligt samråd ansöka om stats- och andra bidrag inom
nämndens verksamhetsområde
15. att genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och
byggnadslagen, fastighetsbildningslagen, anläggnings- eller
ledningsrättslagen bevilja kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller
nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller
upphävande av sådan rätt till nytta för fastigheter som ligger inom
nämndens ansvar
16. att genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningsanläggnings- eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med
servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg, eller rätt
till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller
upphävning av sådan rätt avseende fastigheter som ligger inom
nämndens ansvarsområde.

Det åligger särskilt även nämnden att
1. verka för att samråd sker med de som nyttjar nämndens tjänster samt att
information ges till allmänheten om nämndens verksamhet
2. vid fullföljandet av sina uppgifter samverka med kommunstyrelsen och
övriga nämnder till exempel genom att ställa personal till förfogande för
deltagande i projektgrupper och utredningar
3. inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra
kommuner, regionen, andra offentliga organ, kommunens näringsliv samt
föreningar och organisationer
4. följa kommunens fysiska planering och verksamhetsplanering och därvid
ta de initiativ som erfordras för att främja ansvarsområdets behov av
infrastrukturanläggningar, lokaler och verksamhet
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5. verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader,
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde
6. för kommunens räkning sluta upphandlingsavtal inom av fullmäktige
anvisat område
7. ansvara för arbetet med reformering av regelbeståndet och utveckling av
brukarinflytandet inom nämndens verksamhetsområde
8. upprätta och besluta om delegationsordning inom nämndens
ansvarsområde.

2 § Processbehörighet
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt ansvarsområde.

3 § Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt att
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och riktlinjer.

4 § Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

5 § Personalansvar
Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 24 § i
kommunstyrelsens reglemente.

6 § Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker
inom nämndens verksamhetsområde. Ansvaret innebär att genomföra tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.
Nämnden utser dataskyddsombud.
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7 § Uppföljning, återredovisning och
rapportering till fullmäktige
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske skriftligen enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.

8 § Information och samråd
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

9 § Delegering från fullmäktige
Det åligger nämnden att tillfälligt uthyra eller annars upplåta fastighet som
används för nämndens verksamhet

10 § Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

11 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet, senast fyra dagar innan sammanträdesdagen.
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har
skett.

12 § Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

13 § Sammanträde på distans
Nämnden får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att lokalen som används är så avskild
att inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
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Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

14 § Närvarorätt
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver om särskilda
skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Här utöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

15 § Sammansättning
Nämnden består 11 ledamöter och 11 ersättare.

16 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att


leda nämndens arbete och sammanträden



kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente



kalla ersättare



inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda



se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden



bevaka att nämndens beslut verkställs.

17 § Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
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18 § Ersättare för ordföranden och vice
ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter.

19 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid aktuellt nämndkansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

20 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad i protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför
annan ersättare.

21 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
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22 § Ledamotsinitiativ
Ledamöter och ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde kan väcka ett ärende
genom ledamotsinitiativ. Initiativet ska innehålla ledamotens namn och
partitillhörighet och lämnas in skriftligt senast två arbetsdagar innan det
sammanträde där initiativet ska anmälas. Initiativet måste hålla sig inom
nämndens ansvarsområde och vara av sådan karaktär att beslutet normalt sett tas
i den instansen.
Nämnden beslutar på sammanträdet om ärendet ska beredas eller inte. Inget
beredningstvång finns, såvida inte ärendet gäller myndighetsutövning. Ärendet
kan avgöras vid samma sammanträde som det anmäls om nämnden anser att den
inte behöver något ytterligare underlag för att kunna ta beslut.

23 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren samma dag som sammanträdet hållits.

24 § Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot.

25 § Utskott
Nämnden får besluta om inrättande av utskott. För det fall nämnden inrättar
sådana utskott gäller vad som nedan sägs om utskott.

26 § Utskotts ordförande
Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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27 § Utskottens sammanträden
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst två ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.

28 § Beredning
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av särskilt
utskott om beredning behövs och om nämnden har inrättat ett sådant utskott.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

29 § Kungörelser och tillkännagivanden av
föreskrifter m.m.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.

30 § Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan
anställd som nämnden beslutar.

31 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden utser.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och förfall för denne, den
ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämndens lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 61 - Reglemente för krisledningsnämnden
(22/KS/73)

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, driftoch servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden,
revisionen, social- och arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar
av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för krisledningsnämnden.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för krisledningsnämnden.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag
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Reglemente för krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning

Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, drift- och
servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden, revisionen, socialoch arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet
gäller från och med 2023-01-01.

Ärendet

Reglementet har setts över och redaktionella ändringar har gjorts som exempelvis att ändra stavfel
och rätta till lagrumshänvisningar där lagar bytt namn eller paragrafsnummer. Dessa korrigeringar
kommer inte tas upp i nedan angiven lista över ändringar i dokumentet.





11 § - ändrat texten så att det framgår att det vid närvarande på distans är ledamotens
ansvar att sitta i en lokal där inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller
bild från sammanträde.
17 och 18 §§ - tagit bort texten i båda paragraferna som berör ersättare eftersom nämnden
inte har några ersättare.
19 § - ändrat tidsgränsen för när en reservation ska lämnas in med anledning av digital
justering som inte sker på en förutbestämd tid.

☐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
Reglemente för krisledningsnämnden
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Reglemente för
krisledningsnämnden

Reglemente
Reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.
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1 § Ansvarsområde
Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art eller omfattning. En extraordinär
händelse är en större händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och som kräver skyndsamma insatser.
Nämnd som fråntas hela eller delar av verksamhetsområden ska skyndsamt
informeras om detta.
Delegationer som den ordinarie nämnden beslutat att ge till tjänstepersoner
fortsätter att gälla, även under ledning av krisledningsnämnden, såvida inte
krisledningsnämnden beslutar annat.

2 § Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt att
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och riktlinjer.

3 § Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn av fullmäktige fastställda mål.

4 § Behandling av personuppgifter
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för krisledningsnämndens register
och behandlingar.

5 § Uppföljning, återredovisning och rapportering
till fullmäktige
Nämnden ska en gång per år redovisa till fullmäktige om den verksamhet som
bedrivits.
Nämnden ska vid redovisningen redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem
har fullgjorts.
Redovisning ska ske skriftligen enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
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Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.

6 § Information och samråd
Om det är möjligt bör nämnden samråda med ordförande eller annan ur presidiet
i berörd nämnd innan beslut om övertagande av verksamhetsområden fattas. I
vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt.
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

7 § Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

8 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten vara
ålderspresident.
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar innan sammanträdesdagen.
Undantag gäller vid extraordinär händelse då kallelse ska ske enligt speciallag.
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har
skett.

9 § Brådskande beslut
Ordföranden eller vid förhinder av denne, förste vice ordföranden får besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden.

10 § Anmälan av beslut
Alla beslut som fattas av nämnden ska dokumenteras och föredras på
nästkommande fullmäktigesammanträde.

11 § Sammanträde på distans
Nämnden får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att lokalen som används är så avskild
att inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

12 § Närvarorätt
Styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och
delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver om särskilda skäl föreligger för
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detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den
utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Här utöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

13 § Sammansättning
Nämnden består av fem ledamöter.

14 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att


i händelse av extraordinär händelse låta nämnden träda i funktion. Vid
förhinder för denne tas detta beslut av förste vice ordförande. Om både
ordförande och vice ordförande har förhinder får nämnden sammankallas
av enskild ledamot. Nämnden ska då kollegialt besluta om den ska träda i
funktion.



leda nämndens arbete och sammanträden



kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente



inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda



se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden



bevaka att nämndens beslut verkställs.

15 § Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

16 § Ersättare för ordföranden och vice
ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
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dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter.

17 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid aktuellt nämndkansli.

18 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

19 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren samma dag som sammanträdet hållits.

20 § Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot.

21 § Kungörelser och tillkännagivanden av
föreskrifter m.m.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.

Page 249 of 643

Sida

7(8)

Datum

2022-XX-XX

22/KS/73

22 § Delgivningsmottagare
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan
anställd som nämnden beslutar.

23 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden utser.
Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och förfall för denne, den
ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämndens lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

24 § Diarium och arkiv
Handlingar som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse ska
genast diarieföras.
Protokoll, handlingar och diarium ska hållas så ordnade att de är tillgängliga för
allmänheten i enlighet med bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen.
Nämndens arkiv ska vårdas i enlighet med arkivlagen och kommunens
arkivreglemente

25 § Återgång till normal verksamhet
När förhållanden medger det ska nämnden besluta att de uppgifter som nämnden
har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
Styrelsen eller fullmäktige får besluta att nämnden ska träda ur funktion. Om
sådant beslut fattas återgår de verksamhetsområden som nämnden har övertagit
till ordinarie nämnd.
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Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 62 - Reglemente för valnämnden
(22/KS/74)

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, driftoch servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden,
revisionen, social- och arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar
av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för valnämnden. Reglementet
gäller från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för valnämnden. Reglementet
gäller från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag
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Reglemente för valnämnden
Ärendebeskrivning

Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, drift- och
servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden, revisionen, socialoch arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för valnämnden. Reglementet gäller från
och med 2023-01-01.

Ärendet

Reglementet har setts över och redaktionella ändringar har gjorts som exempelvis att ändra stavfel
och rätta till lagrumshänvisningar där lagar bytt namn eller paragrafsnummer. Dessa korrigeringar
kommer inte tas upp i nedan angiven lista över ändringar i dokumentet.





11 § - ändrat texten så att det framgår att det vid närvarande på distans är ledamotens
ansvar att sitta i en lokal där inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller
bild från sammanträde.
20 § - ny paragraf som reglerar ledamotsinitiativ.
21 § - ändrat tidsgränsen för när en reservation ska lämnas in med anledning av digital
justering som inte sker på en förutbestämd tid.

☐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
Reglemente för valnämnden
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1 § Ansvarsområde
Nämnden har till uppgift att ansvara för kommunens uppgifter vad avser allmänna
val och folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd.
Nämnden ska också svara för
1. informationsverksamhet inom sitt verksamhetsområde
2. effektivisera administrationen inom sitt verksamhetsområde
3. att eftersträva ökat valdeltagande
4. vården av nämndens arkiv
5. underhåll och förvaltning av lös egendom inom sitt verksamhetsområde
6. investeringar i lös egendom inom sitt verksamhetsområde inom ramen för
beviljade anslag.

2 § Processbehörighet
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt ansvarsområde.

3 § Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra.
Nämnden ska även verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och riktlinjer.

4 § Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning, samt andra lagar och
författningar för verksamheten.

5 § Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker
inom nämndens verksamhetsområde. Ansvaret innebär att genomföra tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.
Nämnden utser dataskyddsombud.
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6 § Uppföljning, återredovisning och rapportering
till fullmäktige
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske skriftligen enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.
Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.

7 § Information och samråd
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

8 § Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det, eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extrainsatta sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.

9 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar innan sammanträdesdagen.
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer
formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har
skett.

10 § Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

11 § Sammanträde på distans
Nämnden får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att lokalen som används är så avskild
att inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
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12 § Närvarorätt
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver om särskilda
skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar, rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Här utöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

13 § Sammansättning
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.

14 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. kalla ersättare
4. inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

15 § Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.
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16 § Ersättare för ordföranden och vice
ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde,
eller del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid,
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter.

17 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid aktuellt nämndkansli. Kansliet ska underrätta den ersättare
som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

18 § Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad i protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför
annan ersättare.

19 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
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20 § Ledamotsinitiativ
Ledamöter och ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde kan väcka ett ärende
genom ledamotsinitiativ. Initiativet ska innehålla ledamotens namn och
partitillhörighet och lämnas in skriftligt senast två arbetsdagar innan det
sammanträde där initiativet ska anmälas. Initiativet måste hålla sig inom
nämndens ansvarsområde och vara av sådan karaktär att beslutet normalt sett tas
i den instansen.
Nämnden beslutar på sammanträdet om ärendet ska beredas eller inte. Inget
beredningstvång finns, såvida inte ärendet gäller myndighetsutövning. Ärendet
kan avgöras vid samma sammanträde som det anmäls om nämnden anser att den
inte behöver något ytterligare underlag för att kunna ta beslut.

21 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren samma dag som sammanträdet hållits.

22 § Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot.

23 § Kungörelser och tillkännagivanden av
föreskrifter m.m.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.

24 § Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan
anställd som nämnden beslutar.
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25 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden
bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och förfall för
denne, den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av
nämndens lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning får därav undertecknas av den som
fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
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Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 63 - Reglemente för myndighetsnämnden
(22/KS/75)

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, driftoch servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden,
revisionen, social- och arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar
av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för myndighetsnämnden.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för myndighetsnämnden.
Reglementet gäller från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag
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Paragrafen är justerad
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Utdragsbestyrkande
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Reglemente för myndighetsnämnden
Ärendebeskrivning

Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, drift- och
servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden, revisionen, socialoch arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för myndighetsnämnden. Reglementet
gäller från och med 2023-01-01.

Ärendet

Reglementet har setts över och redaktionella ändringar har gjorts som exempelvis att ändra stavfel
och rätta till lagrumshänvisningar där lagar bytt namn eller paragrafsnummer. Dessa korrigeringar
kommer inte tas upp i nedan angiven lista över ändringar i dokumentet.




10 § - ändrat texten så att det framgår att det vid närvarande på distans är ledamotens
ansvar att sitta i en lokal där inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller
bild från sammanträde.
18 § - ändrat tidsgränsen för när en reservation ska lämnas in med anledning av digital
justering som inte sker på en förutbestämd tid.

☐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
Reglemente för myndighetsnämnden
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Reglemente för
myndighetsnämnden

Reglemente
Reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.
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1 § Ansvarsområde
Nämnden ska fatta beslut i de frågor som innebär myndighetsutövning i ärenden
inom de ansvarsområden som drift- och servicenämnden normalt sett ansvarar
för enligt sitt reglemente, men där handläggning och beslut av drift- och
servicenämnden skulle ge upphov till jäv eller jävsliknande situationer.

2 § Processbehörighet
Nämnden får själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt ansvarsområde.

3 § Uppdrag och verksamhet
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med
budget eller annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och riktlinjer.

4 § Organisation inom verksamhetsområdet
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.

5 § Behandling av personuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker
inom nämndens verksamhetsområde. Ansvaret innebär att genomföra tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.
Nämnden utser dataskyddsombud.

6 § Information och samråd
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
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Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

7 § Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det, eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tidpunkten för
extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde, eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförande.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in, eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att varje ledamot
snarast underrättas om beslutet.

8 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde, ska den som
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten vara
ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot samt annan förtroendevald som får närvara
vid sammanträdet, senast fyra dagar innan sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för
kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har
skett.

9 § Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.
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10 § Sammanträde på distans
Nämnden får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att lokalen som används är så avskild
att inga obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta
till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

11 § Närvarorätt
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda
skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar, rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Här utöver får nämnden medge förtroendevald, som inte är ledamot eller
ersättare i nämnden, att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna
rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

12 § Sammansättning
Nämnden består av tre ledamöter.
Nämnden har inga ersättare.

13 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
3. inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
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5. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.

14 § Presidium
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

15 § Ersättare för ordföranden och vice
ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde,
eller del av sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga i
presidiets uppgifter.

16 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid aktuellt nämndkansli.

17 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
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18 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren samma dag som sammanträdet hållits.

19 § Justering av protokollet
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot.

20 § Kungörelser och tillkännagivanden av
föreskrifter m.m.
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.

21 § Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller annan
anställd som nämnden beslutar.

22 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden
bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och förfall för
denne, den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av
nämndens lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Page 272 of 643

Sida

7(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

§ 64 - Reglemente för revisionen
(22/KS/76)

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, driftoch servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden,
revisionen, social- och arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar
av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för revisionen. Reglementet gäller
från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för revisionen. Reglementet gäller
från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag
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Reglemente för revisionen
Ärendebeskrivning

Inför mandatperioden 2023-2026 har kommunens reglementen för bildningsnämnden, drift- och
servicenämnden, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, myndighetsnämnden, revisionen, socialoch arbetsmarknadsnämnden samt valnämnden setts över. Revideringar av dokumenten har gjorts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reglemente för revisionen. Reglementet gäller från och
med 2023-01-01.

Ärendet

Reglementet har setts över och redaktionella ändringar har gjorts som exempelvis att ändra stavfel.
Dessa korrigeringar kommer inte tas upp i detalj. Utöver de revideringarna har endast en ändring
gjorts. I 30 § har en mening tagits bort som anger att kommunfullmäktige beslutar om när svar ska
vara inkomna samt tar ställning till om dessa är tillräckliga. Kommunen hanterar inte svar på
revisionsrapporter på detta sätt så därför föreslås att denna mening tas bort.

☐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
Reglemente för revisionen

Page 275 of 643

Beslutad av Kommunfullmäktige: 2022-XX-XX
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Reglemente för revisionen

Reglemente
Reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.
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Revisionens roll och uppdrag
1 § Roll och uppdrag
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och
kommunens företag. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala
självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt
verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och
nödvändig kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och
utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar
och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag,
genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att
med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma
verksamheten.
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och
lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller
nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På
motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorerna och revisorer i företagen med
granskningsrapporter och revisionsberättelser.

2 § Formell reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst i kapitel 12.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen kapitel 10. Regler för revision
finns också i lagstiftning för andra företagsformer till exempel stiftelser.
Förbundsordningen i kommunal- och regionförbund ger de grundläggande
förutsättningarna för det aktuella förbundet.
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed
som senast uttolkad och uttryckt i skriften God revisionssed i kommunal
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verksamhet1. God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och
goda principer, förhållnings- och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när
kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från
kommunala sektorns förhållanden.
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar
också regelverket för beslutfattande med mera i kommunallagen och kommunens
nämndreglemente.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig
verksamhet: tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag,
förvaltningslag, dataskyddsförordning, lagen om offentlig upphandling med flera.
Revisorerna ska också följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.
Revisonen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som
revisorerna behöver ha kunskap om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de
organ revisorerna granskar.

Revisorernas antal och organisation
3 § Antal revisorer
Kommunen har sex stycken revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige
för en mandatperiod.
Om en revisor avgår, eller uppdraget på något sätt upphör under
mandatperioden, förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

4 § Organisation
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.

5 § Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter
till kommunens aktiebolag, samt revisorer med suppleanter i kommunala
stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

6 § Sammankallande/ ordförande
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande, en vice
ordförande och andre vice ordförande. Rollen som ordförande innebär att vara
sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden.

1

Sveriges Kommuner och Landsting (2018). God revisionssed i kommunal verksamhet
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7 § Uppdragstid
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i
mandatperioden inleds därför med dubbla revisorer.

Revisorernas sakkunniga biträden
8 § Sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna
och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

9 § Sakkunnigas rätt till upplysningar
Bestämmelser i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder
revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revision av kommunala företag m.m.
10 § Kommunala företag och stiftelser
Revisionen av kommunen omfattar även kommunala företag där fullmäktige utser
lekmannarevisor. Fullmäktige utser förtroendevalda revisorer och auktoriserad
revisor för Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo).

11 § Kommunalförbund
Inom kommunalförbunden Nerikes Brandkår, Sydnärkes Kommunalförbund och
Sydnärkes Utbildningsförbund utser fullmäktige en revisor.

12 § Samordningsförbund
För Samordningsförbundet Sydnärke ska medlemskommunerna gemensamt utse
en revisor.

13 § Övriga
Andra företag och organisationer där kommunen har intresse följs av kommunens
revisorer.
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Tillkommande uppdrag
14 § Granskning av donationsstiftelser
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen
lämnade donationsstiftelser.

15 § Upphandling
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, godkända och auktoriserade
revisorer till kommunens företag.

16 § Yttranderätt
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Revisorernas ekonomi och förvaltning
17 § Beredning av revisorernas budget
Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorerna,
lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser.

18 § Lekmannarevisorernas budget
De kommunala bolagen svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna. Av
fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser samt sakkunniga biträden till dessa svarar
stiftelserna för kostnaden.

19 § Revisorernas förvaltningsbeslut
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna
enligt de regler som gäller för kommunal nämnd.

20 § Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges
presidium utser.
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna
granskning.

Revisorernas sammankomster och sammanträden
21 § Revisorernas sammankomster och sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen ska vara skriftlig
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för
kallelse.
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Ordföranden får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde
på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden
som avgör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns
ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se
och höra varandra på lika villkor.

22 § Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i
granskningsarbetet. Ordförande ansvarar för att anteckningar upprättas.

23 § Protokoll
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i
protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en revisor. Revisorerna kan
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

24 § Skrivelse från revisorerna
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar
att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av
ordföranden och ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorerna och fullmäktige
25 § Revisorerna och fullmäktiges presidium
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst 2
gånger per år.

26 § Revisorerna och fullmäktige
Revisorerna närvarar på fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller
revisorernas initiativ informera om revisionen samt besvara frågor.

27 § Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar
för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt, efter att
beredning skett.
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin
granskning när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
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Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit
misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän
förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar
tillfredställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till
fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.

Revisionsplan
28 § Årlig revisionsplan
Varje år utarbetar och fastställer revisorerna en revisionsplan efter genomförd
väsentlighets- och riskanalys.

29 § Verksamhetsberättelse
Sista året i mandatperioden ska en sammanfattning av revisorernas
granskningsinsatser dokumenteras i en verksamhetsberättelse. Synpunkter och
förslag till åtgärder som kommit fram i genomförda granskningar, åtgärder som
berörda nämnder vidtagit, samt de förslag till åtgärder som revisorerna föreslagit
men inte åtgärdats av berörd styrelse och nämnd ska framgå i
verksamhetsberättelsen.

Revisorernas rapportering
30 § Löpande rapportering
Revisonens granskningar behandlas löpande av fullmäktige. Detta uppfyller även
kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som
förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

31 § Uttalande delårsrapport
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport, lämnas
senast oktober varje år till fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten.

32 § Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt fullmäktige
bestämmer. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för
resultatet av revisorernas granskning.

33 § Granskningsrapporter
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den
tidpunkt som fullmäktige bestämmer.
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Revisorernas behandling av personuppgifter
34 § Behandling av personuppgifter
Revisorerna är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftshantering som sker
inom nämndens verksamhetsområde. Ansvaret innebär att genomföra tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.
Revisionen utser dataskyddsombud.
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Kommunstyrelsen

§ 65 - Arbetsordning för kommunfullmäktige
(22/KS/68)

Ärendebeskrivning
Inför mandatperioden 2023-2026 har arbetsordningen för kommunfullmäktige setts över.
Revidering av dokumentet har gjorts.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta arbetsordning för kommunfullmäktige.
Arbetsordningen gäller från och med 2022-10-15.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta arbetsordning för kommunfullmäktige.
Arbetsordningen gäller från och med 2022-10-15.

Beslutsunderlag
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Inför mandatperioden 2023-2026 har arbetsordningen för kommunfullmäktige setts över. Revidering
av dokumentet har gjorts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta arbetsordning för kommunfullmäktige.
Arbetsordningen gäller från och med 2022-10-15.

Ärendet

Arbetsordningen har setts över och redaktionella ändringar har gjorts som exempelvis att ändra
stavfel och se till att bestämmelserna i arbetsordningen stämmer med kommunens hantering av
justering och digitala handlingar. Dessa korrigeringar kommer inte tas upp i nedan angiven lista över
ändringar i dokumentet.











1 § - antalet ersättare har ändrats från ett bestämt antal till att utgöra hälften av antalet
platser som varje parti fått i fullmäktige. Detta är gjort utifrån ändringar i lagstiftningen och
rekommendationer från SKR.
15 § - ett stycke om hur ledamöter går tillväga för att få med bland annat egna förslag till
beslut i handlingarna inför ett sammanträde.
27 § - lagt till ett stycke om filmning m.m. vid sammanträden och det personliga ansvaret vid
publicering av materialet.
32, 34 och 35 §§ - ändrat texten så att en underskrift inte behövs på motioner,
interpellationer och frågor utan det räcker att det framgår namn och partitillhörighet på den
som lämnar in handlingen.
33 § - tillägg att även den som äger fastighet i kommunen utan att vara folkbokförd här ska
kunna lämna in förslag från kommuninvånare.
34 § - ändrat att interpellationer ska inkomma senast sju arbetsdagar innan sammanträdet
och att interpellationssvar ska finnas i handlingarna senast två arbetsdagar innan
sammanträdet.
35 § - punkterna frågor och ledamöternas frågestund har slagits ihop så att endast punkten
frågor finns kvar. De två frågetyperna var så lika att det inte fanns anledning att ha båda kvar.

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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Arbetsordning för
kommunfullmäktige
Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.

Arbetsordning
Reglerar kommunfullmäktiges arbetsformer.
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Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige har 45 ledamöter. Antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal
platser som varje parti fått i fullmäktige.

Presidium
2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett
sammanträde som hålls före december månads utgång.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Interimsordförande, ålderspresident
3§
Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet m.m.
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdraget
5§
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan,
beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att
uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av
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fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till administrativa
avdelningen.

Tid för sammanträdena
6§
Fullmäktige beslutar senast under december månad vilka dagar och tider som
ordinarie sammanträden som ska hållas under kommande år.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober.
Dagen och tiden för det första sammanträdet bestäms i den
sammanträdeskalender som upprättas för det år som val till kommunfullmäktige
sker.

Extra sammanträde
7§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd
med vice ordförandena.
En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.

Ändringar i sammanträdesordningen
8§
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages
på kommunens anslagstavla.

Plats för sammanträde
9§
Fullmäktige sammanträder på plats som ordföranden bestämmer.
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Placering av ledamöter under sammanträde
10 §
Vid kommunfullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter och
fullmäktiges sekreterare särskilda platser vid presidiebordet.
Övriga ledamöter i fullmäktige placeras gruppvis i sessionssalen i den ordning som
presidiet bestämmer efter samråd med partiföreträdarna.
Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandenas ställe, intar
särskilt anvisad plats. Ersättare, som tjänstgör för annan ledamots ställe, intar
dennes plats.

Deltagande på distans
11 §
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföringen sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamöter som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet
anmäla detta till administrativa avdelningen. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.

Kungörelse av sammanträdena
12 §
Ordföranden ska kungöra tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige
och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska
kungöras på kommunens anslagstavla minst 10 dagar före sammanträdesdagen.
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst 10 dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen tillgängliggörs för
ledamöter och ersättare via meetings, om inte skäl talar däremot.
I kommunallagen (2017:725) finns undantagsbestämmelser för brådskande
ärenden.
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Förlängning av sammanträde och fortsatt
sammanträde
13 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen
för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträde
14 §
Ordföranden bestämmer, vid behov efter samråd med kommunstyrelsens
presidium, när fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.
15 §
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller
yttranden i ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och
ersättare före sammanträdet.
Ledamot som önskar få med ett eget förslag till beslut eller tilläggsförslag i
kallelsen lämnar förslaget till kommunsekreteraren och meddelar denne om att
handlingen ska läggas till i kallelsen.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och enkla frågor ska, om de inkommit till administrativa
avdelningen i sådan tid att det är möjligt, tillställas samtliga ledamöter och
ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande
av ersättare
16 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till administrativa avdelningen.
Administrativa avdelningen kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
17 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde,
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Detta innebär ingen plikt för ordföranden att aktivt söka efter ersättare annat än
att genom fråga till närvarande i lokalen undersöka om ersättare finns tillgänglig.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.
18 §
Det som står i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.
19 §
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
20 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare
21 §
Ordföranden bestämmer tiden för justering av protokollet från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 20 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
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Turordning för handläggning av ärendena
22 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena, utöver
kommunfullmäktiges ledamöter
23 §
Rätt att delta i överläggningen har


kommunalråd och oppositionsråd,



ordförande och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd
vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,



ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,



ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation
eller fråga när överläggningen hålls med anledning av svaret,



styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§
kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
förhållandena i företaget.

24 §
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelse och årsredovisning.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende
som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
25 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som
det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna
samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
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Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i den utsträckning som behövs kalla ordföranden och vice
ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande
kommunerna/regionen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
26 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.

Talarordning och ordning vid sammanträdena
27 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar ges ordet i anmäld
ordning.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggning har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört.
Rätten till replik gäller för den som direkt berörs av det som har anförts. Inlägget
görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra
inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under dennes anförande.
Det är tillåtet att filma, ta upp ljud och fotografera hela eller delar av
sammanträdet. Om detta material publiceras inträder personligt ansvar för att
hantera materialet enligt gällande lagar.
Ordföranden kan avvisa den, ledamot eller åhörare, som uppträder störande och
inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera
eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden
28 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.
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Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
29 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
30 §
Om omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
31 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
1. upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas eller
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
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Motioner
32 §
En motion


ska vara skriftlig och det ska framgå med namn och partitillhörighet vem
eller vilka ledamöter som lämnat in den



får inte ta upp ämnen av olika slag



väcks genom att den lämnas in till administrativa avdelningen, eller vid ett
sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid
ett sammanträde.
Kommunstyrelsen ska till varje sammanträde redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen görs på alla ordinarie sammanträden i fullmäktige
och sker i form av en förteckning över de obesvarade motionerna.

Förslag från kommuninvånare
33 §
Den som är folkbokförd eller äger en fastighet i kommunen får lämna in förslag
från kommuninvånare. Förslaget lämnas in till administrativa avdelningen.
Inkomna förslag tas med i kallelsen till nästkommande fullmäktige och lämnas
över till berörd förvaltning.

Interpellationer
34 §
En interpellation ska vara skriftlig och ska lämnas in till administrativa avdelningen
senast sju arbetsdagar före det sammanträde vid vilket den avses att ställas.
På interpellationen ska framgå namn och partitillhörighet på den ledamot som
lämnar in interpellationen.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och publiceras i kallelsen senast två
arbetsdagar innan sammanträdet där den ska besvaras. Uppgift om att
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen, om reglerna för när kungörelse ska ske medger det.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap.
2-6 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts
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överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara
interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid
det tillfället.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta i en
interpellationsdebatt.

Frågor (enkel fråga)
35 §
En fråga ska ha ett bestämt innehåll och vara enkel i sin karaktär. En fråga ska inte
innehålla flera underfrågor utan varje fråga lämnas in separat. Frågan får vara
försedd med en kort inledande förklaring.
En fråga ska vara skriftlig och inlämnad av en ledamot. Det ska framgå med namn
och partitillhörighet vem som lämnat in frågan.
Den ska lämnas in till administrativa avdelningen senast två arbetsdagar före det
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också för fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Endast frågeställaren och den som svarar på frågan får delta i debatten.

Beredning av ärendena
36 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.

Återredovisning från nämnderna
37 §
Fullmäktige beslutar om omfattning och formerna för nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser
härom anges i respektive nämnds reglemente.

Page 302 of 643

Sida

13(16)

Datum

2022-XX-XX

22/KS/68

Förklaring vid revisionsanmärkning
38 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden i vilken ordning
förklaringar över en anmärkning, som revisorerna har framställt i
revisionsberättelsen, ska inhämtas från den nämnd mot vilken anmärkningen har
riktats.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
39 §
Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och
anmärkning

Beredning av revisorernas budget
40 §
Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.

Valberedning
41 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av åtta ledamöter och lika många ersättare, om inte
fullmäktige beslutar annat.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och fullmäktiges
valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokoll
42 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
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Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar
de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation
43 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Särskilt yttrande
44 §
Ledamot eller tjänstgörande ersättare har rätt att få röstförklaring eller särskilt
yttrande fogat som bilaga till protokollet. På uppmaning av ordföranden ska
röstförklaringen eller det särskilda yttrandet redovisas för fullmäktige.

Expediering m.m.
45 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.
46 §
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med
vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § kommunallagen. Härutöver ska hela protokollet
publiceras på kommunens hemsida i den utsträckning hinder ej möter på grund av
lag eller annan författning.
47 §
Anmälning och ingivande av handlingar, som enligt arbetsordningen ska göras hos
fullmäktiges ordförande kan också göras hos administrativa avdelningen.
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Allmänhetens frågestund
48 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att vid varje sammanträde med fullmäktige ställa
frågor med anledning av de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.
Ordföranden kan tillåta även andra aktuella frågor.
I kungörelsen till sammanträdena ska anges att allmänhetens frågestund ska
förekomma.
Allmänhetens frågestund hålls vid lämplig tidpunkt före fullmäktiges behandling
av ärendena.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden
ska genomföras och får kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen
som behövs för att lämna upplysningar under den.

Aktuell information
49 §
På dagordningen vid varje sammanträde ska punkten ”Aktuell information”
finnas. Ordföranden avgör vilken information som ska ges under denna punkt och
vem av de förtroendevalda eller kommunens tjänstemän som ska kallas att ge
informationen. Ordföranden kan också besluta inbjuda annan person för att ge
information.

Debatter utan anknytning till aktuellt
beslutsärende
50 §
Ordföranden ska efter samråd med vice ordförandena besluta om att hålla
debatter i fullmäktige. Debatterna kan antingen vara sådana som kan planeras in
redan i samband med årsplanering av fullmäktiges sammanträden eller vara
sådana som planeras in med relativt kort varsel. Ordföranden avgör efter samråd
som beskrivits ovan formerna för debatterna.
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Kommunstyrelsen

§ 66 - Revidering av regler för kommunalt partistöd
(22/KS/104)

Ärendebeskrivning
Inför ny mandatperiod har nu regler för partistöd reviderats. Till större delen är de ändringar
som genomförts redaktionella och språkliga förändringar. Samt att under punkten
Redovisning och granskning har det kompletterats med ett förtydligande om vad
redovisningen förväntas innehålla.
Utöver detta har också den blankett som partierna använder för redovisning uppdaterats.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta regler för kommunalt partistöd. Reglerna gäller
från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta regler för kommunalt partistöd. Reglerna gäller
från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag
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Revidering av regler för kommunalt partistöd
Ärendebeskrivning

Inför ny mandatperiod har nu regler för partistöd reviderats. Till större delen är de ändringar som
genomförts redaktionella och språkliga förändringar. Samt att under punkten Redovisning och
granskning har det kompletterats med ett förtydligande om vad redovisningen förväntas innehålla.
Utöver detta har också den blankett som partierna använder för redovisning uppdaterats.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta regler för kommunalt partistöd. Reglerna gäller från
och med 2023-01-01.

☐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

Maria Fransson

Kommundirektör

Handläggare

Bilagor
Regler för partistöd
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2022-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen
Ärendenummer: 22/KS/104

Regler för kommunalt
partistöd

Regel
Sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer.
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1 Rätten till partistöd
I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd.1
Det lokala partistödet i Hallsbergs kommun utgår till de partier som
är representerade enligt de bestämmelser som finns i 4 kap § 29 i
kommunallagen. Samt att vid fördelningen av partistöd beaktas
endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap
vallagen.2

2 Grundstöd, mandatstöd och utbildningsbidrag
Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet
avser. Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som fördelas i
lika delar mellan de partier som är representerade i
kommunfullmäktige.
Övriga 18 prisbasbelopp ska fördelas mellan partierna i förhållande
till antalet mandat i kommunfullmäktige.
Därutöver tillkommer ett utbildningsbidrag om 1000 kronor per år
och mandat i fullmäktige att betalas ut från
kommunstyrelseförvaltningen mot faktura på utbildningsinsats.

3 Redovisning och granskning
Mottagare av partistöd ska årligen lämna in skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för att stärka partiet ställning i från
kommunala demokratin.3
I redovisningen ska partiet redogöra för hur partistödet har
fördelats mellan de olika aktiviteterna/utbildningar/konferenser
eller dylikt som ägt rum. Partiet ska beskriva på vilket sätt insatserna
har kunnat stärka partiets ställning i den kommunala demokratin
och motivera varför partiet valde just de insatserna.
Redovisningen ska göras med hjälp av blanketten Redovisning av
kommunalt partistöd. Redovisningen ska vara
kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast den 30 juni. Blankett
fås av kommunsekreteraren. Blanketten ska skickas in digitalt.

KL 4 kap § 29–32
Detta innebär i praktiken att även om en ledamot byter parti eller agerar som politisk
vilde så påverkas inte mandatfördelningen som ligger till grund för partistödet.
3 KL 4 kap § 29.
1
2
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22/KS/104

4 Årlig utbetalning
Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut i
fullmäktige. Har redovisning och granskningsintyg inte lämnats in till
kommunstyrelseförvaltningen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.4
Detta innebär i praktiken en viss eftersläpning avseende den nya
granskningsfunktionen. Partistödet för 2022 betalas ut i januari 2022. Partierna
ska senast den 30 juni 2022 redovisa hur 2021 års partistöd använts. Fullmäktige
ska mot bakgrund av denna redovisning senast i december 2022 besluta om
utbetalning för 2023.

4

KL 4 kap 31 §
Page 312 of 643

Sida

4(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 67 - Ansökan sociala investeringsfonden – projekt ungdomshuset
Kuben
(22/KS/91)

Ärendebeskrivning
Ungdomshuset Kuben har ett beviljat ekonomiskt bidrag från sociala investeringsfonden
2020-09-01—2022-06-01. Pandemin gjorde att Kuben hölls stängd under perioder från och
med november 2020 till och med våren 2021. Efter att ungdomshuset öppnade igen hösten
2021 har verksamheten haft ett högt deltagarantal och en del av aktiviteterna inom
projektet har genomförts.
För att kunna genomföra resterande aktiviteter som planerats önskas därför 500 tkr för att
kunna förlänga projektet ett år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås bevilja 500 tkr ur sociala investeringsfonden för förlängning 1 år
av tidigare beslutade projekt. Innan projektets avslut ska utvärdering genomföras och förslag
tas fram för hur verksamheten ska finansieras inom ordinarie verksamhet och tilldelad
budgetram.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 500 tkr ur sociala investeringsfonden för förlängning 1
år av tidigare beslutade projekt. Innan projektets avslut ska utvärdering genomföras och
förslag tas fram för hur verksamheten ska finansieras inom ordinarie verksamhet och
tilldelad budgetram.

Beslutsunderlag
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Ansökan sociala investeringsfonden – projekt ungdomshuset
Kuben
Ärendebeskrivning

Ungdomshuset Kuben har ett beviljat ekonomiskt bidrag från sociala investeringsfonden 2020-0901—2022-06-01. Pandemin gjorde att Kuben hölls stängd under perioder från och med november
2020 till och med våren 2021. Efter att ungdomshuset öppnade igen hösten 2021 har verksamheten
haft ett högt deltagarantal och en del av aktiviteterna inom projektet har genomförts.
För att kunna genomföra resterande aktiviteter som planerats önskas därför 500 tkr för att kunna
förlänga projektet ett år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås bevilja 500 tkr ur sociala investeringsfonden för förlängning 1 år av
tidigare beslutade projekt. Innan projektets avslut ska utvärdering genomföras och förslag tas fram
för hur verksamheten ska finansieras inom ordinarie verksamhet och tilldelad budgetram.

Ärendet

Ungdomshuset Kuben har sedan tidigare ett beviljat ett ekonomiskt bidrag från sociala
investeringsfonden med start 2020-09-01. Bidraget var ämnat att gå till ett integrationsprojekt.
Tyvärr har pandemin gjort att ungdomshuset har hållits stängt mellan november 2020 och hela
vårterminen 2021. Vissa utomhusaktiviteter samt digital verksamhet har dock genomförts.
Höstterminen 2021 öppnade Kuben helt utan restriktioner. Ett mycket högt deltagarantal har funnits
i verksamheten och en del hel del av aktiviteterna inom projektet har genomförts.
Projektet har ett slutdatum 2022-06-10. Alla aktiviteter som planerats kommer inte hinna
genomföras. Barnen och ungdomarna visar tydligt att de har ett behov av att träffas, de söker
vuxenkontakt och bedömningen är att det finns ett stort behov av att ha trygga vuxna med rätt
kompetens i deras närhet.
Ansökan består av en önskan att projektet förlängs ett år för att fortsätta arbetet med den
verksamhet som var planerad och som finns ett behov av.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef
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Bilagor
Bilaga 1 Bildningsnämndens ansökan – förlängning av bidrag till ungdomshuset Kuben
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Kommunstyrelsen

§ 68 - Ansökan sociala investeringsfonden – projektmedel ny
fritidsgård i Pålsboda
(22/KS/92)

Ärendebeskrivning
Pålsboda är en del av kommunen där en skola, åk f- 9, är belägen. Ansökan består i en
önskan och ett behov av att starta en fritidsgård där för att kunna erbjuda barnen och
ungdomarna i samhället en meningsfull fritid i närvaro av trygga vuxna. Medel söks om 1 600
tkr därför ur sociala investeringsfonden för att genomföra detta projekt under två år med
start i augusti 2022. Avslut av projektet görs i juni 2024. I projektet ingår att pröva
möjligheten att erbjuda fritidsgårdverksamhet även i övriga orter utanför Pålsboda och
Hallsbergs tätorter i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås bevilja 1 600 tkr ur sociala investeringsfonden för åren 20222024. I projektet ingår även att pröva möjligheten att erbjuda fritidsgårdsverksamhet i övriga
orter utanför Pålsboda och Hallsbergs tätorter. Innan projektets avslut ska utvärdering
genomföras och förslag tas fram för hur verksamheten ska finansieras inom ordinarie
verksamhet och tilldelad budgetram.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 1 600 tkr ur sociala investeringsfonden för åren 20222024. I projektet ingår även att pröva möjligheten att erbjuda fritidsgårdsverksamhet i övriga
orter utanför Pålsboda och Hallsbergs tätorter. Innan projektets avslut ska utvärdering
genomföras och förslag tas fram för hur verksamheten ska finansieras inom ordinarie
verksamhet och tilldelad budgetram.

Beslutsunderlag
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Ansökan sociala investeringsfonden – projektmedel ny
fritidsgård i Pålsboda
Ärendebeskrivning

Pålsboda är en del av kommunen där en skola, åk f- 9, är belägen. Ansökan består i en önskan och ett
behov av att starta en fritidsgård där för att kunna erbjuda barnen och ungdomarna i samhället en
meningsfull fritid i närvaro av trygga vuxna. Medel söks om 1 600 tkr därför ur sociala investeringsfonden för att genomföra detta projekt under två år med start i augusti 2022. Avslut av projektet
görs i juni 2024. I projektet ingår att pröva möjligheten att erbjuda fritidsgårdverksamhet även i
övriga orter utanför Pålsboda och Hallsbergs tätorter i kommunen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås bevilja 1 600 tkr ur sociala investeringsfonden för åren 2022-2024. I
projektet ingår även att pröva möjligheten att erbjuda fritidsgårdsverksamhet i övriga orter utanför
Pålsboda och Hallsbergs tätorter. Innan projektets avslut ska utvärdering genomföras och förslag tas
fram för hur verksamheten ska finansieras inom ordinarie verksamhet och tilldelad budgetram.

Ärendet

Ungdomar och även föräldrar i Pålsboda har efterfrågat fler fritidsaktiviteter. Skolan, polisen och inte
minst fastighetsavdelningen i kommunen har uppmärksammat att det förekommer skadegörelse,
alkoholförtäring mm samt även en hel del bilkörning i samband med detta. Man har därför uttryckt
en önskan om, och ser ett behov av, att starta en fritidsgård i Pålsboda för att öka närvaron av trygga
vuxna runt barnen och ungdomarna. I projektet ingår att pröva möjligheten att erbjuda
fritidsgårdverksamhet även i övriga orter utanför Pålsboda och Hallsbergs tätorter i kommunen.
Förutom att arbeta med dessa identifierade problemområden också erbjuda barnen och
ungdomarna i Pålsboda en meningsfull fritid och ett större utbud av fritidsaktiviteter. Detta
tillsammans med att göra det mer attraktivt för barnfamiljer att bosätta sig i Pålsboda med omnejd.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Bilaga 1 Bildningsnämndens ansökan – projektmedel ny fritidsgård i Pålsboda
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§ 69 - Tertialrapport 2022 kommunstyrelsen
(22/KS/122)

Ärendebeskrivning
Tertialrapport 2022 för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Tertialrapport 2022 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport 2022 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
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Tertialrapport 2022-04-30 kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Tertialrapport 2022 för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Tertialrapport 2022 för kommunstyrelsen.

Ärendet

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en
tertialrapport per 2022-04-30 för kommunstyrelsen. Av prognosen i tertialrapporten framkommer
att kommunstyrelsens gemensamma verksamhet och transfereringar redovisar nollresultat.
Justering av budgetramen för Social- och arbetsmarknadsnämnden har gjorts för det nya
Blomsterängen på 14 mnkr. Medlen har tillfälligt tillförts kommunens planeringsreserv.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Tertialrapport kommunstyrelsen 2022-04-30
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1 Väsentliga händelser
Administrativa avdelningen har upprättat en rutin för ärendehanterings- och
beredningsprocessen och en rutin för hantering av förslag från kommuninvånare.
Dessa styrdokument har beslutats i kommunledningsgruppen och gäller för alla
förvaltningar.
Det har rekryterats röstmottagare inför valet till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. För att få arbeta i valet måste röstmottagarna gå en obligatorisk utbildning.
Valkansliet ansvarar för att planera och utföra utbildningen. Det pågår ett arbete med
att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys kring valet. Valkansliet samverkar med Valmyndigheten, Länsstyrelsen, Polismyndigheten och kommunens säkerhetssamordnare.
Det har skett en inspektion av utsedda vallokaler och det har tagits fram en åtgärdsplan för att säkerställa att lokalerna uppfyller kraven enligt vallagen.
Det har införskaffats ett IT-system som ska ge stöd i arbetet med att kvalitetssäkra och
efterleva kommunens ansvar kring hantering av personuppgifter. Verktyget ska användas för att skapa enhetliga registerförteckningar över kommunens personuppgiftsbehandlingar och för att få fram en tydligare rutin för underhåll, samt vara ett stöd i
hanteringen av incidentrapporter och konsekvensbedömningar.
I början av året infördes det en e-tjänst för anmälan om borgerlig vigsel. Informationen
och handläggning av tjänsten ansvarar kontaktcenter för.
Inom personalavdelningen har digital introduktion för nyanställda färdigställts och den
finns på hemsidan samt på intranätet. Som ett komplement till den finns också en
checklista som varje chef kan använda för introduktion på arbetsplatsen.
Årets löneöversyn är i stort sett klar, vårdförbundets avtal blev klart den första april.
Ny lön utbetalades med aprillönen och för vårdförbundet betalas ny lön ut i maj.
Utredning pågår om ett digitalt personalarkiv. Utredningen sker gemensamt i
sydnärke.
En översyn av e-tjänster pågår. Medarbetarplattformen är färdigställd och presenteras
på intranätet.
Stor del av arbetet inom ekonomiavdelningen består i att arbeta med upphandlingen
av ekonomisystem. Anbudsinbjudan är klar vilket innebär att leverantörer av ekonomisystem har 30 dagar på sig att anmäla att de vill vara med i en upphandling. Arbetet
med kravspecifikationer för alla moduler inom systemet pågår och ska vara klart innan
sommaren. Under hösten kommer visning av system och förhandlingar pågå. Innan
årsskiftet planeras att avtal kommer skrivas med vinnande leverantör. Implementering
kommer sedan ske under nästa år. I och med årsskiftet 2023/2024 bedöms ekonomisystemet vara klart för drift.
Näringsliv, kommunikation och säkerhet. Efterfrågan på verksamhetsmark är fortsatt
hög. Detaljplan Söder Tälleleden vinner laga kraft i maj månad. Flertalet företag står på
kö för att kunna etablera sig på denna fastighet. Tillväxten i kommunen är stark och
flera företag har behov av att bygga ut, vilket på sikt skapar fler arbetstillfällen.
Tillsammans med kommande nyetableringar har Hallsberg goda förutsättningar för
fortsatt stark tillväxt.
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Hallsbergsmässan genomfördes 6-7 maj, efter att ha haft uppehåll under pandemin.
Uppdatering av hemsidan hallsberg.se har lanserats under maj månad.
Medieutbildning är genomförd för kommunledningsgruppen. En plan för höjd
beredskap är framtagen och kommer upp för beslut i maj. Frukostmötena är nu åter i
gång och bidrar med sin del till att stärka Hallsbergs fortsatta tillväxt. Näringslivsrådet
har kallats till sitt första möte den 1 juni. Rådet syfte är att främja en långsiktig och
hållbar utveckling av det lokala näringslivet.
Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett underskott för år 2022 på 500 tkr.
Detaljplanen Söder om Utkällevägen pågår och beräknas gå ut på samråd efter
sommaren. Länsstyrelsen har ställt krav på en arkeologisk utredning.
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2 Ekonomi
2.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Kommunstyrelse
Kommundirektör
Administrativa avdelningen
Näringsliv-, turism och
säkerhetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Samhällsplanering
Löneökningsutrymme
Hyresjustering Blomsterängen
Planeringsreserv
Totalt

Utfall 30/4-22
-1 929
-1 314
-2 108

Prognos 2022
-6 284
-8 072
-4 507

Budget 2022
-6 284
-8 372
-4 507

Avvikelse
0
300
0

-1 413

-4 016

-4 016

0

-2 641
-2 346
-2 417
0
0
0
-14 168

-9 407
-7 052
-5 013
-12 105
0
-20 800
-77 256

-9 607
-7 052
-4 513
-12 105
-14 000
-20 800
-91 256

200
0
-500
0
14 000
0
14 000

Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen redovisar i verksamheten ett
nollresultat.
Det prognosticerade underskottet inom samhällsplanering bedöms till 500 tkr.
Underskottet har uppstått då arbete med sju detaljplaner pågår varav flera kräver
utredningar i form av buller, dagvatten, riskbedömningar och miljöprovtagningar. Även
kostnader för utveckling av Hallsbergskartan bidrar till underskottet.
Överskott inom övriga verksamheter bidrar till att kommunstyrelseförvaltningen kan
redovisa ett resultat i balans.
Då det nya boendet Blomsterängen inte bedöms färdigställas under år 2022 justeras
budgetramen för Social- och arbetsmarknadsnämnden med 14 mnkr för
hyreskostnaden. Medlem tillförs tillfälligt kommunens planeringsreserv.
Belopp i tkr
Medlemsavgifter mm
Räddningstjänst
Sydnärkes utbildningsförbund
Färdtjänst
Kollektivtrafik
Lönenämnd
Företagshälsovård
Folkhälsoteam
SFI
IT-nämnd
Gemensamt arkiv
Övrigt
Totalt

Utfall 30/4-22
-496
-4 436
-33 025
-1 859
-51
-1 090
-418
-60
-1 190
-5 448
-140
-22
-48 235

Prognos 2022
-1 411
-13 419
-101 100
-5 850
-210
-3 406
-1 250
-200
-4 250
-13 080
-459
-1 436
-146 071

Budget 2022
-1 411
-13 419
-101 100
-5 850
-210
-3 406
-1 250
-200
-4 250
-12 726
-459
-1 790
-146 071

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-354
0
354
0

Ett underskott prognosticeras inom IT-nämndens verksamhet. Inom övrigt bedöms
underskottet rymmas vilket innebär att transfereringarna redovisar ett nollresultat
efter fyra månader.

Page 327 of 643

Kommunstyrelsen Tertial 2022

Datum

Sida

2022-05-19

6(6)

2.2 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen
Belopp i tkr
Inventarier
Strategiska investeringar
Strategiska inv exploatering
Strategiska inv exploatering avg fin
Totalt

Utfall 30/4-22
-239
0
0
0
-239

Prognos 2022
-2 000
-68 905
-27 200
-25 800
-123 905
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Budget 2022
-2 000
-68 905
-27 200
-25 800
- 123 905

Avvikelse
0
0
0
0
0
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Tertialrapport 2022-04-30
Ärendebeskrivning
Tertialrapport 2022.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Tertialrapport 2022.

Ärendet

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en
tertialrapport per 2022-04-30. Av prognoserna i tertialrapporten framkommer Bildningsnämnden
redovisar underskott med 2,3 mnkr. Övriga nämnder visar nollresultat.
Sammantaget visar nämnderna således prognostiserat underskott på 2,3 mnkr. Prognosen för
finansieringen visar överskott med 1,3 mnkr.
Justering av budget har gjorts för Blomsterängens hyreskostnader med 14 mnkr. Medlen tillförs
tillfälligt kommunens planeringsreserv och förstärker resultatet innevarande år. De eventuella
kostnader som kan uppstå på grund av förseningen följs och hanteras separat under hösten 2022.
Sammantaget visar prognosen för kommunens resultat 30,0 mnkr, vilket är 13,0 mnkr högre än
budgeterat resultat på 17 mnkr.

☐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
Tertialrapport 2022-04-30
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1 Sammanfattning
1.1 Prognosens tillförlitlighet
Tertialrapporten omfattar utfall efter 1/3 av helåret, vilket innebär en osäkerhet
om prognoserna. Samtliga nämnder redovisar ett visst mått av osäkerhet för olika
verksamheter i sina helårsprognoser.
Kraftigt ökade priser på livsmedel och drivmedel påverkar verksamheternas
kostnader.
Materialbrist påverkar både tidplaner och kostnader inom investeringsverksamheten.
Förutom den höga inflationen är det stigande räntor som i hög grad präglar de
makroekonomiska utsikterna. Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig
faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till den senaste tidens energi- och
råvaruprisinflation, och höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen
framöver. Trots dessa globala motvindar pekar prognosen mot en fortsatt
återhämtning av den svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina
bedöms inte ge några stora negativa effekter på den inhemska efterfrågan i
Sverige. I frånvaro av kriget hade konjunkturen sannolikt varit starkare, men
faktum är att ”återöppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en relativt starkare
kraft.
Inflationen har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet och kommer att vara
hög ännu en tid. För att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och
lönebildningen har Riksbanken i april beslutat att höja reporäntan från noll till
0,25 procent. Riksbankens prognos är att räntan höjs gradvis framöver och att den
ligger något under 2 procent om 3 år. Kommunen har fortsatt god likviditet vilket
gör att behovet av nyupplåning under 2022 bedöms som litet eller inget.
Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag bygger på SKR:s uppgifter i
april 2022. SKR planerar att lämna reviderade prognoser vid ytterligare 3 tillfällen
under 2022, nästa prognos kommer i augusti.

1.2 Prognos
Budgeterat resultat för 2022 är 17,0 mnkr, vilket motsvarar 1,6 procent av
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning. Det motsvarar
kommunens finansiella mål. Prognosen för helåret 2022 bedöms bli ett resultat på
30 mnkr, vilket är 13 mnkr högre än budgeterat.
Nämndernas prognoser är sammanlagt -2,3 mnkr, det är bildningsnämndens
prognos som visar underskott. Övriga nämnder visar nollresultat i sina prognoser.
På grund av konkurs hos huvudentreprenören för bygget av äldreboendet
Blomsterängen blir färdigställande och inflyttning försenad. Regionens
fastighetsbolag Länsgården bygger äldreboendet och Hallsbergs kommun kommer
att hyra lokalerna av Länsgården. Driftkostnaden på 14 mnkr i Budget 2022
beräknas inte tas i anspråk under 2022. I tertialrapporten har justering gjorts för
detta. Finansieringens prognos är +1,3 mnkr. Överskottet beror på återbäring
Kommuninvest samt något högre skatteprognos än tidigare.
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1.3 Upplåning
Kommunens låneskuld uppgår till 228,3 mnkr. 72 procent av låneskulden är
bundna lån och resterande 28 procent har rörlig ränta. Om räntan går upp 1
procentenhet så skulle det innebära en ökad kostnad på 0,6 mnkr fram till
årsskiftet. Närmast kommande tidpunkter för omsättning är den 13/6 och den
20/6. Det avser två lån på totalt 3,86 mnkr som i dag löper med en rörlig ränta.
Dessa lån kommer att lösas.
Snitträntan på analysdagen var 0,56 procent, den genomsnittliga kapitalbindningen 3,08 år och den genomsnittliga räntebindningen 2,73 år.
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1.4 Likvida medel
Per sista april uppgick kommunens likvida medel till 126,4 mnkr på banken.
Likviditeten kan variera över året, beroende på investeringar och andra stora
utbetalningar. Den goda likviditeteten har medfört att nyupplåning till
investeringar inte behövt genomföras.
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2 Förutsättningar i kommunen
2.1 Befolkningsutveckling
SCB presenterade den 11 maj befolkningssiffrorna för det första kvartalet 2022. I
Hallsberg ökade folkmängden med 49 invånare till 16 245. Motsvarande kvartal
1 2021 ökade folkmängden med 21 invånare. Födelsenettot var negativt med -2
personer. Flyttnettot inklusive justeringar var +51 personer, därav +13 inom egna
länet +15 inom övriga Sverige samt + 14 mot utlandet. Justeringar uppgick till +9
personer.
Örebro län ökade med 192 personer vilket motsvarar 0,06 procent. Rikets ökning
var 0,15 procent. I Hallsberg ökade folkmängden med 0,30 procent vilket
motsvarar en dubbelt så hög ökningstakt som riket.

2.2 Arbetsmarknad
Arbetslösheten har enligt arbetsförmedlingens uppgifter från kvartal 1 2022
minskat betydligt i Hallsbergs kommun sedan kvartal 1 2021. Snittet för länet som
helhet och flertalet av länets kommuner och även riket har också minskat under
samma period. I dessa siffror ingår såväl öppet arbetslösa som personer med
aktivitetsstöd. Arbetslösheten i länets kommuner varierar kraftigt mellan 10,1 och
4,1 procent mellan högst och lägst arbetslöshet. Hallsberg ligger med sina 6,5
procent under nivån i både riket (7,0), och i länet (7,4). Länets samtliga 12
kommuner har lägre arbetslöshet 2022 än 2021.
Arbetslösheten varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden. De som har
svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är utrikes födda, personer med endast
förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga, samt ungdomar.
I SKR:s senaste skatteunderlagsprognos för 2022, publicerad den 28 april, är
prognosen för hela 2022 en arbetslöshet i riket på 7,7 procent. Det är 0,7
procentenheter högre än utfallet i mars 2022 för riket.
Andel arbetslösa i procent som andel av den totala arbetskraften, öppet arbetslösa
och sökande i program med aktivitetsstöd
Kommun
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro
Örebro län
Riket

Kvartal 1 2022

Kvartal 1 2021

4,1
8,4
6,5
10,1
6,7
6,0
7,5
4,0
7,5
8,2
6,8
8,0
7,4
7,0

5,2
9,0
8,6
13,0
7,8
6,9
8,0
4,9
8,5
12,4
8,3
9,5
8,8
8,4
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-1,1
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2.3 Analys covid-19
Årets första tertial har liksom år 2021 präglats av covid-19. Trots att covid -19
avskrivits som samhällsfarlig sjukdom påverkades verksamheterna fortsatt i
spåren av de slopade restriktionerna. Höga sjuktal har präglat flera av kommunens
verksamheter.
Drift- och serviceförvaltningens sjuktal har påverkats starkt under periodens
första månad januari. Detta på grund av covid-19 relaterad frånvaro. Under januari
ökade sjuktalen stort inom lokalvårdsavdelningen och måltidsavdelningen.
Analysen av konsekvenserna kunde göras direkt och avdelningarna klarade ut den
akuta situationen mycket bra.
Pandemin satte sin prägel på bildningsförvaltningens verksamheter även i början
av 2022. Det var ett fortsatt ansträngt läge som påverkade både undervisning och
bemanning. Periodvis var det hög frånvaro både bland elever och personal på vissa
enheter. Hanteringen av pandemin har utvärderats tillsammans med rektorsgruppen och den visar att förvaltningen har utvecklat sitt arbete med stöd och
kommunikation. De regelbundna avstämningar som genomfördes i slutet av
pandemin har bidragit till en ökad samsyn och förbättrat möjligheterna till
kollegialt stöd.
Inom social- och arbetsmarknadsnämndens område har starten på året varit
utmanande. Verksamheten för funktionshinder påverkades på grund av att både
brukare och personal i gruppbostäderna hade Covid-19. Det har resulterat i
mycket övertid och påfrestningen har varit stor. Inom daglig verksamhet har
flertalet medarbetare haft Covid-19. Inom personlig assistans har flera assistenter
varit sjuka i Covid-19. De flesta av social- och arbetsmarknadsnämndens mål mäts
genom socialstyrelsen årliga brukarundersökning. På grund av pandemin utfördes
inte undersökningen för år 2021.
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3 Ekonomi
3.1 Driftredovisning Kommunfullmäktige
DRIFT
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige
Totalt

Utfall 30/4-22
-76
-76

Prognos 2022
-610
-610

Budget 2022
-610
-610

Avvikelse
0
0

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas hållas.

3.2 Driftredovisning Kommunstyrelsen
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Kommunstyrelse
Kommundirektör
Administrativa avdelningen
Näringsliv-, turism och
säkerhetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Samhällsplanering
Planeringsreserv
Justering hyra Blomsterängen
Löneökningsutrymme
Totalt

Utfall 30/4-22
-1 929
-1 314
-2 108

Prognos 2022
-6 284
-8 072
-4 507

Budget 2022
-6 284
-8 372
-4 507

Avvikelse
0
300
0

-1 413

-4 016

-4 016

0

-2 641
-2 346
-2 417
0
0
0
-14 168

-9 407
-7 052
-5 013
-20 800
0
-12 105
-77 256

-9 607
-7 052
-4 513
-20 800
-14 000
-12 105
-91 256

200
0
-500
0
14 000
0
14 000

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i verksamheten ett nollresultat.
Det prognosticerade underskottet inom samhällsplanering bedöms till 500 tkr.
Underskottet har uppstått då arbete med sju detaljplaner pågår varav flera kräver
utredningar i form av buller, dagvatten, riskbedömningar och miljöprovtagningar.
Även kostnader för utveckling av Hallsbergskartan bidrar till underskottet.
Överskott inom övriga verksamheter bidrar till att kommunstyrelseförvaltningen
kan redovisa ett resultat i balans.
Då det nya boendet Blomsterängen inte bedöms färdigställas under år 2022
justeras budgetramen för Social- och arbetsmarknadsnämnden med 14 mnkr för
hyreskostnaden. Medlen tillförs tillfälligt kommunens planeringsreserv. De
eventuella kostnader som kan uppstå på grund av förseningen följs och hanteras
separat under hösten 2022.
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TRANSFERERINGAR
Belopp i tkr
Medlemsavgifter mm
Räddningstjänst
Sydnärkes utbildningsförbund
Färdtjänst
Kollektivtrafik
Lönenämnd
Företagshälsovård
Folkhälsoteam
SFI
IT-nämnd
Gemensamt arkiv
Övrigt
Totalt

Utfall 30/4-22
-496
-4 436
-33 025
-1 859
-51
-1 090
-418
-60
-1 190
-5 448
-140
-22
-48 235

Prognos 2022
-1 411
-13 419
-101 100
-5 850
-210
-3 406
-1 250
-200
-4 250
-13 080
-459
-1 436
-146 071

Budget 2022
-1 411
-13 419
-101 100
-5 850
-210
-3 406
-1 250
-200
-4 250
-12 726
-459
-1 790
-146 071

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-354
0
354
0

Ett underskott prognosticeras inom IT-nämndens verksamhet. Inom övrigt
bedöms underskottet rymmas vilket innebär att transfereringarna redovisar ett
nollresultat efter fyra månader.

3.3 Driftredovisning Drift- och servicenämnd
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet,
Förvaltningschef,
Fordonsverkstad,
Fordonsförvaltare,
Teknisk chef,
Gatuingenjör,
Trafikhandläggare,
Gata/Park,
Fastighet,
Bostadsanpassning,
Lokalvårdsavdelning,
Måltid,
Miljö,
Bygglov,
Alkohol-, tobak- och
läkemedelstillsyn,
Totalt

Utfall 30/4-22
-87
-678
34
189
-1 165
-1 847
-28
-5 849
115
-475
746
96
-1 522
-617

Prognos 2022
-317
-1 401
-184
0
-3 429
-11 503
-764
-15 001
-3 200
-1 743
0
0
-1 738
-371

Budget 2022
-317
-1 401
-184
0
-3 429
-11 503
-764
-15 001
-3 200
-1 743
0
0
-1 738
-371

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0

0

0

-11 088

-39 651

-39 651

0

Fastighet och Lokalvård visar ett lite större överskott mot budget men det är
normalt för perioden. Miljö och Bygglov visar minus 943 tkr respektive minus
493 tkr vilket också är normalt för perioden, många av debiteringarna är ännu inte
gjorda. Övriga verksamheter visar inga större avvikelser.
Intäkterna är högre än budgeterat och även våra övriga kostnader, vilket till
största delen beror på vår förvaltning av kommunens Fastighetsbolag.
Kapitalkostnaderna är lägre men i takt med aktivering av våra investeringar
kommer det jämnas ut. Personalkostnaderna som är periodiserade på 12-delar
visar plus för perioden men kommer jämnas ut då lönehöjningarna för de
verksamheter som har köp/sälj inte kommer få kompensation för dessa, men
övriga verksamheter kommer få från den centrala lönepotten.
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3.4 Driftredovisning Bildningsnämnd
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Nämnd
Kultur & förening
Bibliotek
Kulturskola
Fritidsgårdar
Fritid
Förskola/Öppna förskolan
Nattis
Förskolekl/Grundsk/Fritidshem
Ledning & administration
Skolskjutsar
Elevstöd
Särskilt stöd personal
Modersmål
Ej fördelad budget
Totalt

Utfall 30/4-22
-85
-905
-1 504
-1 188
-725
-5 667
-33 176
-562
-59 772
-11 165
-3 700
-4 714
-1 164
-2 384
0
-126 711

Prognos 2022
-294
-2 816
-4 940
-3 510
-2 573
-16 078
-111 345
-1 446
-182 556
-29 160
-11 474
-11 408
-1 164
-6 365
5 575
-379 554

Budget 2022
-294
-2 816
-5 240
-3 510
-2 573
-16 078
-111 195
-1 196
-174 556
-29 260
-10 074
-11 408
-909
-4 765
-3 425
-377 299

Avvikelse
0
0
300
0
0
0
-150
-250
-8 000
100
-1 400
0
-255
-1 600
9 000
-2 255

Prognosen för driftredovisningen pekar på ett underskott, - 2 255 tkr i avvikelse
mot budget.
Antalet förskolebarn och elever i annan kommunal eller fristående verksamhet har
under flera år ökat vilket medfört att kostnaderna stigit. Även avtalet för
skolskjutsar har inneburit ökade kostnader bland annat på grund av att
länstrafiken dragit in vissa linjer.
Statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper upphörde efter hösten 2021.
Regeringen beslutade om ett nytt statsbidrag som var riktat till förskolan för
kvalitetshöjande åtgärder. Detta innebar en minskad intäkt.

3.5 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Förvaltningsgemensamt
Äldreomsorg
Verksamheten för
funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Utfall 30/4-22
17 961
-65 655

Prognos 2022
-3 790
-206 622

Budget 2022
-5 790
-206 622

Avvikelse
2 000
0

-26 953

-85 573

-83 073

-2 500

-15 260
-2 386
-92 293

-53 545
-4 290
-353 820

-54 045
-4 290
-353 820

500
0
0

Förvaltningsgemensamt
Inom äldreomsorgen pågar just nu en omorganisation för att bli effektivare i
framtiden. Under 2022 beräknas dock inte dessa effektiviseringar få effekt i
ekonomin. Äldreomsorgen beräknar ändå klara en budget i balans med hjälp av
statsbidraget för regeringens välfärdssatsning på 7 mkr. Behov att hyra in
sjuksköterskor kvarstår 2022 och beräknas generera 1,5 mkr i underskott.
Hemtjänsten har höga personalkostnader under jan-apr och beräknar ett
underskott med 1,7 mkr, medan motsvarande överskott återfinns inom vård- och
omsorgsboendena.
Inom området verksamheten för funktionshindrade prognostiseras ett underskott
med 2,5 mkr då fler externa platser än budgeterat behöver köpas in. Personlig
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assistans beräknar i år ett överskott som framför allt beror på färre brukare. Även
daglig verksamhet redovisar överskott då köp av korttidsplatser minskat betydligt.
Inom verksamheten Individ- och familjeomsorg är kostnaden för ekonomiskt
bistånd lägre än budget för perioden jan-apr och beräknas redovisa ett överskott
med 2 mkr. Kostnaderna för placeringar och öppenvård visar dock ett beräknat
underskott med 1,5 mkr.
Arbetsmarknad och integration beräknar en budget i balans.

3.6 Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd
DRIFT
Belopp i tkr
Taxe- och avgiftsnämnd
Totalt

Utfall 30/4-22
178
178

Prognos 2022
0
0

Budget 2022
0
0

Avvikelse
0
0

Budgeten för Taxe- och avgiftsnämnden beräknas hållas under året.

3.7 Driftredovisning Revision
DRIFT
Belopp i tkr
Revision
Totalt

Utfall 30/4-22
-132
-132

Prognos 2022
-690
-690

Budget 2022
-690
-690

Avvikelse
0
0

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas hållas.

3.8 Driftredovisning Valnämnd
DRIFT
Belopp i tkr
Valnämnd
Totalt

Utfall 30/4-22
406
406

Prognos 2022
-650
-650

Budget 2022
-650
-650

Avvikelse
0
0

Allmänna val till Riksdag, Region och Kommun genomförs den 11 september.
Under det första tertialet har statsbidrag utbetalats, därav den bokförda
nettointäkten. Kostnaderna uppkommer under senare delen av året i samband
med valet. Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten bedöms hållas.

3.9 Driftredovisning Överförmyndarnämnd
DRIFT
Belopp i tkr
Överförmyndare
Totalt

Utfall 30/4-22
-1 246
-1 246

Prognos 2022
-2 400
-2 400

Budget 2022
-2 400
-2 400

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten bedöms hållas.
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3.10 Driftredovisning Finansiering
DRIFT
Belopp i tkr
Finansiering
Totalt

Utfall 30/4-22
350 855
350 855

Prognos 2022
1 028 847
1 028 847

Budget 2022
1 027 547
1 027 547

Avvikelse
1 300
1 300

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bygger på SKR:s
uppgifter i april. SKR:s aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget
en starkare ökning än den som publicerades i februari 2022. Det beror delvis på
regeringens förslag om att omvandla reseavdraget till en skattereduktion.
Dessutom räknar man med större ökning av löneinkomster och i viss mån
pensioner.
Övriga intäkter och kostnader på Finansieringen det vill säga finansiella
intäkter/kostnader och finansiella verksamhetskostnader, bland annat pensioner,
beräknas också ett mindre överskott. Det beräknade överskottet beror i huvudsak
en återbäring från Kommuninvest.

3.11 Drift Totalt
DRIFT
Belopp i tkr
Nämnderna
Finansieringen
Totalt

Utfall 30/4-22
-298 610
352 403
53 793

Prognos 2022
-998 802
1 028 847
30 045

Budget 2022
-1 010 547
1 027 547
17 000

Avvikelse
11 745
1 300
13 045

I nämndernas driftredovisning ingår de skattefinansierade verksamheterna och
den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten. I finansieringen ingår
finansnetto (finansiella intäkter och kostnader), skatteintäkter och
utjämningsbidrag samt finansiella verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader
(pensionskostnader med mera).
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3.12 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen
Belopp i tkr
Kommunstyrelsen:
Inventarier
Strategiska investeringar
Strategiska investeringar exploatering
Strategiska inv exploatering VA
Totalt

Utfall 30/422

Prognos
2022

Budget
2022

Avvikelse

-239

-2 000
-68 905
-27 200
-25 800
-123 905

-2 000
-68 905
-27 200
-25 800
-123 905

0
0
0
0
0

-239

Budgetutrymmet för de strategiska investeringarna uppgår till 121,9 mnkr.
Kommunstyrelsen tar under året beslut om nyttjande av utrymmet.
Hittills under året har beslut tagits för kylmaskin i Alléhallen, förskola på söder,
ventilation Sköllersta skola samt inventarier förskola.
Inom utrymmet strategiska investeringar exploateringar finns beslut taget kring
Tälleleden.

3.13 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd
Belopp i tkr
Övergripande:
Kommunaltekniska huset
Fastighetsinvesteringar:
Brandskydd mm
Kamerabevakning och låssystem
Skolgårdar lekutrustning
Måltidsavdelningen maskiner
Lokalvårdsavdelningen maskiner
Maskiner och fordon,
Trafikanordningar
Gator och vägar gemensamt, beläggning
Inventarier verkstad
Tillgänglighetsanpassning
Lekplatser, upprustning,
BIR-grindar
Ekoparken
Ågatan Hjortkvarn
Trafiksäkerhetsprojekt
Totalt

Utfall
30/4-22

Prognos
2022

Budget
2022

Avvikelse

0

-3 318

-3 318

0

-125
-19
0
-235
-58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-890
-1 327

-500
-400
-438
-1 587
-200
-1 022
-100
-475
-50
-50
-437
-100
-100
-125
-1 000
-9 902

-500
-400
-438
-1 587
-200
-1 022
-100
-475
-50
-50
-437
-100
-100
-125
-1 000
-9 902

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Drift- och servicenämnden har ett investeringsutrymme på 9 902 tkr. Hela
investeringsutrymmet bedöms användas under året.
Hittills under året har medel använts till trafiksäkerhetsobjekt, brandskydd,
köksutrustning till Långängsskolan och Alléskolan. Lokalvårdsavdelningen har
investerat i maskiner till Folkasbo skola.
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STRATEGISKA INVESTERINGAR
Belopp i tkr
Ventilation Sköllersta skola
Centrumutveckling
Allébadet driftutrustning
Tillgänglighetsanpassning Alléhallen
Centrumhuset
Kylmaskin mm Sydnärkehallen
Långängskolan ombyggnation
Förskolan Gläntan ventilation
Fönsteråtgärder och takrenovering Västra skolan
etapp 1
Förskola Söder
Exploatering Samsala 2 B-C
Totalt

Utfall
30/4-22
-64
5
-34
-130
0
-46
-20
-52

Prognos
2022
-2 400
-390
0
-130
-1 293
-7 858
-20
-1 464

Budget
2022
-2 400
-390
0
-67
-1 293
-7 858
0
-1 464

0

-2 000

-2 000

0

-2 641
-2 982

-20 000
-7 049
-42 604

-20 000
-7 049
-42 521

0
0
-83

Avvikelse
0
0
0
-63
0
0
-20
0

Drift- och servicenämnden har ett investeringsutrymme för strategiska
investeringar uppgår förnärvarande till 42 521 tkr. Budgetutrymmet förändras
under året när kommunstyrelsen beslutar om kommande projekt.
Ventilationsarbetet på Sköllersta skola kommer att skjutas på till sommaren 2023
efter önskemål från verksamheten. Förhoppningen är också att tillgången på
material ska vara bättre tills dess.
Arbetet med Allébadet är färdigställt. Arbetet med ny kylmaskin samt
kringutrustning pågår och beräknas vara klart under hösten 2022.

3.14 Investeringsredovisning Bildningsnämnd
Belopp i tkr
Inventarier
Idrottsanläggningar
Inventarier Långängskolan
Inventarier Paviljong förskola
Totalt

Utfall 30/4-22
-260
-12
-272

Prognos 2022
-1 365
-1 273
-450
-320
-3 408

Budget 2022
-1 365
-1 273
-450
-320
-3 408

Avvikelse
0
0
0
0
0

Bildningsnämnden har ett totalt investeringsutrymme på 3 408 tkr. Från år 2021
överfördes 838 tkr. Hela investeringsutrymmet bedöms användas under året.
Det finns fortfarande en osäkerhet kring årets investeringar pga situationen i
omvärlden som kan innebära en del materialbrist och förseningar.
Hittills under året har investeringar gjorts till belysning, Kulturskolan, möbler och
inredning Fredriksbergsskolan samt laptopskåp mm till Långängsskolan.
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3.15 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
Belopp i tkr
Inventarier och data
Byggnadsansluten utrustning
Arbetstekniska hjälpmedel
Totalt

Utfall 30/4-22
-200
-703
-47
-950

Prognos 2022
-6 029
-11 000
-400
-17 429

Budget 2022
-6 029
-11 000
-400
-17 429

Avvikelse
0
0
0
0

Social- och arbetsmarknad har ett investeringsutrymme på 17 429 tkr, varav
15 000 tkr är riktade till det nya vårdboendet Blomsterängen. Från år 2021
överfördes 929 tkr. Hela investeringsutrymmet bedöms användas under året.
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4 Ekonomi avgiftskollektivet
4.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet
Utfall 30/4-22

Prognos 2022

Budget 2022

Avvikelse

-11
-2 909
5 769
-2 744
-3 844
-1 409
-90
-5 238

-277
-7 654
36 946
-7 951
-16 199
-4 439
-426
0

-277
-7 654
36 946
-7 951
-16 199
-4 439
-426
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Belopp i tkr
Inventering VA-rörnät
VA-rörnät,
VA-avg. hushåll och industri.
Vattenförsörjsörjning
Avloppsreningsverk
Teknisk chef VA.
Teknisk chef VA expl Tisaren
Totalt

Totalt för VA bedöms prognosen till årets slut på ett nollresultat. Utfall per 30 april
visar ett underskott på 85 tkr. För att komma inom ram så nyttjas fonden och kvar
finns då 2 070 tkr. Hänsyn är tagen till ännu ej inkomna intäkter för
reningsavgifter samt kostnader för inköp av vatten för perioden.
Kapitalkostnaderna är längre än budget med 592 tkr för perioden. Exploateringen
av Tisaren och Samsala med flera kommer aktiveras under året och då påverka
kapitalkostnaderna på driften innan årets slut.
Fonderade medel kommer användas under året om resultatet vid årets slut visar
ett underskott.

4.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet
Belopp i tkr
Maskin- och fordonsanskaffning
Maskin- och fordonsanskaffning rörnät
Sanering VA-nät
VA-avdelningens investeringar
Ågatan Hjortkvarn
Nödvattenrum
Totalt

Utfall 30/4
-598
0
-1 675
-203
0
0
-2 476

Prognos
2022
-2 053
-500
-5 000
-9 540
-125
-600
-17 818

Budget
2022
-2 053
-500
-5 000
-9 540
-125
-600
-17 818

Avvikelse
0
0
0
0
0
0
0

Avgiftskollektivet har ett investeringsutrymme för investeringar på 17 818 tkr.
Budgetutrymmet bedöms nyttjas i sin helhet under året.
Två bilar beräknas köpas in varav en har levererats och ytterligare en är beställd.
Arbete med Testavägen har prioriterats då distributionsledningarna var i dåligt
skick. Hela arbetet beräknas kosta 2,3 mkr.
Rensgaller Hallsbergs reningsverk är installerat. Reservkraft till Tingsgatan är
beställd. Investering sker även i 150 nya vattenmätare. Utöver detta beräknas även
investeras i nya belysningsarmaturer i Vretstorps reningsverk, ny kommunikation
till tre pumpstationer, uppgradering av processbilder Hallsberg mm.
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STRATEGISKA INVESTERINGAR
Belopp i tkr
Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg
Sjöledning Tisaren
VA-utbyggnad Toskabäcken
VA-utbyggnad Tisarstrand
Utbyggnad VA-nät Tisaren
Exploatering Kvarsätter
Exploatering Samsala 2 B-C
Exploatering Övrigt
Totalt

Utfall 30/4
-7
106
-1 767
-133
-4 986
-6 787

Prognos
2022

Budget
2022

Avvikelse

-4 439

-4 439

0

-4 561
-1 300
-5 255
-2 600
-18 155

-4 561
-1 300
-5 255
-2 600
-18 155

0
0
0
0
0

Huvudvattenledningen Blacksta-Hallsberg är klar och drifttagen.
VA-utbyggnad vid Toskabäcken är klar men mindre besiktningsanmärkningar
åtgärdas under året. Återställning av vägar sker under asfaltssäsong 2022.
Projektering för VA-utbyggnad vid Tisarstrand beräknas vara klar under
försommaren 2022 och en eventuell byggstart under sen höst 2022.
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Kommunstyrelsen

§ 71 - Gemensamma Planeringsförutsättningar 2023-2025
(22/KS/124)

Ärendebeskrivning
Gemensamma Planeringsförutsättningar 2023-2025.
Utöver kompensation för löner och priser ingår satsningar inom följande områden:
Kompensation för ökade kostnader för det nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen
med 14 mnkr för framflyttad inflytt samt ytterligare 5 mnkr för helårseffekt för hyran samt
kompensation för fler boendeplatser.
Medel för ökat barn- och elevantal tillförs med totalt 4 mnkr. Tidigare tillfälligt
budgetutrymme för högre kostnader för modersmål utökas med 0,5 mnkr. Det tillförs även 1
000 kr per elev i skolår F-9 i nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt blir 2,070 mnkr.
Bildningsnämnden tillförs även kompensation på 1,2 mnkr för den ökade hyran för den nya
förskolan på söder.
Revisionens budgetutrymme har år 2023 tillfälligt utökats med 110 tkr på grund av dubbla
arvodeskostnader i och med valet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Gemensamma Planeringsförutsättningar
2023-2025.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar att det finansiella resultatmålet ska ändras från 1,6 % till 1 %.
Kommunstyrelsen kommer överens om att lägga till en text i dokumentet om anledningen
till förväntat lägre resultat 2023 och 2024.
Andreas Tranderyd (MP), Tryggve Thyresson (V), Anders Lycketeg (C), Gösta Hedlund (C),
Lennart Pettersson (M) och Ingela Hagenfors (KD) avstår från att delta i beslutet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition mellan förvaltningens förslag och Oscar Lundqvists (SD)
yrkande om att ändra det finansiella resultatmålet från 1,6 % till 1 % och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Gemensamma Planeringsförutsättningar
2023-2025.

Reservationer
Oscar Lundqvist (SD) och Viktoria Svanberg (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag



Justerare signatur

TS GPF 2023 2025
GPF 2023 2025

Utdragsbestyrkande
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Dnr:22/KS/124

Gemensamma Planeringsförutsättningar 2023-2025
Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrsystem skall GPF, Gemensamma Planeringsförutsättningar upprättas som en
grund för höstens kommande arbete med Mål och budget med flerårsplan. Av GPF skall framgå
planeringsförutsättningar för aktuell planeringsperiod, samt ekonomiska ramar för drift- och
investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till GPF, Gemensamma
Planeringsförutsättningar för perioden 2023-2025.
I planeringsförutsättningarna har uppräkningar för priser, löner och index gjorts dessutom ingår
volymökningar för barn, elever och det nya boendet Blomsterängen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna Gemensamma Planeringsförutsättningar 20232025.

Ärendet

Enligt kommunens styrsystem skall GPF, Gemensamma Planeringsförutsättningar upprättas som en
grund för kommande arbete med Mål och budget med flerårsplan. Av GPF skall framgå
planeringsförutsättningar för aktuell planeringsperiod, samt ekonomiska ramar för drift- och
investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till GPF, Gemensamma
Planeringsförutsättningar för perioden 2023-2025.
De gemensamma planeringsförutsättningarna ger nämnderna underlag för kommande budgetarbete. I förutsättningarna finns kompensationer för ökade kostnader inom verksamheterna.
Utöver kompensation för löner och priser ingår satsningar inom följande områden: Kompensation för
ökade kostnader för det nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen med 14 mnkr för framflyttad
inflytt samt ytterligare 5 mnkr för helårseffekt för hyran samt kompensation för fler boendeplatser.
Medel för ökat barn- och elevantal tillförs med totalt 4 mnkr. Tidigare tillfälligt budgetutrymme för
högre kostnader för modersmål utökas med 0,5 mnkr. Det tillförs även 1 000 kr per elev i skolår F-9 i
nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt blir 2,070 mnkr. Bildningsnämnden tillförs även
kompensation på 1,2 mnkr för den ökade hyran för den nya förskolan på söder.
Revisionens budgetutrymme har år 2023 tillfälligt utökats med 110 tkr på grund av dubbla
arvodeskostnader i och med valet.
De gemensamma planeringsförutsättningarna innehåller effektiviseringskrav. Effektiviseringarna kan
komma att ge negativa effekter på barn och ungdomar. Kommunfullmäktige beslutar om
budgetramar medan respektive nämnd beslutar om driftsramar som påverkar verksamheterna för
barn och ungdomar.
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☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.
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1 Planeringsförutsättningar
Planeringsförutsättningar utarbetas årligen och anger ekonomiska förutsättningar för
fortsatt arbete med mål och budget i det kommunövergripande perspektivet. Förutsättningarna innehåller ekonomiska ramar för förvaltningarnas planering och utarbetande
av nämndplaner och anvisningar och direktiv för målarbetet.
Omvärlden och därmed förutsättningarna för kommuner och regioner har förändrats
drastiskt på bara någon månad. De ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av
Ukraina, kraftigt ökade pensionskostnader, inflationen och demografins utveckling
kopplat till kompetensförsörjningen är de väsentligaste utmaningarna som påverkar
kommunernas planeringsförutsättningar.
Av kommunfullmäktige fastställd Mål och Budget för 2022-2024 ligger till grund för de
Gemensamma Planeringsförutsättningarna.
Nämndernas dokument framställs utifrån de Gemensamma Planeringsförutsättningar och
ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställer i juni 2022. Varje nämnd beslutar
om Mål och Budget i början av hösten. Under september-oktober pågår beredningen av
det förslag till Mål och Budget för 2023-2025 som kommunfullmäktige beslutar om i
november 2022, alternativt i december 2022. År 2022 hålls val av fullmäktige, då ska
budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

1.1 Vårpropositionen (VÅP) 2022
I april 2022 presenterade regeringen vårpropositionen. Vårpropositionen syftar till att
ange politikens inriktning för perioden 2023–2025. Vårändringsbudgeten anger
förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna i
vårändringsbudgeten:
•

9,8 miljarder för att kompensera kommuner och regioner för mottagande av
flyktingar från Ukraina.

•

500 miljoner till kommunerna för mottagande av skyddsbehövande under 2022.

•

80 miljoner för att stärka kommunernas arbete med civilt förvar

1.2 Lönebildning
I SKR:s Ekonomirapport presenterad i maj 2022 utgår de ekonomiska prognoserna från en
stigande löneökningstakt. Två faktorer talar i nuläget för att löneökningarna kommande år
blir större än under de senaste åren. Det ena är utsikterna för en klart högre inflation än
tidigare år. Det andra är den allt starkare arbetsmarknadskonjunkturen. Såväl löneglidningen som de avtalade lönelyften antas därför kunna bidra till något större löneökningar framöver. Kommande år blir det första gången på 20 år som avtalsrörelsen har
att hantera ett läge med hög inflation. I linje med tidigare löneförhandlingar förutsätts
avtalsförhandlingarna kommande år i första hand vara framåtblickande och i hög grad
bero på utsikterna för den internationellt konkurrensutsatta industrin, vilken har en
normerande roll för svensk lönebildning. I Ekonomirapportens kalkyler bedömer SKR att
löneökningarna kommer att uppgå till 3,0 procent för 2023, samt 3,1 respektive 3,2
procent för åren 2024 och 2025.
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1.3 Ränteläget
Inflationen har stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet och kommer att vara hög ännu
en tid. För att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen
har Riksbanken i april 2022 beslutat att höja reporäntan från noll till 0,25 procent.
Riksbankens prognos är att räntan höjs gradvis framöver och att den ligger något under 2
procent om tre år. I beräknade räntekostnader för kommande planeringsperiod finns en
viss uppräkning av kommunens räntekostnader som kan matcha en räntehöjning. För
närvarande är kommunens likviditet god, Det möjliggör att nyupplåning för att finansiera
investeringar kan skjutas upp alternativt undvikas.

1.4 Bokslut 2021
Balanskravsresultatet uppgick till 60,2 mnkr. Det motsvarar 5,9 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag. I balanskravsresultatet ingår avsättning till Resultatutjämningsreserv (RUR) med 7 mnkr. Det innebär att kommunens RUR totalt uppgår till 52 mnkr
efter bokslut 2021. Nämndernas överskott uppgick till 9,9 mnkr. I övrigt blev skatteintäkter och generella statsbidrag med utjämning högre än budget. Låga räntenivåer
bidrog till lägre finansiella kostnader. Försäljningsintäkter från exploateringsfastigheter
påverkade resultatet i gynnsam riktning. Kommunen har som mål att ha ett resultat som
motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär
resultatnivåer på ca 17 mnkr.

1.5 Budget 2022 och tertialrapport 2022
Det budgeterade resultatet för 2022 uppgår till 17,0 mnkr. Av prognoserna i
tertialrapporten redovisa bildningsnämnden underskott med 2,3 mnkr. Övriga nämnder
visar nollresultat. Sammantaget visar nämnderna således prognostiserat underskott på
2,3 mnkr. Prognosen för finansieringen visar överskott med 1,3 mnkr. Justering av budget
har gjorts för Blomsterängens hyreskostnader med 14 mnkr. Medlen förstärker resultatet
innevarande år. Sammantaget visar prognosen för kommunens resultat 30,0 mnkr, vilket
är 13,0 mnkr högre än budgeterat resultat på 17 mnkr.

1.6 Befolkningsutveckling
Folkmängden ökade under 2021 med 206 invånare till 16 196 invånare. Till och med första
kvartalet 2022 uppgick folkmängden till 16 245 invånare. Det är en ökning med 49
invånare sedan årsskiftet. Vid beräkningen av skatteintäkter och generella statsbidrag för
2022 och de närmaste åren framåt har en ny befolkningsprognos använts, dock med en
försiktig bedömning utifrån utfallet hittills under 2022.

1.7 Skatteprognos SKR 2022-04-28
Den 28 april 2022 presenterade SKR den skatteprognos som ligger till grund för beräkning
av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i GPF 2023-2025. Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt och i
Sverige fram till år 2025. Analysen bygger på en konjunkturprognos till och med 2023.
Efterföljande år (2024–2025) utgör kalkylår där utvecklingen följer en trendframskrivning.
SKR:s aktuella prognos för skatteunderlaget innebär en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 2022–2025). Detta bidrar till
en upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget.
Då även löner och priser hos kommunerna antas öka snabbare (än i tidigare bedömningar)
innebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning. Den
samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i hög grad präglas av just
den urholkning av ”köpkraften” som snabbt stigande priser och löner leder till.
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Urholkningen kommer att slå olika för olika aktörer, men kvalitativt är det samma effekt
som träffar hushåll, företag och offentlig sektor.

1.8 SKR:s Ekonomirapport
Vårens upplaga av Ekonomirapporten, som SKR presenterade den 17 maj, pekar på ett
osäkert läge just nu men att den svenska ekonomin beräknas bli stark även år 2022 tack
vare att de kommunala skatteintäkterna fortsätter att öka snabbare än i tidigare
prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar.
År 2023 ser vi att den svenska ekonomin kraftigt försämras och det är en följd av att
inflationen ökar rekordsnabbt, snabbare än skatteintäkterna. Inflationsnivån har nått
historisk nivå tillsammans med stigande pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling. Ett helt nytt avtalsbestämt pensionssystem träder i kraft 1 januari
2023 som sammantaget för kommuner och regioner innebär en ökning med 31 miljarder
kronor jämfört med 2022.
Sveriges återhämtning efter pandemin fortsätter i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas
på grund av situationen som pågår i vår omvärld. Rysslands krig i Ukraina är starkt
bidragande till det osäkra läget och de ekonomiska konsekvenserna som det medför.
Kommande år är den demografiska utvecklingen och bristen på arbetskraften en av de
största utmaningarna, framför allt inom äldreomsorgen då befolkningen i åldrarna 80 och
äldre ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen i åldrarna 20–66 år. Det blir allt
tydligare att det krävs nya arbetssätt och med hjälp av digitalisering frigöra tid.
Utmaningen med kompetensförsörjningen gäller alla kommunala verksamheter även om
utmaningen är störst inom just äldreomsorgen.
Investeringsnivån har varit hög under många år och för åren 2022–2025 ligger investeringarna på ungefär samma nivå som 2021 men har osäkra faktorer som kan påverka
investeringsnivån.
Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhögt 2020 och överträffades 2021.
Ekonomirapporten som presenterades 17 maj 2022, pekar på att kommunerna nu återgår
till en situation med ekonomiska utmaningar. Alla behöver vidta åtgärder för att möta de
ekonomiska utmaningarna men även lösa kompetensförsörjningen framöver. Samtidigt
behöver staten skapa mer långsiktiga förutsättningar för kommuner och regioner att
kunna planera och driva verksamheterna.
SKR kommenterar i Ekonomirapporten tre kommunalekonomiska frågor som är av stor
vikt för hela sektorn.
1. Delegationen för kommunal ekonomi i balans fick en miljard kronor till sitt
förfogande under åren 2021–2024 för att stärka ekonomiskt svara kommuner och
regioners situation. Endast kommuner med en negativ soliditet vid utgången av
2020 har kunnat söka dessa medel.
Totalt 23 kommuner och 5 regioner har ansökt om bidrag på sammantaget 1,8
miljarder kronor. Särskild vikt ska enligt Kammarkollegiet läggas vid skattesats,
ekonomisk situation, produktivitet och effektivitet samt demografiska
förändringar. Bidraget får användas till åtgärder som påbörjas under samma
kalenderår som beslutet fattas. SKR är positiv till delegationen och ser att
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arbetssättet har potential att hjälpa kommuner och regioner att förbättra sin
ekonomiska situation.
I nuläget bedöms inte Hallsbergs kommuns ekonomiska situation vara på en nivå
som berättigar till ekonomiskt bidrag.
2. Riksdagen gjorde i december ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en
utredning som ser över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med
fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Regeringen har nu
återkommit med direktiv till utredningen ” En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning (dir 2022:36). Uppdraget ska redovisas senast 3 maj 2024 och SKR
ser positivt på att översynen innefattar systemet i sin helhet.
Av regeringens direktiv för utredningen går det inte att bedöma hur Hallsberg kan
komma att påverkas.
3. Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner överlämnade i september 2021 sitt betänkande En god kommunal hushållning till
regeringen.
I sitt betänkande bedömde utredaren bland annat att förutsättningarna för en
effektiv ekonomistyrning skulle förbättras med en tydligare långsiktighet från
staten, den ekonomiska situationen i kommunsektorn generellt sett är god och
har förbättrats, regelverket har god legitimitet och behöver inte reformeras i
grunden men däremot förtydligas på en rad punkter.
SKR har i sitt remissvar ställt sig bakom behovet av en ökad långsiktighet i den
ekonomiska styrningen men ingen proposition har ännu presenterats baserat på
betänkandet och är därför svårt att säga vad förslaget kommer landa i.
Det är inte möjligt att i detalj bedöma hur utredningens förslag kan komma att
påverka Hallsberg. Syftet med förslagen beskrivs som att de ska förbättra långsiktigheten och effektiviteten i ekonomistyrningen, och det måste anses vara
positivt.

1.9 Ekonomiska ramar
Kommunfullmäktige fastställde i november 2021 Mål och Budget för 2022-2024. I de
ekonomiska ramarna för 2023-2024 är utgångspunkten de fastställda ramarna för 20232024. För år 2025 har uppräkning gjorts.
Fördelning av löneutrymmet kommer göras när löneöversynen är klar. Löneökningsutrymmet uppgår till 3,0 procent, 3,1 procent och 3,2 procent för åren 2023 till 2025 och är i
nivå med SKRs prognos för ökade lönekostnader. Kompensation för ökade interna
kostnader finns med 1 procent.
Det finansiella resultatmålet är 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och
kvarstår under kommande planperiod. I de föreslagna gemensamma planeringsförutsättningarna är det budgeterade resultatet för år 2023 5,5 mnkr vilket motsvarar 0,5 procent.
För år 2024 uppgår det budgeterade resultatet till 1,4 procent och år 2025 nås det
finansiella målet på 1,6 procent. Innebörden av detta är att det budgeterade resultatet
inte når resultatmålet de två första åren i planperioden.
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Det nya pensionsavtalet, högre inflation än tidigare bedömningar samt högre
kompensation för löneökningar enligt prognos från SKR, gör att det budgeterade
resultatet inte bedöms nå resultatmålet.
Det föreslagna resultatet på 0,5 procent förutsätter att de effektiviseringsuppdrag som
beslutades i och med Mål och budget 2022-2024 genomförs.
I och med beslut om extra medel under 2022 reducerades effektiviseringsuppdraget för år
2022 med 1,5 mnkr. De nu kvarstående 1,5 mnkr från 2022 fördelas med 0,5 mnkr till
Kommunstyrelsen, 0,5 mnkr till Drift- och servicenämnden samt 0,5 mnkr till Social- och
arbetsmarknadsnämnden. De nya 3 mnkr avsedda för år 2023 fördelas i och med beslut
om Mål och budget.
Till Social och arbetsmarknadsnämnden har återförts de 14 mnkr för det nya
vårdboendet Blomsterängen som justerades 2022. Ytterligare 5 mnkr förstärker
nämndens budgetram för helårseffekt för Blomsterängens hyra samt kompensation för
fler boendeplatser.
Till Barn och utbildningsnämnden har medel tillförts på totalt 7,8 mnkr, varav 4 mnkr är
för ökat barn- och elevantal. Inför år 2023 tillförs även 1 000 kr per elev i skolår F-9 i
nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt blir 2,070 mnkr. Nämnden får även kompensation
på 1,2 mnkr för den ökade hyran för den nya förskolan på söder. Övriga kostnader för ny
förskola täcks av de medel bildningsnämnden får för ökat barnantal. Det tidigare tillfälliga
budgetutrymme för högre kostnader modersmål utökas med 0,5 mnkr för år 2023.
Revisionens budgetutrymme har år 2023 tillfälligt utökats med 110 tkr på grund av dubbla
arvodeskostnader i och med valet.
De kommungemensamma transfereringarna har uppräknats utifrån kända index. Utöver
detta har budgetutrymme utökats till bland annat Överförmyndarnämnden då fler
ärenden hanteras.
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2 Styrsystem
Hallsbergs kommuns styrsystem utgår från mål- och resultatstyrning. Systemet bidrar till
att den politiska viljeinriktningen och politiska beslut får genomslag, att kommunen har
god hushållning och att medborgarna därmed får den service som de förtroendevalda i
fullmäktige beslutat.

2.1 Vision – Det öppna Hallsberg
Visionen ”Det öppna Hallsberg” anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att skapa
en samsyn kring kommunens utveckling. Omarbetning av mål och indikatorer har skett till
år 2020.
Det öppna Hallsberg – innebär att alla är välkomna; oavsett vem man är, var man kommer
från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhälle erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala näringslivet visar framåtanda
och drivkraft och utvecklar både region och individer.
Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en
kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära individen,
erbjuder professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter. Vi ser positivt
på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

2.2 Värdeord
Kommunens värdeord Glädje, Driv och Öppenhet vägleder tjänstemän och politiker i hur
de ska förhålla sig när verksamheter genomförs och beslut fattas i arbetet med att förverkliga målen.
Glädje
Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av varierande mötesplatser där människor känner glädje och stolthet. Glädjeämnen i vardagen
finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi
bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och energi.
Driv
Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett honnörsord.
Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verklighet. De kommunala verksamheterna
kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga att ta hand om synpunkter
och utveckla kvaliteten.
Öppenhet
I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av goda
idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs. Vi
är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet
och vi erbjuder service dygnet runt.

Page 361 of 643

Sida

9(14)

2.3 Strategiska områden
Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen och har delats in i fyra områden som är viktig för att styra, leda och följa upp mot. Strategiska områden är målområden för prioritering och utveckling. Till varje område finns en övergripande
målformulering. Respektive nämnd ska till varje område prioritera och precisera
nämndmål för sitt uppdrag och kommunens utveckling. Tidigare nämndmål och
indikatorer är vägledande för det fortsatta arbetet med att formulera mål och mått.

Strategiskt område – Hållbar kommun
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle,
där människors livskvalitet ökar.

Strategiskt område – Livslångt lärande
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela livet.

Strategiskt område – Alla inflytande
Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd
för idéer och synpunkter.

Strategiskt område – God service
Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande och god
service.

Page 362 of 643

Sida

10(14)

3 Driftbudget 2023 – 2025

belopp i tkr

Budget
2023

Kommunfullmäktige

Flerårsplan Flerårsplan
2024
2025

-628

-647

-666

Kommunstyrelse

-43 166

-44 183

-44 199

KS - Planeringsreserv inkl utrymme livsm

-13 100

-9 600

-10 100

KS - Löneökningsutrymme
Drift- och Servicenämnd

-30 241
-33 076

-49 922
-35 183

-70 851
-35 290

Bildningsnämnd

-386 737

-393 010

-401 283

Social- och arbetsmarknadsnämnd

-369 810

-377 510

-379 609

0

0

0

-910

-706

-720

-35

-650

-35

-2 700

-2 754

-2 809

-155 419

-158 399

-157 997

4 500

7 500

7 500

Taxe- och avgiftsnämnd
Revision
Valnämnd
Överförmyndarverksamhet
Transfereringar
Strukturåtgärder utv och förnyelse
Delsumma verksamheterna

-1 031 322 -1 065 062 -1 096 060

inklusive interna poster
Finansiering inkl rensning interna poster
Gamla och nya pensionsutbetalningar
Årets nyintjänad förmånsbestämd ålderspension

Avgiftsbestämd ålderspension
Verksamhetens nettokostnader

64 870

66 470

68 588

-26 164

-25 863

-25 453

-9 609

-7 679

-4 801

-45 811

-46 901

-48 639

-1 048 036 -1 079 035 -1 106 365
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4 Resultatbudget 2023 – 2025
belopp i mnkr

Budget Flerårsplan Flerårsplan
2023
2024
2025

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-1 048,0
-34,6
-1 082,7

-1 079,0
-36,3
-1 115,4

-1 106,4
-38,2
-1 144,5

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

779,0
318,6
14,9

808,3
332,3
25,2

837,2
336,2
28,8

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

1,3
-10,7
5,5

1,3
-10,3
16,2

1,3
-11,0
19,1

Not 1
Skatteintäkter
Slutavräkning
Preliminär slutavräkning
Summa skatteintäkter

779,0
0,0
0,0
779,0

808,3
0,0
0,0
808,3

837,2
0,0
0,0
837,2

Not 2
Inkomstutjämningsbidrag
238,7
Kostnadsutjämning
21,0
Regleringsbidrag/avgift
25,5
Strukturbidrag
0,0
Utjämningsbidrag LSS
-7,9
Ers moms lokalhyra
0,3
Kommunal fastighetsavgift
41,0
Summa generella statsbidrag/utjämning318,6

248,4
24,7
25,8
0,0
-7,9
0,3
41,0
332,3

251,1
30,6
21,2
0,0
-8,0
0,3
41,0
336,2

1 140,6

1 173,4

Totalt

1 097,6
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5 Investeringar 2023 -2026
Planeringen av investeringar beslutas i form av investeringsramar för kommande fyraårsperiod. Planeringen sker utifrån tidigare investeringsplaner och uppdaterade behov av
investeringar som redovisats under budgetprocessen. Ramarna anger planeringsutrymmet inför fortsatt detaljplanering och beslut om specifika investeringsprojekt. De
totala investeringsramarna för åren 2023-2026 är justerade i förhållande till Mål och
budget 2022-2024. I investeringsplaneringen ingår även ett fjärde år (2026). Det är
väsentligt att investeringsplaneringen präglas av långsiktighet. Kommunens strategiska
lokalförsörjningsplan för verksamhetslokaler omfattar 4 år. Den utgör ett viktigt underlag
för kommunens investeringsplanering.
Planerade investeringar omfattar investeringar i egen verksamhet och investeringar i
infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder. Investeringsbudgeten bygger på
ett antal bedömda investeringsbehov och därtill en första uppskattad investeringspeng.
Under höstens fortsatta arbete med mål och budget samt detaljbudget kommer ytterligare beräkningar att genomföras av planerade projekt och behov plus att ytterligare
projektbehov kan tillkomma eller tas bort vilket innebär att planerade investeringsramar
kan komma att förändras. Det kan även innebära att investeringar kan omfördelas mellan
respektive nämnd och strategisk investering samt mellan åren.
Kommunstyrelsen fattar löpande beslut om strategiska investeringsprojekt inom utrymmet för planerade ramar.

5.1 Plan investeringar - nämnder
belopp i tkr

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnd
Social- och arbetsmarknadsnämnd
Drift- och servicenämnd
Trafiksäkerhetsobjekt
Totalt

Budget
2023

Flerårsplan Flerårsplan Flerårsplan
2024
2025
2026

2 000
1 800
1 500
7 200
12 500

2 000
1 800
1 500
7 200
12 500

2 000
1 800
1 500
7 200
12 500

2 000
1 800
1 500
7 200
12 500

1 000

1 000

1 000

1 000

13 500

13 500

13 500

13 500
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5.2 Plan investeringar - strategiska
belopp i tkr
Centrumplan
Samzeliiviadukten
Centrumhuset
Kommunhuset ventilation
Kommunhuset parkering
Kök
Alléhallen badhus
Sydnärkehallen
Förskola söder
Förskola Pålsboda
Transtensskolan
Skolor
Exploatering
Övrigt
Totalt

Budget
2023
8 000
5 000
30 000
4 000
8 000

Flerårsplan Flerårsplan Flerårsplan
2024
2025
2026
10 000
5 000
15 000
6 000

10 000
5 000

2 500

3 500

5 000

20 000
2 000
31 000

2 000

5 000
35 000
10 000

18 000
43 000
10 000

5 000
10 000
30 000
10 000

138 000

111 500

73 500
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6 Uppdrag till nämnderna
Bildningsnämnden får i uppdrag att uppdatera underlagen för barn- och elevprognoser.
Social- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att uppdatera kalkylerna för
Blomsterängen.
Drift- och servicenämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna av driftskostnaderna
för investeringar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera den strategiska lokalförsörjningsplanen.

Uppdragen redovisas senast 2022-09-30 till ekonomiavdelningen.
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§ 72 - Räkenskapssammanställning 2021 för stiftelser förvaltade av
Hallsbergs kommun
(22/KS/87)

Ärendebeskrivning
Som förvaltare har Hallsbergs kommun att behandla räkenskapssammanställningarna och
revisionsberättelserna avseende 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. att räkenskapssammanställningarna för 2021 fastställs.
2. att revisionsberättelserna för 2021 förklaras behandlade.
3. att räkenskapssammanställningarna och revisionsberättelserna för 2021 läggs till
handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. att räkenskapssammanställningarna för 2021 fastställs.
2. att revisionsberättelserna för 2021 förklaras behandlade.
3. att räkenskapssammanställningarna och revisionsberättelserna för 2021 läggs till
handlingarna.

Beslutsunderlag


TS Räkenskapssammanställning stiftelser 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Räkenskapssammanställning 2021 för stiftelser förvaltade av
Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Som förvaltare har Hallsbergs kommun att behandla räkenskapssammanställningarna och
revisionsberättelserna avseende 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. att räkenskapssammanställningarna för 2021 fastställs.
2. att revisionsberättelserna för 2021 förklaras behandlade.
3. att räkenskapssammanställningarna och revisionsberättelserna för 2021 läggs till handlingarna.

Ärendet

Hallsbergs kommun förvaltar följande stiftelser:












Syskonen Eriksson i Mötan
Länsmansfonden
Gustaf Widéns studiefond
Maria och Herman Perssons husmodersfond
Hjälpfonden Norrbyhemmets minne
Hallsbergs grundskolors samfond
Hallsbergs sociala samfond
Vibys sociala samfond
Sköllerstas sociala samfond
Samfonden för pensionärer i Viby församling
Makarna Greta och Gustav Svenssons fond

Under 2021 har inga ekonomiska händelser skett förutom att en bankavgift om 1550 kr dragits från
var och en av stiftelserna.
Revisionen har konstaterat att räkenskapssammanställningarna upprättats enligt stiftelselagen.
Räkenskapssammanställningarna och revisionsberättelserna hålls tillgängliga i en pärm under
sammanträdet för den som önskar ta del av dem.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 73 - Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2021
(22/KS/59)

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet samt
årsredovisning för år 2021. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
nämnder.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för social- och arbetsmarknadsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i
densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för drift- och servicenämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för bildningsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för valnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för myndighetsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för taxe- och avgiftsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Sydnärkes överförmyndarnämnd samt för de enskilda ledamöterna i
densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Sydnärkes IT-nämnd samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Sydnärkes lönenämnd samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för social- och arbetsmarknadsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i
densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för drift- och servicenämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för bildningsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för valnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för myndighetsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för taxe- och avgiftsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Sydnärkes överförmyndarnämnd samt för de enskilda ledamöterna i
densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Sydnärkes IT-nämnd samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Sydnärkes lönenämnd samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag


TS Ansvarsfrihet 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 372 of 643

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2021
§ 73
22/KS/59

Page 373 of 643

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:22/KS/59

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2021
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet samt
årsredovisning för år 2021. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
social- och arbetsmarknadsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
drift- och servicenämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
bildningsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
valnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
myndighetsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
taxe- och avgiftsnämnden samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Sydnärkes överförmyndarnämnd samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Sydnärkes IT-nämnd samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Sydnärkes lönenämnd samt för de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice samt för de enskilda
ledamöterna i densamma.

Ärendet

Kommunfullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet för år 2021 separat för varje punkt.
Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar enbart i beslut där jäv inte
föreligger.
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☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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§ 74 - Prövning av de hel- och delägda kommunala bolagens
verksamhet 2021
(22/KS/126)

Ärendebeskrivning
I kommunallagens 6 kap § 9 framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap 2 § ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna som utgör
ramen för verksamheten tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller för
verksamheten t ex förbudet mot spekulativ verksamhet, lokaliseringsprincipen,
självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen. Det är enbart de kommunalrättsliga principer
som är relevanta för den aktuella verksamheten som ska anges.
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Om
styrelsen finner att så inte är fallet, sa den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
Kommunstyrelseförvaltningen har med anledning av bestämmelsen i 6 kap 3 § KL översiktligt
gått igenom de verksamheter som bedrivits i kommunens bolag. Utifrån genomförd
granskning föreslås att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verksamheten
som respektive bolag har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig
med fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Hallsbergs kommunhus AB
Ingen verksamhet har bedrivits under år 2021 i bolaget.
Hallsbergs bostads AB
Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en affärsmässig aktör för bostadsförsörjning
genom att förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja mark och byggnader
inom Hallsbergs kommun. Fastigheterna ska vara attraktiva och prisvärda samt främja
lokalförsörjningen i kommunen.
Utifrån genomförd översiktlig granskning och att inga händelser under året indikerat något
annat bedömer kommunstyrelseförvaltningen att bolagets verksamhet bedrivits såsom
förenlig med ändamålet.
Revisionsberättelsen visar på att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Hallsbergs bostadsstiftelse
Ändamålet är att tillhandahålla bostäder, affärslokaler, lokaler och kollektiva komplement.
Hallbos ska bedriva social bostadspolitik. De ska förvärva och sälja, äga och förvalta
fastigheter och tomträtter samt på dessa uppföra och riva byggnader.
Utifrån genomförd översiktlig granskning och att inga händelser under året indikerat något
annat bedömer kommunstyrelseförvaltningen att stiftelsens verksamhet bedrivits såsom
förenlig med ändamålet.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Revisionsberättelsen visar på att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Sydnärkes kommunalförbund
Kommunalförbundet som hanterar avfall är en sammanslutning sedan 2015 och som har en
förbundsordning och ett samarbetsavtal som styr verksamheten. Askersund, Hallsberg, Laxå
och Lekebergs kommuner ingår i förbundet. Budgeten bygger på självkostnad och
verksamheten är 100 procent taxefinansierad.
Utifrån genomförd översiktlig granskning och att inga händelser under året indikerat något
annat bedömer kommunstyrelseförvaltningen att förbundets verksamhet bedrivits såsom
förenlig med ändamålet.
Revisionsberättelsen visar på att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Sydnärkes utbildningsförbund
Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund bildades 1999 och består nu av
kommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå. Av förbundsordningen framgår att det i
uppdraget ingår att tillhandahålla gymnasial utbildning för såväl ungdomar som vuxna, och
omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning,
yrkesvux, särskild utbildning för vuxna (särvux) samt uppdragsutbildning. Förbundets
uppdrag omfattar samtliga utbildningar som bedrivs i egen regi men också de utbildningar
som köps hos andra utbildningsanordnare, såväl kommunala som fristående.
Utifrån genomförd översiktlig granskning och att inga händelser under året indikerat något
annat bedömer kommunstyrelseförvaltningen att förbundets verksamhet bedrivits såsom
förenlig med ändamålet.
Revisionsberättelsen visar på att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Nerikes Brandkår
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänst och
förebyggande brandskydd för sammanlagt 259 863 invånare i de nio medlemskommunerna
Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg.
Revisionsberättelsen visar på att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen har med anledning av bestämmelsen i 6 kap 3 § KL översiktligt
gått igenom de verksamheter som bedrivits i kommunens bolag, kommunalförbund samt
stiftelse. Utifrån genomförd granskning föreslås att kommunstyrelsen beslutar att göra
bedömningen att verksamheten som respektive bolag, kommunalförbund och stiftelse har
bedrivits under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med fastställda ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att de hel- och delägda kommunala bolagen bedrivit sin
verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet för respektive bolag och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de hel- och delägda kommunala bolagen bedrivit sin
verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet för respektive bolag och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
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Prövning av de hel- och delägda kommunala bolagens
verksamhet 2021
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen, (KL) 6 kap, 1 § framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje
aktiebolag som avses i 10 kap 2-6 § ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att de hel- och delägda kommunala bolagen bedrivit sin
verksamhet i enlighet med det fastställda ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.

Ärendet
I kommunallagens 6 kap § 9 framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag
som avses i 10 kap 2 § ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående
kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. De kommunala befogenheterna som utgör ramen för verksamheten tar sikte på
vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten t ex förbudet mot spekulativ
verksamhet, lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen. Det är enbart de
kommunalrättsliga principer som är relevanta för den aktuella verksamheten som ska anges.
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Om styrelsen
finner att så inte är fallet, sa den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelseförvaltningen har med anledning av bestämmelsen i 6 kap 3 § KL översiktligt gått
igenom de verksamheter som bedrivits i kommunens bolag. Utifrån genomförd granskning föreslås
att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verksamheten som respektive bolag har
bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med fastställda ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Hallsbergs kommunhus AB
Ingen verksamhet har bedrivits under år 2021 i bolaget.
Hallsbergs bostads AB
Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en affärsmässig aktör för bostadsförsörjning genom
att förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja mark och byggnader inom Hallsbergs
kommun. Fastigheterna ska vara attraktiva och prisvärda samt främja lokalförsörjningen i
kommunen.
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Utifrån genomförd översiktlig granskning och att inga händelser under året indikerat något annat
bedömer kommunstyrelseförvaltningen att bolagets verksamhet bedrivits såsom förenlig med
ändamålet.
Revisionsberättelsen visar på att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Hallsbergs bostadsstiftelse
Ändamålet är att tillhandahålla bostäder, affärslokaler, lokaler och kollektiva komplement. Hallbos
ska bedriva social bostadspolitik. De ska förvärva och sälja, äga och förvalta fastigheter och
tomträtter samt på dessa uppföra och riva byggnader.
Utifrån genomförd översiktlig granskning och att inga händelser under året indikerat något annat
bedömer kommunstyrelseförvaltningen att stiftelsens verksamhet bedrivits såsom förenlig med
ändamålet.
Revisionsberättelsen visar på att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Sydnärkes kommunalförbund
Kommunalförbundet som hanterar avfall är en sammanslutning sedan 2015 och som har en
förbundsordning och ett samarbetsavtal som styr verksamheten. Askersund, Hallsberg, Laxå och
Lekebergs kommuner ingår i förbundet. Budgeten bygger på självkostnad och verksamheten är 100
procent taxefinansierad.
Utifrån genomförd översiktlig granskning och att inga händelser under året indikerat något annat
bedömer kommunstyrelseförvaltningen att förbundets verksamhet bedrivits såsom förenlig med
ändamålet.
Revisionsberättelsen visar på att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Sydnärkes utbildningsförbund
Kommunalförbundet Sydnärkes Utbildningsförbund bildades 1999 och består nu av kommunerna
Askersund, Hallsberg och Laxå. Av förbundsordningen framgår att det i uppdraget ingår att
tillhandahålla gymnasial utbildning för såväl ungdomar som vuxna, och omfattar gymnasieskola,
gymnasiesärskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, särskild utbildning för
vuxna (särvux) samt uppdragsutbildning. Förbundets uppdrag omfattar samtliga utbildningar som
bedrivs i egen regi men också de utbildningar som köps hos andra utbildningsanordnare, såväl
kommunala som fristående.
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Utifrån genomförd översiktlig granskning och att inga händelser under året indikerat något annat
bedömer kommunstyrelseförvaltningen att förbundets verksamhet bedrivits såsom förenlig med
ändamålet.
Revisionsberättelsen visar på att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Nerikes Brandkår
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande
brandskydd för sammanlagt 259 863 invånare i de nio medlemskommunerna Örebro, Kumla,
Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg.
Revisionsberättelsen visar på att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen har med anledning av bestämmelsen i 6 kap 3 § KL översiktligt gått
igenom de verksamheter som bedrivits i kommunens bolag, kommunalförbund samt stiftelse. Utifrån
genomförd granskning föreslås att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att
verksamheten som respektive bolag, kommunalförbund och stiftelse har bedrivits under föregående
kalenderår får anses ha varit förenlig med fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommundirektörerna och ekonomicheferna i de tre medlemskommunerna.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

§ 75 - Årsredovisning 2021 Hallsbergs kommunhus AB
(22/KS/117)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommunhus AB har inkommit med årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag
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Årsredovisning 2021 Hallsbergs kommunhus AB
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommunhus AB har inkommit med årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐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
Årsredovisning 2021 Hallsbergs kommunhus AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 76 - Årsredovisning 2021 Hallsbergs bostads AB
(22/KS/118)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs bostads AB (HBAB) har inkommit med årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag
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Årsredovisning 2021 Hallsbergs bostads AB
Ärendebeskrivning

Hallsbergs bostads AB (HBAB) har inkommit med årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

☐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
Årsredovisning 2021 Hallsbergs bostads AB
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Hallsbergs bostads AB avger härmed årsredovisningen för
verksamhetsåret 2021-01-01--2021-12-31. Föregående års siffror inom parentes.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Under 2017 beslöt Hallsbergs kommun att ombilda Hallsbergs Fastigheter 1 AB till ett bostadsbolag
med namnändring till Hallsbergs bostads AB. Bostadsbolaget startade sin verksamhet första april
2018 då samtliga fastigheter av bostadskaraktär inklusive omsorgsboenden övergick från kommunens
ägande till bolagets. Syftet med bolagets verksamhet är att vara en affärsmässig aktör för
bostadsförsörjning genom att förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja mark och
byggnader inom Hallsbergs kommun. Fastigheterna ska vara attraktiva och prisvärda samt främja
lokalförsörjningen i kommunen. Bolaget ska
• Huvudsakligen äga och förvalta fastigheter i vilka lägenheter upplåts med hyresrätt.
• Medverka till att utveckla Hallsbergs kommun genom att erbjuda bra bostäder och
livsmiljöer.
• Ta ansvar och verka för att en rimlig mängd hyresrätter finns inom Hallsbergs kommun,
med en balanserad geografisk spridning och väl anpassat till efterfrågan och demografisk
utveckling.
• Motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
• Verka för att kunna erbjuda hyresbostäder till olika målgrupper.
• Fördelningen av lägenheter ska följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen och en
aktuell bostadskö ska finnas som grund för fördelning av lägenheter.
• Utveckla och aktivt arbeta med fastighetsbeståndet, innefattande att sälja av lämpliga
delar för att skapa möjligheter att investera och reinvestera i övriga delar av beståndet.
• Fastighetsbeståndet ska ha en god och väl sammansatt åldersbalans.
• Vara en aktiv part i Hallsbergs kommun i syfte att öka kvaliteten på marknaden.
Bolaget kan äga och förvalta industrilokaler och andra kommersiella lokaler som upplåts med
hyresrätt till näringsidkare. Miljöarbetet ska bedrivas med långsiktigt hållbarhetsperspektiv och aktivt
följa utvecklingen på miljöområdet.
Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag och anslutet till Sveriges Allmännytta AB.
Ägarstruktur

Bolaget ägs av Hallsbergs kommun. Kommunen äger samtliga aktier.
Bolaget har sitt säte i Hallsberg.
Personal

Företaget har inga anställda. VD-uppdraget ingår i kommundirektörens tjänst. Drift och förvaltning av
fastigheter samt övrig administration sköts på uppdrag av Hallsbergs kommun. Hantering av
bostadskö sköts av Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo.
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Resultat
Rörelseresultatet för 2021 uppgick till 4 979 851 kr (4 279 394 kr). Finansnettot uppgick till
-3 499 539 kr (-3 192 577 kr), vilket ger ett resultat efter finansiella poster på 1 480 311 kr
(1 086 817 kr).

Finansiell ställning
De likvida medlen uppgick till 23 459 104 kr (39 436 099 kr) vid årets slut.
Flerårsöversikt, tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Likvida medel
Soliditet, procent

2021
27 562
4 980
1 480
23 459

2020
25 217
4 279
1 087
39 436

2019
22 228
3 714
638
21 835

2018
16 340
509
-336
21 131

2017
0
-14
-14
35

3,7%

3,4%

3,5%

4%

72%
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Resultatdisposition
Förslag på vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
kronor

9 900 000
1 460 399
788 839
12 149 238

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs
kronor

12 149 238
12 149 238
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Resultaträkning
Belopp i kr

Nettoomsättning

Rörelsekostnader:
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster:
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not

2021

2020

2

27 561 573
27 561 573

25 217 204
25 217 204

3

-15 439 523
-7 142 199
-22 581 722

-14 527 803
-6 410 006
-20 937 809

4 979 851

4 279 394

-3 499 539
-3 499 539

-3 192 577
-3 192 577

1 480 312

1 086 817

-691 473
788 839

243 178
1 329 995
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Balansräkning
Belopp i kr
Not

2021

2020

4
5
6

303 951 147
51 701
0
304 002 848

269 843 522
71 088
11 771 168
281 685 778

47 273
47 273

339 432
339 432

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på kommunen
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

23 459 104
5 662 867
29 121 971

39 436 099
11 323 200
50 759 299

Summa omsättningstillgångar

333 124 819

332 445 077

SUMMA TILLGÅNGAR

333 172 092

332 784 509

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Summa anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

5
Page 399 of 643

Årsredovisning 2021 - Hallsbergs bostads AB
Org. nr. 556875-3114

Balansräkning
Belopp i kr
Not

2021

2020

100 000
100 000

100 000
100 000

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt kapital

9 900 000
1 460 399
788 839
12 149 238

9 900 000
130 404
1 329 995
11 360 399

Summa eget kapital

12 249 238

11 460 399

312 535 535
312 535 535

312 535 535
312 535 535

3 043 860
599 649
4 743 811
8 387 320

5 676 660
366 601
2 745 314
8 788 575

Summa skulder

320 922 855

321 324 110

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

333 172 093

332 784 509

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet kapital

Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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Förändring av eget kapital
Bundet eget
kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

Eget kapital
2020-12-31

100 000

9 900 000

Årets
resultat

1 460 399

11 460 399

788 839

788 839

1 460 399

12 249 238

Eget kapital
2021-12-31

100 000

9 900 000
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Kassaflödesanalys
Belopp i kr
Not

2021

2020

Resultat före finansiella poster
Justeringar för avskrivningar

4 979 851
7 142 199
12 122 050

4 279 394
6 410 006
10 689 400

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

-3 499 539
-166 266
8 456 245

-3 192 577
122 750
7 619 573

Ökning (+) / minskning (-) övriga kortfristiga fordringar
Ökning (-) / minskning (+) leverantörsskulder
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande redovisningen

5 660 333
-2 632 800
1 998 496
13 482 274

2 748 132
129 920
10 497 625

-29 459 269
-29 459 269

-30 896 739
-30 896 739

Den löpande redovisningen

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

38 000 000

Åretskassaflöde
Likvida medel från årets början
Likvida medel från årets slut

-15 976 995
39 436 099
23 459 104

17 600 886
21 835 213
39 436 099
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Not:1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Värderingsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3)
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med förra året.
Intäkter
Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas i den perioduthyrningen avser, i enlighet med hyresvillkoren.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår uppgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaff
ningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten.
Uppgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skriv inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
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Följande avskrivningstider tillämpas
Hyresfastighet, befintliga
Platta, stomme
Fasad, yttertakt, fönster
Ventilation, övrig bygg
Markanläggning
Övrig byggnation

60 år
45 år
15 år
15 år
10 år

Hyresfastighet, nyprod
Stomme, grund
Stomkomplettering
Fasad
Yttertak
Fönster, dörrar
Ventilation, inkl styr
Hissar, ledningssystem
Värme, sanitet
El
Övrig bygg

100 år
100 år
50 år
40 år
50 år
25 år
50 år
25 år
50 år
50 år

Inventarier
Maskiner

3-10 år

Likvida medel
Bolaget har medel på koncernkonto hos Hallsbergs kommun. Dessa klassificeras som fordran i
balansräkningen och som likvida medel i kassaflödesanalysen.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skatter och skatteregler som gäller balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutande före
balansdagen. Uppskjutandeskattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida
skattemässiga avtal redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan räknas mot
överskott vid framtida beskattning.
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Not 2: Verksamhetens intäkter
Blockhyror
Bostadshyror
Garagehyror
Summa

Not 3: Verksamhetens kostnader
Förvaltningskostnader
Verksamhetskostnader
Fastighetsskatt
Övriga kostnader
Summa

-

2021

2020

10 960 596
16 322 824
278 153
27 561 573

10 784 054
14 158 807
274 343
25 217 204

5 075 952
8 668 750
154 730
1 540 091
15 439 523

-

4 511 325
8 375 875
235 550
1 405 103
14 527 853

Not:4 Byggnader & Mark
Byggnader & Mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassifiseringar

286 623 853
29 459 269
11 771 168

217 208 302
7 802 377
61 613 174

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

327 854 290

286 623 853

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-

16 780 326
7 122 811

-10 389 707
-6 390 619

Utgående ackumulerade avskrivningar

-

23 903 137

-16 780 326

303 951 147

269 843 528

Not:5 Maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

96 939
-

96 939

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

96 939

96 939

Utgående redovisat värde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-

25 850
19 388

-

6 462
19 388

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-

45 238
51 701

-

25 850
71 089

Not:6 Pågående anläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda om klassificeringar
Summa

11 771 168
-

61 613 174
11 771 168

-

11 771 168

-

-

61 613 174
11 771 168

Not:7 Långfristiga skulder
Av bolagets långfristiga skulder förfaller
312 535 535 kr till betalning efter mer än fem år.
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Hallsberg 2022- ___ - ___

Magnus Andersson

Ulrika Björklund

Siv Lunander

Anders Lycketeg

Dan Fredriksson

Lena Fagerlund
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 2022- ___ - ___

Peter Söderman
Auktoriserad revisor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 77 - Årsredovisning 2021 för Nerikes brandkår
(22/KS/77)

Ärendebeskrivning
Nerikes brandkårs direktion har upprättat en årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja
ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag





TS Årsredovisning 2021 Nerikes brandkår
Årsredovisning 2021 Nerikes Brandkår
Revisionsberättelse 2021
Bilaga KPMG granskning årsbokslut och årsredovisning 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/77

Årsredovisning 2021 för Nerikes brandkår
Ärendebeskrivning

Nerikes brandkårs direktion har upprättat en årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐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
Årsredovisning 2021 för Nerikes brandkår
Revisionsberättelse för 2021
Revisorernas granskning av årsredovisning 2021
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Årsredovisning

2021

Nerikes Brandkår

Kommunalförbundet där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg,
Ljusnarsberg, Nora och Örebro samverkar om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande arbete.
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Händelser av väsentlig betydelse

Flygolyckan
Den 8 juli 2021 inträffade en av de
svåraste olyckor som drabbat Örebro
län i modern tid. Ett mindre flygplan
med åtta fallskärmshoppare ombord
havererade direkt efter start på Örebro
flygplats och alla personer som var
med i planet förolyckades.
Räddningsarbetet inleddes med en
släckinsats av flygplatsens egen räddningsstyrka. Därefter kunde de omkomna tas om hand på ett professionellt,
systematiskt och effektivt sätt då ett
stort antal räddningspersonal var på
plats. Ett arbete som utfördes i en
mycket god samverkan mellan Nerikes
Brandkår, ambulanspersonal från Region Örebro län och polisen.
Trots att alla involverade gjorde sitt
yttersta fick vi dessvärre konstatera att
inget liv gick att rädda och direkt efter
avslutad insats inleddes ett omfattande
krisstödsarbete. Här på Nerikes Brandkår kopplades kamratstödjarna in. Örebro kommuns POSOM-grupp (psykiskt
och socialt omhändertagande) stöttade
anhöriga, närstående och fallskärmsklubben, med stor hjälp av bland andra
Svenska kyrkan.

Händelsestatistik
När statistiken analyseras kan vi i stort
sett förutse antalet händelser som
kommer att inträffa för räddningstjänsten under året. Inom Nerikes Brand-

kårs utryckningsområde hanterar vi
cirka 3 000 händelser per år, där en del
typer är ganska konstanta och andra
kan variera något beroende på till exempel väderlek.
Utöver tidigare nämnda flygolycka,
kommer även de anlagda bostadsbränderna som drabbade Sörby i Örebro
under juni/juli vara starkt förknippat
med verksamhetsåret 2021. Boende
i området upplevde ett stort obehag,
eftersom bränderna anlades nattetid
och risken att bli innebränd var stor
på grund av det snabba förloppet från
upptäckt till övertändning. Polisen lyckade dock gripa en person, vilket medförde att bränderna upphörde.
Trots fortsatt många trafikolyckor kan vi
ändå notera att skadeutfallet minskat
väsentligt tack vare säkrare fordon och
vägar, vilket är positivt.

Byrsta brandstation växer

Nerikes Brandkårs övningsverksamhet expanderar och vi är i stort behov av fler lämpliga lokaler; såsom
omklädningsrum, dusch, lektionssal,
tvättstuga, pausutrymme och rökskyddsverkstad. För att lösa detta har
en arbetsgrupp på kort tid tagit fram
ett underlag för utbyggnad av brandstationen i Byrsta. Det är nu beslutat
att byggnationen blir av, och om allt
går enligt plan kan tillbyggnaden vara
klar redan hösten 2022.
4
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Kostnaden för utbyggnaden av Byrstastationen kommer att belasta hela
förbundet, då styrkor från samtliga
ägarkommuner kommer att använda anläggningen för utbildning och
övning. I övrigt bekostas förbundets
brandstationer av respektive kommun,
oavsett om de är nybyggda eller äldre.

Brandman på jobbet
För att visa att vi uppskattar engagemanget från och samarbetet med
deltidsanställda brandmän (RIB) och
deras huvudarbetsgivare, har vi under
senare år hyllat dem i en rikstäckande
aktivitet på sociala medier. Arbetsgivare som låter sin personal jobba som
RIB tar ett stort samhällsansvar och
det finns så klart fördelar med att ha
brandmän utbildade i förebyggande
brandskydd, akutsjukvård och krishantering på arbetsplatsen. Det är även
viktigt att alla våra ägarkommuner
kliver fram och hjälper till att skapa
förutsättningar för att deras anställda
ska kunna vara med i Nerikes Brandkår
som bisyssla.
Personalläget för RIB är i stort sett bra,
förutom vid ett par stationer där det till
och från är problem med bemanningen

Österstationen
Under 2021 har följande hänt. En konsult och ett företag har handlats upp
för att hantera saneringen av den tomt

Förvaltningsberättelse
Vardagshjältar i fokus
Första tisdagen i september är dagen då vi hyllar
deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare
med hjälp av kampanjen ”Brandman på jobbet-dagen”.
Vid flera räddningstjänster runt om i landet publiceras
inlägg på sociala medier från brandmän på sina ordinarie
jobb, under hashtaggen #brandmanpåjobbet. Ett
uppskattat initiativ som kommer från Räddningstjänstens
riksorganisation för beredskapsfrågor.

vid Oskarsvägen/Universitetsallén som
är avsedd för brandstation ”Öster” i
Örebro. Sanering krävs efter en smitta
från det gamla gasverket som tidigare
låg på tomten.
De två arbetsgrupper på Nerikes
Brandkår som jobbat fram förslag på
bemanning och lokaldisposition för den
nya stationen har avslutat och redovisat sitt arbete. En arkitekt kommer nu
att ta fram ritningar som underlag till
upphandling av byggandet.

sina egna lokaler och den nya centralen
är därför efterlängtad av oss alla.

Framtiden

Med siktet inställt framåt har vi fångat
upp ett antal områden där vi vill lägga
lite extra fokus.
• Arbetet med jämställdhet och
mångfald inom räddningstjänsten
ska prioriteras och en aktivitetsplan
måste tas fram.
• Den förändrade tillsynsverksam-

heten kräver ny inriktning.
• Den operativa ledningen, Räddningsregion Bergslagen (RRB), ska
fortsätta att utvecklas.
• Vi ska se över kompetensutbildningen för räddningspersonal i
beredskap.

• Planera för räddningstjänst under
höjd beredskap.
• Minska miljörisker vid brandsläckning.

Samverkancentralen (SLC)

Arbetet med den samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen, med
räddningstjänst, polis och SOS Alarm
under samma tak, påbörjades 2015.
Det är därför glädjande att vi nu kan
berätta att bygget pågår för fullt och
beräknas vara klar för invigning sista
oktober 2023.
Byggstarten har föregåtts av en lång
process av samverkansmöten, där representanter från ovanstående aktörer
har samarbetat även med Försvaret,
Region Örebro län, berörda länsstyrelser, Örebro kommun samt Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap.
I skrivande stund har man nått tredje
våningen av den 12 800 kvm stora
byggnaden, där polisen även kommer
att ha utrymme för andra ändamål
än larm- och ledning. Blåljusorganisationerna är idag mycket trångbodda i

Vi vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare och samverkande
organisationer för ert engagemang och fina arbete under året.
/Ordförande Ameer Sachet och Brandchef P-O Staberyd
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Nerikes Brandkårs insatsområde
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd för sammanlagt 259 863 invånare i de nio medlemskommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg.

RIB
VÄRN

HELTID

En viktig del av Nerikes Brandkår är vår räddningspersonal i beredskap (RIB). Vi har idag sjutton stationer, och en kår på heltidsstationen i Byrsta, som bemannas av deltidsanställda brandmän. De bor
och jobbar i närheten av sin brandstation och har i regel beredskap var tredje vecka. Det innebär att
de ska vara beredda att rycka ut från brandstationen inom ca fem minuter från att larmet går.
Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra
heltidsstyrkor och RIB. Personalen vid våra tio brandvärn har ingen schemalagd
beredskap, utan hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen.
Här utgår timersättning vid utryckning, övning och materialvård.
På de två heltidsstationerna Örebro och Byrsta jobbar totalt
ca 100 brandmän och befäl. Här hittar du även vår dagtidspersonal, som sysslar med olycksförebyggande arbete, teknik,
utbilding, övning, operativ planering och administration.

Beredskap dygnet runt 365 dagar om året
Inom vårt insatsområde finns 28 brandstationer med minst 98 personer
i beredskap. Med den frivilliga värnpersonalen inräknad förfogar organisationen över 130 personer dygnet runt.

Heltid

Befäl
Räddningschef
Vakthavande befäl
Larmbefäl
Regional insatsledare
Insatsledare

1 pers
1 pers
1 pers
1 pers
1 pers

Styrkeledare + brandmän
Örebro
10 pers
Byrsta
5 pers

Räddningspersonal i beredskap (RIB)

Lindesberg
Askersund
Byrsta
Fellingsbro
Fjugesta
Frövi
Guldsmedshyttan
Kopparberg
Laxå

6 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers
5 pers

Nora
Garphyttan
Odensbacken
Pålsboda
Vintrosa
Finnerödja
Vretstorp
Hjortkvarn

5 pers
4 pers
4 pers
4 pers
4 pers
3 pers
3 pers
3 pers

Räddningsvärn - frivillig personal
Vi strävar efter att ha tio personer vid varje räddningvärn.

Dagtidspersonal 2021-12-31

Brandchef
Driftchef Räddningsregion Bergslagen
Räddning
Olycksförebyggande
Administration

1 tjänst
0,5 tjänst
21 tjänster
10 tjänster
5 tjänster
6
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Revision

Organisation

Direktion
Brandchef
Per-Ove Staberyd

Räddningsregion
Bergslagen
Driftschef Magnus Bern

Räddning

Vice brandchef
Anders Larsson

Operativ ledning

Operativ planering, HR,   
Teknik och Övning

Räddningsregion Bergslagen är en operativ ledningssamverkan mellan 17
räddningstjänstorganisationer från Dalsland, Värmland, Dalarna, Örebro och
Västmanland. Regionen
omfattar 42 kommuner
med 740 000 invånare och
ledningscentralen ligger på
brandstationen i Örebro.

Räddningsavdelningen ansvarar för utryckningsverksamheten inom Nerikes
Brandkår, såväl heltid
som räddningspersonal i
beredskap (RIB) och värn.
Här samordnas även HRfrågor, operativ planering,
intern utbildning och
övning för all personal,
samt teknik och drift för
alla stationer.

Administration
Ekonomichef
Louise Billström
Ekonomi, automatlarm,
reception och kommunikation

Administrationen är förbundets nav som jobbar
över hela organisationen.
Här sköts ekonomi, diarium, växel, administration kring automatlarm,
kommunikationsfrågor och
mycket mer. Avdelningen
svarar dessutom för ekonomi-, och kursadministration
åt Brandskyddsföreningen
Örebro län.

Olycksförebyggande
Vice brandchef
Ulf Smedberg

Brandskydd och Utbildning

Olycksförebyggande avdelningen arbetar i samverkan
med andra förvaltningar,
myndigheter och organisationer för att genom tillsyn,
information och utbildning
förebygga risker i samhället. Dessutom svarar avdelningen för frågor angående
sotningsverksamheten i
våra medlemskommuner.

Politisk ledning
Nerikes Brandkår styrs politiskt av en direktion med ledamöter från våra nio medlemskommuner. Direktionen är
Nerikes Brandkårs beslutande, förvaltande och verkställande organ och de träffades sju gånger under 2021.
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Vision, verksamhetsidé och uppdrag

Värdeord
Våra värdeord fungerar som ledstjärnor i vardagen. De definierar Nerikes Brandkårs organisationskultur, det vi tror på och tycker är viktigt.
Ansvar och engagemang

Engagemang

Respekt

t
he

Om

ta

gg

nk

e

y
Tr

Vi känner engagemang i vårt uppdrag. Söker den information vi
behöver och tar ett personligt ansvar för arbetet.

Vi är alla ambassadörer för Nerikes Brandkår. Vi håller ordning
på fordon och material för att bevara en hög kvalitet.

Ordning

Ordning och kvalitet

Ansvar

Vi tycker att allas lika värde är en självklarhet. Vi behandlar dem
vi möter med respekt och är lyhörda för varandras åsikter.

K

p
es
R

Handling
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t

Vi visar omtanke och sätter den drabbades behov i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö, visar gott kamratskap och är lojala mot våra värderingar och beslut.

ite

Omtanke och trygghet

va
l

Vi får saker gjorda, strävar mot ständiga förbättringar
och har mod att tänka nytt.

t
ek

Handling

Förvaltningsberättelse

Brandskyddsenheten fick tänka om
På grund av den pågående coronapandemin har Nerikes Brandkårs tillsynsverksamhet fått lov att ställa
om och hitta nya arbetssätt för att kunna genomföra säkra platsbesök.
Smittsäker tillsyn
Grundtanken med de nya rutinerna
vid tillsyn var att så långt som möjligt
minska antalet personliga möten för att
minimera risken för smittspridning.
”För att undvika att träffa så många
aktörer ute på verksamheterna har
vi erbjudit dem att dela upp besöket
i två delar; ett digitalt möte via Microsoft Teams och ett platsbesök med
så få deltagare som möjligt, förklarar
brandinspektör Mathias Johansson."
Tillsyn på förskolor genomfördes generellt under kvällstid, eller när barnen
hade utelek och lokalerna i det närmaste var tomma. Vilket i stort sett
fungerade bra, förutom att ärendegången blev längre, eftersom det digitala
mötet och besöket på plats inte alltid
genomfördes under samma dag.
För att skydda personer i riskgrupp
gjordes uppehåll för tillsyn vid vissa objekt inom vård- och omsorgsboenden
samt vid särskilt skyddade boenden.
Även hotell- och restaurangbranschen,

som drabbats hårt av pandemin, prioriterades bort, och likaså verksamheter som inte tillät externa besök och
industrier som fått permittera stora
delar av arbetskraften.
Under våren 2021 genomfördes istället den största delen av tillsynerna (ca
80%) inom den kommunala sektorn
samt vid kyrkor, kulturbyggnader och
butiker. Övriga verksamheter tillsynades närmare sommaren då smittspridningen hade gått ner.
Tillsynsverksamheten lades ner helt under cirka en och en halv månad mellan
april och maj då smittspridningen var
som störst, men under hösten har det
rullat på mer som tidigare och 2021
genomförde Nerikes Brandkår totalt
255 tillsyner.

Ordning på register
Brandingenjör Charlotte Wiberg
började på Nerikes Brandkår i februari
2021; då tillsynsarbetet låg på is på
grund av coronapandemin. Hon fick då

Vad är tillsyn?
Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera brandsäkerheten i lokaler
och verksamheter samt att fastighetsägare eller hyresgäster uppfyller
kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Nerikes Brandkår utför tillsyn på uppdrag av förbundets medlemskommuner. I lagen finns inga klara regler om hur ofta tillsyn ska genomföras på olika slags objekt, utan vi bedömer behov och intervall i
varje enskilt fall.

9
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uppdraget att jobba med bland annat
registervård i våra verksamhetssystem.
Ett jättejobb som kommer att underlätta det administrativa arbetet för all
personal som använder systemen.

Tillsynsplan
Ett annat betydande arbete som har
gjorts under året är den nya tillsynsplan
som Charlotte och kollegan Martin
Spjuth har tagit fram tillsammans med
resten av enheten. Ett styrande dokument som beskriver hur tillsynsverksamheten ska fungera inom Nerikes
Brandkår. Bakgrunden till dokumentet
är de nya föreskrifter som kommit från
Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB).

Förvaltningsberättelse

Styrning och uppföljning av verksamheten

Inriktingsmål
Inriktningsmålen för Nerikes Brandkår speglar direktionens politiska prioriteringar och tar ut riktningen  
för organisationen under mandatperioden. Till inriktningsmålen kopplas sedan mätbara prestationsmål
så att vi lättare ska kunna prioritera, följa upp och utvärdera vår verksamhet.
Verksamheten bedrivs effektivt
och miljömedvetet i största
möjliga samverkan utifrån medborgarnas behov.

Detta är en av de största anledningarna till att Nerikes Brandkår bildades.
Det är lättare att kraftsamla sig kring olika frågor om man förfogar över en
större verksamhet. Här är samverkan och utveckling nyckeln till förbundets
framgång. Att tänka nytt har gett stor effekt då det gäller att utveckla
verksamheten.

Människor som bor eller vistas i
våra medlemskommuner känner
sig trygga och har ett likvärdigt
skydd mot olyckor.

Vi har bra teknisk utrustning samt välutbildad och tränad personal på 28
olika platser inom förbundet. De flesta tätorter nås inom högst 10 minuter.
Specialutrustning och vissa förstärkningsfordon är gemensamma. Bakre
ledningsstöd finns dygnet runt för att täcka hjälpbehoven på bästa sätt.

Medborgarna i våra medlemskommuner har förmågan att själva
förebygga och minska effekterna
av oönskade händelser.

Information, utbildning och tillsyn är viktiga instrument som underlättar för
medborgarna att ta eget ansvar. Effekterna av detta kan ses vid exempelvis
inträffade händelser där allmänheten själva släcker bränder i ett tidigt skede,
eller utför hjärt-lungräddning innan räddningspersonal är på plats.

I mötet med Nerikes Brandkår
känner människor att de får det
stöd och den hjälp situationen
kräver.

Hur vi bemöter människor speglar hur man upplever den hjälp och det stöd
man får av oss. Genom att möta människor där de är och vara ödmjuka inför
situationen kan vi skapa förtroende.

Medarbetare inom Nerikes Brandkår har erforderlig kompetens
samt känner trygghet, yrkesstolthet och trivsel i sitt arbete.

Genom samverkan, ökat ansvar, information, kommunikation och utbildning
verkar vi för att de anställda ska kunna känna sig stolta över att arbeta vid
Nerikes Brandkår.
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Prestationsmål
För att uppnå förbundets vision för verksamheten har vi satt upp elva prestationsmål som tar avstamp ur
inriktningsmålen satts upp. Måluppfyllelsen mäts i: Ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. För att räknas
som delvis uppfyllt krävs att måluppfyllelsen är minst 50%.
Vi ska ha en säker arbetsmiljö, och under 2021 ska fokus ligga på att förbättra uppföljningsarbetet.
Aktiviteter

• Implementera RIA (Räddningstjänstens
Informationssystem om Arbetsmiljö).
• Skapa rutiner för utredning av tillbud
och arbetsplatsolyckor.
• Stimulera till rapportering av tillbud och
arbetsskador genom att stödja rekrytering och utbildning av skyddsombud.

Resultat

Uppföljning

Uppföljning av genomförda aktiviteter vid årets slut.

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt.
RIA är igång och används av heltidspersonal. Händelseanmälningar från RIB
och värn läggs in i systemet av HR-enheten.

Vi ska ha delaktighet och en bra förändringsprocess inom förbundet.
Aktiviteter

Upprätta samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Resultat

Uppföljning

Måluppfyllelse

Undertecknat avtal Målet är inte uppfyllt.
ska finnas på plats Förhandling avseende samverkansavtainnan årets slut.
let pågår. Alla fackförbund utom ett har
sagt okej.

Vi ska nyttja våra administrativa resurser så effektivt som möjligt och minska analoga arbetssätt och processer.
Aktiviteter

• Integrera verksamhetssystemet Daedalos med lönesystemet Hogia gällande
debiteringsunderlag.
• Utbildning i valda verktyg inom MS 365.
• Uppdatering av tidrapporteringssystemet Flex.
• Lägga över avtal och styrdokument i
SharePoint.

Resultat

Uppföljning

Måluppfyllelse

Uppföljning av ge- Målet är uppfyllt.
nomförda aktiveter Integration av debiteringsunderlag från
vid årets slut.
Deadalos till Hogia är klar. Från och med
januari 2022 körs årsavgiften för automatiska brandlarm digitalt.
Under våren skedde digitala utbildningar i SharePoint. Digitala utbildningar i
Teams genomfördes under hösten.
Uppdatering av Flex-systemet är klart.
Övergången till SharePoint avseende
gemensamma dokument bedöms vara
klar. Dock är detta ett pågående arbete
som kommer att fortsätta utvecklas.

Vi ska utbilda så många invånare som möjligt inom vårt förbunds geografiska område
Aktiviteter

• Teckna två nya avtal gällande utbildning i
grundläggande brandkunskap (GBK) och
hjärtstopp (HLR) för personalen i våra
medlemskommuner.
• Teckna avtal med en ny företagskund.
• Erbjuda utbildningen Upp i rök till alla
elever som går årskurs 7 i våra medlemskommuner.

Resultat

Uppföljning

Avstämning av
nytecknade avtal
och genomförda
utbildningar vid
årets slut.

Målet är inte uppfyllt.
Inga nya avtal är tecknade för medlemskommunerna.
Inga nya avtal är tecknade för företagskunderna i vårt förbund.
Alla elever i årskurs 7-9 har erbjudits
utbildningen Upp i rök digitalt.
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Förvaltningsberättelse

Vi ska årligen utföra tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarlig och explosiv vara (LBE).
Resultat

Aktiviteter

Uppföljning

Utföra 350 tillsyner under 2021.

Antal utförda tillsyner vid årets slut

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt.
255 tillsyner är utförda under 2021. Den
huvudsakliga orsaken till att målet inte
nåtts är corona-pandemin. Tillsynsverksamheten lades ner 1,5 månad under
våren då smittspridningen var hög och
arbetssättet anpassades för att tillsyn
ändå ska kunna utföras under pandemin
på ett säkert sätt.

Vi ska förstärka vår insatsförmåga vid särskilt riskfyllda anläggningar och prioriterade tätortsområden i Örebro.
Aktiviteter

Resultat

Uppföljning

• Bistå verksamheter som är klassade som Uppföljning av gefarliga verksamheter enligt LSO 2:4 med nomförda aktiveter
information och råd så att samtliga verk- vid årets slut.
samheter lämnar in insatsplaner enligt
framtagen mall.
• Ta fram insatsplaner för underjordsgarage och större P-hus i Örebro tätort.
• Revidera och komplettera områdeskartor för prioriterade områden i Örebro
tätort.

Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt.
Aktiviteten avseende 2:4-verksamheter
anses i princip klart då flertalet av dessa
nu har uppdaterade insatsplaner. Under
2022 och framåt kommer Operativa
enheten att arbeta med Brandskyddsenheten för att genom tillsyn nå de
verksamheter som släpar efter.
Aktiviteten gällande insatsplaner för
underjordsgarage är inte uppfyllt utan
skjuts till 2022; arbetet är påbörjat.
Aktiviteten med områdeskartor för prioriterade områden i Örebro tätort är inte
uppfyllt; arbetet är påbörjat.

Vi ska genomföra samtliga räddningsinsatser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Aktiviteter

• Planera för att kunna omhänderta större
mängder kontaminerat släckvatten.
• Begränsa skumanvändningen genom att
ta bort förmågan från stationer där den
inte behövs.
• Utreda alternativa släckmedel för att i
så stor utsträckning som möjligt ersätta
skum och möjliggöra effektiv släckning
av batteribränder.

Resultat

Uppföljning

Uppföljning av genomförda aktiveter
vid årets slut.
Framtagande av
beslutsunderlag
för att kunna gå
vidare med eventuella åtgärder.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt.
Ingen räddningsinsats under det gångna
året har föranlett miljöpåverkan. Medvetenheten hos befäl är mycket hög och
taktik anpassas många gånger utifrån
miljöpåverkansaspekten.
Aktiviteterna har däremot inte genomförts i sin helhet, mycket till följd av att
nationell vägledning inom området ännu
inte kommit ut (planerat för hösten -21).

Vi ska skapa och tydliggöra operativa ansvarsområden inom enheterna Operativ planering och Övning.
Resultat

Aktiviteter

Uppföljning

Definiera tydliga operativa ansvarsområden
och ansvarig inom respektive enhet, samt
göra denna arbetsfördelning känd inom
organisationen.

Uppföljning vid
årets slut huruvida
arbetsfördelningen är känd bland
berörd personal.

Målet är delvis uppfyllt.
Operativa funktionsområden har definierats, men ännu inte kommunicerats
ut till samtliga berörda eller gjorts känt
inom hela organisationen. Beräknas vara
klart första halvan av 2022.
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Vi ska säkerställa den operativa förmågan hos räddningsledare vid Nerikes Brandkår.
Aktiviteter

• Likrikta arbetssätten.
• Kvalitetssäkra insatsledare och styrkeledare heltid.

Resultat

Uppföljning

Måluppfyllelse

Uppföljning av ge- Målet är delvis uppfyllt.
nomförda aktiveter På grund av pandemin har aktiviter
vid årets slut.
inte genomförts i planerad omfattning.
Utbildning för olika kategorier av befäl
samt kvalitetssäkring med uppföljande
återkoppling har ändå genomförts och
även befälsövningsdagar ligger till grund
för en likriktning och samsyn.
Kvalitetssäkring för insatsledare har genomförts med datasimulerade insatser.
Alla Nerikes Brandkårs insatsledare har
godkänts.

Vi ska öka utryckande personals medvetenhet om risker i arbetet.
Resultat

Aktiviteter

Uppföljning

Utbildning inom riskområde kemdykning
och framförande av tunga fordon ska prioriteras.

Antal genomförda
riskbedömningar
enligt handlingsplan. Avstämning
av utbildningsbehov kontra genomförda utbildningar.

Måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt.
Den nya kemdykarrutinen är beslutad i
samverkan. Under hösten har enheten
genomfört en utbildning utifrån kemdykarrutinen för alla kemdykande brandmän; med särskild betoning på riskerna.
Riskbedömning vid framförande av
tunga fordon är inte klar. Riskerna är
identifierade och arbetet fortsätter
under 2022.
Antalet genomförda riskbedömningar i
grupperna har inte visat önskat resultat,
trots ytterligare utbildning i grupperna
avseende vikten av dokumenterad riskbedömning innan varje övning,

Vi ska ha fungerande och trygga fordon, samt tillgång till säkert räddningsmaterial i enlighet med beslutad förmåga för
respektive station.
Aktiviteter

• Ersätta äldre radioutrustning med
analog skadeplatsradio på samtliga
stationer.
• Likrikta materialbenämningarna på
räddningsmaterial.
• Undersöka möjligheten att installera
Daedalos Resurs i syfte att tydligare kommunicera status på fordon och material.
• Under en treårsperiod byta ut Brissmanhjälmar mot Drägerhjälmar
• Kvalitetssäkra vårt förebyggande fordonsarbete.

Resultat

Uppföljning

Uppföljning av genomförda aktiveter
vid årets slut.
Det förebyggande
fordonsarbetet
ska kvalitetssäkras
genom kontroll av
antalet genomförda besiktningar
kontra antalet
ombesiktningar
(max 10%).

Målet är delvis uppfyllt.
Analog skadeplatsnära radio är utbytta
på alla stationer.
Arbetet med att likrikta materialbenämningarna på räddningsmaterial är klart.
Arbetet med att digitalisera dokumentationen kring våra fordon och material
genom Daedalos Resurs har påbörjats
och arbetet fortsätter under 2022.
Den treårsplan som satts upp för utbyte
av Brissman hjälmar till Drägerhjälmar
kommer att hållas.
Mängden ombesiktningar per sista december är 8 %, vilket är lägre än de 10%
som angetts i målsättningen.
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Mål kopplat till god ekonomisk hushållning
I kommunalförbundet Nerikes Brandkår tolkas god ekonomisk hushållning som att våra resurser ska användas där de gör mest nytta. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella
och tekniska resurser ska användas på ett sätt som är hållbart över tid.

Verksamhetsmål
Personalomsättningen för räddningspersonal i beredskap (RIB) ska understiga 10%.
Aktivitet

• Fortsätta arbetet med att förbättra den
fysiska arbetsmiljön på våra RIB-stationer.
• Uppmärksamma huvudarbetsgivarna
till vår RIB.

Resultat

Måluppfyllelse

Målet är uppfyllt.
Personalomsättningen på helår 2021 är 7,8% för RIB.
Renoveringar av RIB-stationer fortgår, dock inte alltid i önskvärd takt.
En ny lättare skogsbrandutrustning har tagits fram för att
göra arbetet under skogsbrand mindre tungt.
Lokalt har vissa arbetsgivare uppvaktats. En dialog förs med
Askersunds kommun angående den ofta förekommande
underbemanningen på RIB-stationen i Askersund.

Förbundets fordon ska vara ändamålsenliga och enhetliga inom hela förbundet.
Aktivitet

• Investeringsplanen ska följas för att
undvika onödiga kostnader och driftstopp.

Resultat

Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt.
Flera av de senaste upphandlingarna av räddningsfordon
har överklagats och hamnat i förvaltningsrätten. Det är idag
mer regel än undantag att någon överklagar den offentliga
upphandlingen. Det händer till och med att företag som inte
ens har lämnat anbud överklagar. Detta är ett mycket stort
problem för vår verksamhet som stjäl oerhört mycket arbetstid. Hela vår investeringsbudget riskerar att dras ut över tid
och beredskapen kan i slutändan bli påverkad.
Vi ser att det finns två orsaker till att fordonsplanen inte har
kunnat verkställas. Chassileverantörer har svårt att leverera
på grund av Corona samt brist på halvledarkomponenter.
Överprövning av upphandling som tar lång tid. På grund av
att vissa typer av fordon går före i kön (t.ex. elbilar) får de
fordon vi har beställt stå tillbaka.
Idag väntar vi på besked från en chassileverantör om det
finns möjlighet att beställa och få leverans under 2022.
Vi väntar in två ledningsfordon, tre transportbilar och en
släckbil.

Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation
Aktivitet

•
•

Se över övertaligheten som kan uppstå under vissa pass.
Se över rutinerna för bemanning av
extra pass inom Räddningsregion
Bergslagen (RRB).

Resultat

Måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt.
Beslut har fattats om en byggnation av en ny station på Öster
i Örebro. Vi koncentrerar oss nu på att bemanningsmässigt
sätta en ny och effektiv organisation när Österstationen står
klar.
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Finansiella mål
Kommunalförbundet ska hushålla med resurserna och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av varje satsad krona.
Mål

Resultat

2021

Verksamhetens nettokostnad ska understi- Nettokostnad (tkr)
ga medlemsbidraget.
Medlemsbidrag (tkr)

2020

Måluppfyllelse

-175 969 -174 185

Förhållande i procent

180 810

177 868

97,3%

97,9%

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin, både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Om kostnaderna i
ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion.
Mål

Förmögenheten ska inte urholkas. Årlig
avkastning på finansiella tillgångar ska
överstiga inflationen, mätt som statslåneräntan +0,5% i enlighet med kommunalförbundets finanspolicy.

Resultat

2021

2020

Årets avkastning real. och oreal. (tkr)

1 894

1 878

Avkastningsmål pensioner, SLR + 0,5%

0,66%

0,43%

Årets avkastning, real. och oreal.

4,6%

5,3%

Resultat

2021

2020

12 815

11 752

11 036

7 037

116%

167%

2021

2020

28 761

22 044

6 541

6 322

Måluppfyllelse

Självfinansiering
Mål

Investeringarnas självfinansieringsgrad ska Kassaflöde från den löpande vht (tkr)
överstiga 100%, dvs finansieras med egna
medel. Självfinansieringsgraden mäts som Kassaflöde från investerings.vht (tkr)
den löpande verksamhetens kassaflöde i
relation till totalt kapitalbehov.
Självfinansiering

Måluppfyllelse

Storleken på eget kapital
Mål

Resultat

Det egna kapitalet bör minst motsvara
Eget kapital per 31 december (tkr)
självrisken för den största medlemskommunen då staten täcker kostnadskrävande
insatser enligt lagen om skydd mot olyckor. Självrisk Örebro kommun

Måluppfyllelse

Det händer att även administrationen tar sig
tid att lämna kontoret. Här utanför vår fina
brandstation i Lindesberg.
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Digital utbildning blev en fullträff

Trots att corona-pandemin fortsatt har legat som ett lock över Nerikes Brandkårs externa utbildningsverksamhet har enheten i det stora hela lyckats nå sina mål även under 2021.
"I slutet av 2020 började vi ta fram digitala utbildningar
för att kunna hålla igång utbildningsverksamheten via den
digitala plattformen MS Teams, berättar enhetschef Tony
Ärlegård. Vi lyckades även få loss en lokal på brandstationen i Örebro som vi byggde om till studio, och därifrån
har vi kört brandutbildning för drygt 3 300 personer.
Det digitala konceptet har visat sig fungera utmärkt
och responsen har varit mycket bra. Fokus har legat på
utbildningar i brandkunskap, eftersom hjärt-lungräddning
innehåller så många viktiga praktiska moment där det är
svårt att kontrollera kvalitén på det vi lär ut om det inte
sker på plats, avslutar Tony."
Örebro kommuns skol- och förskolepersonal har under våren
utbildas i grundläggande brandkunskap tre dagar i veckan och
övriga dagar har det funnits utrymme för kurser i Heta arbeten,
systematiskt brandskyddsarbete m.m. Även ett stort antal högstadieelever har fått möjlighet att digitalt gå den kostnadsfria
utbildningen Upp i rök, där vi tar upp konsekvenser av anlagda
bränder och eleverna får diskutera kring sitt eget beteende och
handlande.
Inte alla kunder har velat, eller haft möjlighet att, ställa om till
digital utbildning. Några har valt att boka av, men efter sommaren har vi även kunnat hålla utbildning på plats ute hos kund,
om det har varit möjligt att följa rekommenderade smittskyddsåtgärder.
Under hösten har enheten utökats med ytterligare en utbildare
på halvtid och studio nummer två kommer att stå klar i början
av 2022, för att vi ska klara av att tillgodose det ökade behovet
av digitala utbildningar.

Digital utbildning
Grundläggande brandkunskap
Systematiskt brandskyddsarbete
Heta arbeten
Upp i rök
Övrig information
Totalt

Utbildning på plats
Grundläggande brandkunskap
Systematiskt brandskyddsarbete

Antal personer
963
90
229
1 953
73
3 308

Antal personer
380
19

Hjärt-lungräddning

327

Vägvisare

101

Akutsjukvård

Hjälp på väg
Civil insatsperson
Avtalskunder
Totalt
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84
12
6

200
1 129

Förvaltningsberättelse

Ett bra övningsår
Övningsenheten på Nerikes Brandkår har haft ett bra år och hunnit med en hel del, trots pandemin
och dess restriktioner. Här följer ett axplock från övningsåret 2021.
Huseldning
Under 2021 har vi fått bättre möjlighet
att elda fastigheter i övningssyfte och
har därför utbildat ett antal instruktörer inför kommande övningar.
Efter att ha gått en fyra dagars utbildning, under ledning av “brandgurun” Lars Axelsson, avslutade våra
huseldningsinstruktörer kursen med
en praktisk examination. Syftet var att
elda huset på rätt sätt för att få ut så
många övningsmoment som möjligt,
och utöver de tio instruktörerna var
även fyra brandmän på plats för att
hålla huset från att brinna ner mellan
de olika momenten.

RIB-dagar
Enhetens satsning på heldagsutbildningar för RIB inne på Örebrostationen
visade sig vara en bra idé. Tio stationer
nappade på erbjudandet om utbildning
i rökdykning, trafikolycka, sjukvård och
motorkap/tigersåg under ledning av
instruktörer från heltidspersonalen.
Utvärderingen var mycket positiv och vi
kör vidare med detta under 2022. Denna gång vill alla stationer vara med och
kommer då även utbildas i AOSP (Akut
Omhändertagande Suicidal Person).

PPV för effektivare insatser

Under våren har metoderna utvecklats
och kunskapsnivån höjts avseende
användande av fläktar för att ventilera
ut rök vid bränder; även kallat PPV.
Under vecka 21 genomfördes insatsövningar med samtliga skiftlag på
heltiden och under hösten har instruktörerna fyllt på med kunskap hos Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som
ligger i framkant med denna metod.

Kemdykarinstruktion
En ny kemdykarinstruktion har tagits
fram och heltidspersonalen har utbildats med fokus på riskerna med kemdykning. Vi har även gjort en mall avseende riskbedömning vid gruppernas
egna övningar. En sådan riskbedömning
ska alltid göras, men vi kan se att det
ligger ett fortsatt arbete med implementering framför oss.

Kvalitetssäkring för IL
Under vecka 50 genomförde Övningsenheten, tillsammans med Cecilia Wijkmark Hammar och Sune Fankvist från
Virtuell Simulering, en kvalitetssäkring
av insatsledarna i Örebro och Östra
Bergslagen.

Totalt testades 18 insatsledare genom
ett teoretiskt prov och två olika simuleringsövningar i virtuell miljö. En mycket bra metod och så nära verkligheten
man kan komma med en digital övning.
Under 2022 riktar vi in oss på att
kvalitetssäkra även styrkeledare och
arbetsledare på heltid och RIB.

Grundutbildning för RIB

Under året har det genomförts 11
”GRIB-veckor”, vilket är några färre än
tidigare år. Under 2022 beräknar vi
genomföra 16 veckors utbildning vilket
är mer i linje med genomsnittet.
Vi har även sett över innehållet för
och längden på repetitionsveckor för
personal som återkommer i tjänst efter
längre frånvaro, vilket mynnat ut i en
anpassad utbildning beroende av kompetens.

Vajerräcke
All heltidspersonal har fått utbildning
gällande risker för räddningstjänst i
samband med händelser där fordon åkt
in i vajerräcke.
Ambitionen är att även RIB ska få ta del
av detta under 2022.

”En stor anledning till att de flesta övningarna har genomförts
enligt plan är att medarbetarna på övningsenheten har varit
flexibla och gjort ett mycket bra jobb med att anpassa utbildningarna till rådande förhållanden, säger enhetschef Per Lindgren”
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Utryckningsstatistik
Antalet utryckningar är oftast ganska lika år från år. Så även 2021 i jämförelse med 2020. Det som utmärker sig under året är att vi haft 108 fler automatiska brandlarm än i fjol samt en märkbar ökning av
trafikolyckor. Här presenterar vi, i två olika tabeller, statistik för antal händelser per kommun och antal
utryckningar per kommun.
Att antalet händelser inte totalt är detsamma som antalet utryckningar beror på att fler stationer kan
rycka ut till en och samma händelse.

Antal händelser per kommun

2020 års siffror inom parentes

¹ Passning innebär att en styrka står i beredskap att täcka upp för den styrka som redan är ute på en händelse.
² Rubriken Övrigt redovisar händelser som inte uppfyller kraven på räddningstjänst enligt LSO, t.ex. vattenläckage och bärhjälp åt ambulansen.

Händelse
Brand i byggnad

Askersund

Hallsberg

Kumla

Laxå

Lekeberg

Lindes

19 (23)

20 (27)

30 (14)

10 (8)

9 (9)

12 (9)

5 (9)

3 (4)

8 (9)

4 (7)

5 (3)

11 (12)

9 (11)

8 (2)

3 (4)

4 (1)

2 (4)

5 (2)

2 (0)

0 (2)

40 (41)

38 (27)

52 (30)

32 (20)

21 (23)

0 (1)

1 (2)

1 (1)

0 (0)

0 (0)

7 (16)

4 (10)

5 (1)

1 (1)

2 (2)

Hjärtstopp

9 (3)

12 (10)

5 (11)

2 (7)

4 (4)

Drunkning/tillbud

0 (2)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

Hiss, risk/utan risk för personskada

0 (2)

0 (1)

1 (1)

0 (0)

0 (0)

Fastklämd person

0 (1)

0 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

2 (3)

7 (2)

7 (2)

2 (0)

0 (1)

1 (1)

0 (0)

0 (2)

0 (0)

1 (0)

1 (2)

0 (0)

0 (2)

0 (0)

0 (1)

28 (37)

65 (35)

92 (74)

27 (39)

27 (27)

28 (16)

15 (10)

18 (23)

11 (2)

3 (7)

0 (-)

0 (-)

70 (-)

1 (-)

0 (-)

21 (21)

23 (16)

13 (62)

11 (8)

4 (6)

11

177 (182)

204 (166)

312 (240)

115 (96)

79 (94)

384

Brand i skog/mark

Brand i fordon/fartyg

Brand i avfall/återvinning
Trafikolycka
Utsläpp av farligt ämne

Begränsat läckage av drivmedel/olja

Suicid/försök

Annan nödställd person
Nödställt djur

Automatlarm utan brandtillbud

Annan händelse utan risk för skada
Passning ¹
Övrigt ²
Totalt

• Under året har vi ryckt ut på 490 trafikolyckor. Noterbart är att det var 85 lastbilar inblandade i dessa olyckor, där det
normalt brukar vara ca 50. De största vägarna (90-110 km/h) är de säkraste där inga dödsolyckor noterats och antalet
skadade är färre. Det mest skadedrabbade sträckorna är istället "70-vägarna" där fyra personer förolyckats och 61 har
skadats under 2021.
• Antalet automatlarm utan brandtillbud ökade med drygt 100 under 2021. Här är matlagning den vanligaste orsaken och
endast 8% av alla automatlarm vi får visar sig vara skarpa larm.
• Att värnet i Hammar nära på dubblerat antal larm jämfört med 2020 beror på att de under året stöttat stationen i Askersund, då de i sin tur haft problem att hålla beredskap på grund av vakanser.
18
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Antal utryckningar per station
Heltid

sberg

Ljusnarsberg

Nora

Örebro

Totalt

47 (54)

11 (5)

13 (10)

156 (168)

315 (318)

9 (22)

3 (6)

2 (8)

31 (30)

77 (104)

11 (10)

4 (4)

5 (5)

61 (76)

117 (127)

2 (11)

2 (2)

0 (4)

26 (33)

43 (59)

50 (49)

18 (10)

22 (20)

217 (182)

490 (402)

1 (0)

1 (1)

0 (0)

3 (6)

7 (11)

9 (11)

2 (1)

3 (4)

30 (45)

63 (91)

15 (18)

7 (14)

8 (11)

17 (26)

79 (104)

2 (2)

0 (0)

3 (0)

7 (5)

15 (9)

1 (2)

0 (0)

0 (0)

8 (6)

10 (12)

0 (2)

1 (0)

0 (0)

4 (3)

5 (8)

5 (1)

1 (0)

3 (1)

40 (20)

67 (30)

2 (3)

0 (1)

0 (0)

9 (7)

13 (14)

2 (1)

0 (0)

0 (0)

7 (8)

10 (14)

8 (134)

18 (28)

24 (29)

630 (500)

1 009 (903)

12 (7)

8 (8)

9 (8)

115 (105)

219 (186)

0 (-)

0 (-)

0 (-)

65 (-)

136 (-)

18 (96)

11 (16)

10 (13)

90 (87)

301 (325)

4 (423)

87 (96)

102 (113)

1 516 (1 307)

2 976 (2 717)

• Även Garphyttan sticker ut i statistiken med sina 81 utryckningar jämfört med 28 i fjol. Det har sin förklaring i att de
hjälpt ambulansen mer än vanligt, haft fler skogsbränder och
kommit in för passning till Örebro vid 17 fler tillfällen än 2020.
• Fellingsbro är den enda av Nerikes Brandkårs stationer som
åker på alla sjukvårdslarm (prio 1-larm för ambulansen) och
inte enbart hjärt-lungräddning. Det förklarar det stora antalet
larm för stationen, då över 100 av dessa är utryckningar är för
att bistå Regionen.

Örebro
Byrsta
Summa

RIB
Askersund
Byrsta
Fellingsbro
Finnerödja
Fjugesta
Frövi
Garphyttan
Guldsmedshyttan
Hjortkvarn
Kopparberg
Laxå
Lindesberg
Nora
Pålsboda
Odensbacken
Vintrosa
Vretstorp
Summa

Räddningsvärn
Glanshammar
Hammar
Hasselfors
Mariedamm
Järnboås
Olshammar
Ramsberg
Rockhammar
Vedevåg
Vinön
Summa
Totalt
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2021

2020

1 370
491
1 861

1 353
420
1 773

140
23
132
28
59
100
81
52
28
93
99
146
105
39
69
70
36
1 300

163
43
108
20
73
124
28
69
17
102
90
176
119
37
52
65
19
1 305

47
40
20
13
11
5
15
11
15
2
179

42
23
11
12
7
4
20
14
17
7
157

3 340

3 235
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Väsentliga personalförhållanden
Den stora tillgången som personalen utgör framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur
olika perspektiv.  Ramen för verksamhetens mål och inriktning är
fastställd i våra policydokument, som antas av direktionen.
Personalen är försäkrad
För heltidspersonal och räddningspersonal i beredskap (RIB) har Nerikes
Brandkår försäkringar som gäller vid
arbetsskada, sjukdom, dödsfall och
arbetsbrist på grund av omställningsarbete. För värnen har vi tecknat en
olycksfallsförsäkring som träder i kraft
när det statliga personskadeskyddet
inte gäller, till exempel vid restvärdesarbete och bevakningsuppdrag. Försäkringarna gäller med vissa villkor.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron brukar vara låg på Nerikes Brandkår. Långtidssjukfrånvaron kan
variera mellan åren, men för 2021 är
den noll. Vid längre sjukskrivningar brukar annars personal i möjligaste mån
omplaneras för att undvika inkallning
och därmed övertidskostnader.
Under slutet på året var smittspridningen av coronavarianten Omikron hög.
Många tvingades då att sitta i karantän, vilket har medfört en hög grad av
inkallning.

Företagshälsovård

Nerikes Brandkår har under året anlitat
Capio Läkargruppen AB och Räddningshälsan AB för företagshälsovård. Ett
hängavtal med Capio Läkargruppen AB
Personaldata

gör det möjligt att erbjuda en anställd
snabbare behandling än inom den
offentliga sjukvården. På detta sätt kan
sjukfrånvarotiden förkortas.

Anpassning och rehabilitering
Enligt arbetsmiljölagstiftningen ansvarar Nerikes Brandkår som arbetsgivare
för att genomföra anpassning och rehabilitering inom verksamheten.
Ju längre en anställd är borta från
arbetslivet desto svårare är det att
komma tillbaka. Därför fångas längre
sjukskrivningar upp i ett tidigt skede för
att så snabbt som möjligt komma igång
med rehabiliteringsarbetet. Det kan till
exempel handla om successiv återgång
till arbetet genom deltidssjukskrivning
eller anpassning av arbetstider. Det kan
också handla om att anpassa arbetsuppgifter tillfälligt eller för en längre tid

Pensionsförvaltning

Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och
med 2006-01-01. Avtalet innebär att
brandmän inom räddningstjänsten,
som uppfyller kravet på 30 års anställning med minst 25 år i utryckningstjänst, har rätt att avgå med särskild
avtalspension vid 58 års ålder. Pensionsförmånen kallas SAP-R.
Den faktiska pensionsåldern i Nerikes
Brandkår ligger runt 60 år. Den åldern

används som beräkningstidpunkt i
KPA:s pensionsberäkningar för våra
anställda som har möjlighet att uppnå
villkoret för SAP-R.

Kompetensutveckling
För att bidra till utveckling av den egna
verksamheten och för att kunna möta
omvärldens krav, är det viktigt att hela
personalen utbildas kontinuerligt.
Nerikes Brandkår arbetar aktivt för att
personalen ska ha den kompetens som
är nödvändig utifrån våra styrdokument och de lagstadgade kraven. Från
och med 2018 tillhandahåller vi egen
grundutbildning för vår RIB. För att ytterligare höja kompetensen genomförs
årligen olika typer av vidareutbildningar
inom såväl räddnings- som olycksförebyggande verksamhet.
Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att personalen bibehåller sin kompetens. Vi tillhandahåller
även C-körkortsutbildning för värnpersonal och RIB vid behov.

2021

2020

491

497

varav heltidsanställda

133

132

varav räddningspersonal i beredskap

261

270

varav värn

97

95

varav kvinnor

27

31

varav män

464

466

Sjukfrånvaro 29 år och yngre

varav kvinnor (%)

5,50

6,00

Sjukfrånvaro 30-49 år

94,50

94

Personal per december
Total personal

varav män (%)
Förtroendevalda (direktion/revision)

Personalomsättning (%)
Heltid
Räddningspersonal i beredskap

Personaldata
Pensionsavgångar

36

10

7,3

31

6,9
7

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)
varav i utryckningsstyrka heltid

Sjukfrånvaro  (%) *
Total sjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 50 år och äldre
Sjukfrånvaro kvinnor
Sjukfrånvaro män

2021

2020

22

24

16

21

3

3

0
2
2
3
3
2

* Total sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid inom gruppen.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Under 2021 har Nerikes Brandkår fortsatt påverkats i hög grad av corona-pandemin. Bland annat har investeringar
blivit försenade på grund av att material
inte kan tas fram och vår möjlighet
att utföra tillsyner och utbildning har
begränsats.
Utbildningsenheten har ställt om till
digitala utbildningar vilket ändå gett
positivt resultat. Under slutet av 2021
steg smittspridningen av corona vilket
följdes av en högre frånvaro beroende
på såväl egen smitta som familjekarantän och vab. Hur coronan kommer att
påverka 2022 återstår att se.

År 2021 är det första hela kalenderåret
för Räddningsregion Bergslagen (RRB)
som startade i maj 2020. Även i år visade RRB ett positivt resultat vilket innebär ökad intäkt för Nerikes Brandkår.

Utöver en väl fungerande ledning
märks även flera synergieffekter av vår
samverkan inom RRB. Exempelvis hålls
omfattande befälsutbildningar, samarbete gällande inköp av fordon och även
gemensamma grupper för operativ
planering.
Under året har förbundet sålt placeringar med en vinst som uppgår till
4,0 mkr, där främst en placering stod

för 3,1 mkr. Tidigare år har vi haft intäkter till följd av försäljning av placeringar
men inte i nivå med årets.
Nerikes Brandkår påverkas i stor omfattning av hur ekonomin ser ut i våra
medlemskommuner. Den kommande
treårsperioden kommer förbundets planerade uppräkning av medlemsbidraget
att ligga på 2,0-2,1 %.
I uppräkningen ingår även från och
med 2023 en utökad ram på grund av
utbyggnaden av stationen i Byrsta som
alla medlemskommuner är med och
finansierar.

Översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag
Antal invånare i förbundet
Nettokostnadernas andel av kommunbidraget (%)

2021

2020

2019

2018

2017

259 863

258 933

257 592

254 875

246 302

97

98

97

99

653

654

Nettokostnad/invånare (kr)

677

Medlemsbidrag/invånare (kr)

696

Externa intäkter (tkr)
Finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)
Tillgångar (tkr)
Långfristiga skulder och avsättningar (tkr)
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)
Likviditet (tkr)
Balanslikviditet (oms.tillg./kfr skulder) (%)

31 374
1 876

6 717

672

687
23 572
-1 256
2 427

674

661

100

622

622

18 783

21 876

13 713

5 234

1 523

-1 578

-116

-348

-1 440

11 410

7 037

17 378

6 383

10 203

152 177

143 105

135 227

122 157

119 617

94 131

90 765

88 105

14 384

12 861

84 788

81 063

28 761

22 044

19 617

19

15

15

12

19 555

17 941

15 129

0

0

126

16 271
266

18 037
239

233

227

Långfristig låneskuld (tkr)

0

Avsatt till pensioner (tkr)

94 131

90 765

88 105

84 788

491

497

503

515

487

2 976

2 735

2 919

2 854

Antal anställda - ej semestervikarier
Antal insatser - totalt (st)
Brand i byggnad (st)

315

0

262

11

323

2 727
317

80 937

299

327

409

359

Brand ej i byggnad (st)

237

Trafikolycka (st)

490

410

430

486

548

1 009

903

954

963

907

290/400

249/350

158/250

Antal automatlarm (st)
Antal utförda/planerade tillsyner (st)
Andel utförda tillsyner av planerade (%)

255/350
73

294

231/400
58
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Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 7 143 tkr.
Direktionen antog 2013-10-24 ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv”
och totalt har tidigare 553 tkr avsatts för detta vid ingången av 2021. Vid närmare granskning kan konstateras att ett
kommunalförbund inte kan ha en resultatutjämningsreserv, då lagen föreskriver att det som kan avsättas är överskott
genom skatteintäkter och generella statsbidrag. Något sådant har inte förbundet. Därför finns inte någon möjlighet
att avsätta årets överskott till detta. I budget 2024 planeras den befintliga resultatutjämningsreserven att användas i
sin helhet då det är budgeterat ett negativt resultat.
Utmärkande för årets balanskravsresultat är:

• Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
• Resultatutjämningsreserven har inte utnyttjats under räkenskapsåret 2021.
• Resultatutjämningsreserven uppgår per 2021-12-31 till 553 tkr.

Balanskravsutredning (tkr)
Medlemsbidrag

1% av medlemsbidrag
Årets resultat
Avgår: Realisationsvinster

2021

2020

2019

2018

2017

175 872

173 063

168 877

163 958

153 115

1 759

1 731

6 717

2 427

-475

Avgår: Orealiserade vinster/förluster värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Synnerliga skäl, ändrad RIPS-ränta

5 234

1 523

-586

-533

-411

1 531
-1 578

-161

-152

0

7 143

1 853

4 496

990

-1 989

0

0

0

0

117

0

0

0

0

Medel till balansfond för pensionskostnader

1 640

901
0

Medel till RUR
Medel från RUR (max 80%)

-413

1 689

0

0

0

-2 000
0

0

0

neg
0

0

0

0

0

1 872

7 143

1 853

2 496

990

0

Balanskravsunderskott från tidigare år

0

0

0

0

0

Balanskravsresultat att reglera
Maximal reservering till RUR

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Årets balanskravsresultat

0

neg

0

Direktionsbeslut att nyttja eget kapital för inköp av utrustning
Reglering mot balansfond, pensionskostnader

0

0

0

Nerikes Brandkår har ny ekonomichef
Den 26 oktober tillträdde Louise Billström sin tjänst som
ekonomichef på Nerikes Brandkår. Louise har närmast
jobbat som redovisningsekonom i Askersunds kommun och
vi hälsar henne varmt välkommen hit till oss.
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Räddningsregion Bergslagen (RRB) 2021
År 2021 är det första hela kalenderåret med det gemensamma ledningssystemet RRB i drift. Ett år där
pandemin varit tydligt märkbar men där vi också sett hur stora delar av räddningstjänstsverige följt
vår utveckling med stort intresse. Vid årets slut har en majoritet av räddningstjänsterna anslutit sig till
ledningssystem liknande RRB och vi har en tät och god dialog med de angränsande organisationerna.
Detta första hela kalenderår har
inneburit en hel del utvecklingsarbete
inom RRB. Vi har bland annat tittat på
samverkan med polisen kring bombhot, provat nya upplägg avseende
våra veckovisa samverkansmöten och
förbättrat vårt stabsarbete.

Flera stora händelser
Ett antal mer komplexa händelser har
hanterats under året. Bland annat ett
utsläpp av svaveldioxid i Säffle, en större skogsbrand i Mora, flera flygolyckor
med dödlig utgång, både i Örebro och
Dalarna, höga flöden i Vansbro och
östra Värmland samt ett antal större
bränder. Vi hade även möjlighet att
skicka personal för att förstärka vid den
stora skogsbranden i Mönsterås.
Totalt har den gemensamma ledningscentralen hanterat drygt 10 500
ärenden. Bland annat 2 017 larm om

Utryckningsstatistik för RRB
Brand i byggnad

Brand i fordon/fartyg
Brand i skog/mark

Brand i avfall/återvinning ute
Brand annat
Trafikolycka

Suicid/försök
Drunkning/tillbud
Hjärtstoppslarm
Annan hjälp till ambulans
Annat sjukvårdslarm

Sjukvårds-, eller annat uppdrag
Hjälp till polis
Utsläpp farligt ämne

Begränsat läckage drivmedel

bränder, 1 501 trafikolyckor, 210 suicidlarm och 61 larm om drunkning.

Nya föreskrifter

Under året har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit
fram ett antal dokument i syfte att utveckla ledning av kommunal räddningstjänst. En föreskrift om ledningssystem,
en handbok kring enhetligare ledningssystem samt en översyn av utbildningssystemet avseende ledningsutbildningar. MSBs syn överensstämmer i hög
grad med vår och vi har under hösten
kunnat implementera förändringarna i
en reviderad Grundsyn för ledning.

Positivt resultat

Det ekonomiska resultatet är nästan 1 200 tkr bättre än budgeterat.
De främsta orsakerna till detta är;
att vi för närvarande inte bemannar

2021

12/5-31/12

377

256

353
126
120
1 501
210
61

256
91
87

862
129
48

303

668

191

2 735
34
37

244

För kommande år kan vi se att det finns
en stor önskan att få träffas fysiskt igen
när pandemin så tillåter och få komma
igång med en omfattande hospitering
av befäl i ledningscentralen.
Mattias Larsson
sammankallande för styrgruppen
Magnus Bern
driftchef Räddningsregion Bergslagen

674

456
337

Vill ses "på riktigt" igen

2020

1/1-31/12

1 041

driftchefstjänsten fullt ut då det är en
kombinationstjänst som VB, att vi har
lägre larmfrekvens på RIL i Värmland
och Örebro än budgeterat samt att vi
inte förbrukat budgeterade medel för
”övriga driftkostnader”. Det positiva
resultatet innebär att vi fortsatt har en
buffert för oförutsedda händelser samt
att det finns ett utrymme att hantera
tillfälliga utredningssatsningar.

202
1 225
15
27
175

Automatlarm utan brandtillbud

2 812

1 769

Övriga uppdrag (naturolyckor, hisslarm,
översvämning, nödställda djur, fastklämd person m.m.)

2 026

1 326

Fakta
Räddningsregion Bergslagen (RRB) är en
gemensam operativ ledningsorganisation
för räddningstjänsterna i Värmlands län,
Örebro län och delar av Dalarna, Västra
Götaland och Västmanland.
Syftet med samverkan är att åstadkomma
en mer effektiv användning av resurser
och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.
Ledning på skadeplats och i systemet som
helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro
som är samlokaliserad med SOS Alarm.
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Driftredovisning

Ekonomiskt utfall
Precis som annan kommunal verksamhet finansieras Nerikes Brandkår till största delen med
skattemedel. 2021 kostade vi totalt 209,7 mkr, där medlemskommunerna stod för 181 mkr. Resterande
28,7 mkr finansierade vi bland annat genom restvärdesräddning, vägsanering och obefogade larm.
Årets resultat
Årets resultat är ett överskott på 6 717
tkr, vilket är 6 410 tkr bättre än budget. Överskottet beror bland annat på
reavinster på placerade medel, högre
intäkter avseende obefogade larm och
externa avtal samt att vi hyrt ut delar
av vår personal till ledningssamverkan
inom Räddningsregion Bergslagen, RRB.

Verksamhetens intäkter
Under 2021 har den pågående corona-pandemin fortsatt drabba verksamheterna negativt, om än inte i samma
utsträckning som föregående år.
Utbildningsenheten har inte nått upp i
budgeterade intäkter, delvis på grund
av avbokade utbildningar. Även Tillsynsenheten påverkas fortsatt av pandemin, som får till följd att de inte kunnat
genomföra alla planerade tillsyner.
På plussidan ser vi intäkter från den
nya ledningssamverkan inom RRB, då
Nerikes Brandkår sålt ledningsresurser
in i systemet. Dessutom har vi högre
intäkter från restvärdesräddning och
vägsanering samt för obefogade larm.

I slutet av juni åkte personal från
Nerikes Brandkår till Mönsterås för
att hjälpa till med en pågående skogsbrand. För detta har vi fått ersättning
som genererar ett litet överskott.

Verksamhetens kostnader
Kostnaden för pensioner blev lägre
än budget med 515 tkr. Det betalas
tillbaka till medlemskommunerna, vilket
avspeglas i tabellen Driftredovisning
under raden för medlemsbidrag.
Kostnaderna för personal har följt budget. Staten har till viss del kompenserat
för högre sjuklönekostnader. Semesterlöneskulden har ökat med 500 tkr men
kostnaderna för personalomkostnader
gick med ett överskott på 1,0 mkr.

Räddnings- och underhållsmateriel har
överskridit budget, vilket till viss del
beror på höjda priser till följd av corona.
Avskrivningarna blev ca 350 tkr lägre än
budget.

Finansiella intäkter & kostnader
De finansiella kostnaderna för pensionsavsättningarna blev lägre än budgeterat. Under året har vissa placering-

ar sålts vilket genererat reavinster på
ca 3 983 tkr. Detta gör att de finansiella
intäkterna blev bättre än budget.

Räddningsregion Bergslagen
Nerikes Brandkår är värdorganisation
för ledningssamverkan Räddningsregion Bergslagen (RRB). Det innebär att
redovisningen innehåller både interna
och externa poster, eftersom Nerikes
Brandkår också ingår i RRB.
De interna posterna uppgår till 11,9 mkr
och har rensats i resultaträkningen men
inte i driftredovisningen. Den rad som
benämns Räddningsregion Bergslagen
avser kostnaderna och intäkterna för
hela samarbetet; där Nerikes Brandkår
ingår.
Nerikes Brandkårs del av kostnaden och
intäkten, avseende RRB, ingår istället
under övriga kostnader och övriga
intäkter.
Totalt sett gjorde RRB ett överskott på
1 191 tkr vilket betalas tillbaka till samtliga medlemmar. Nerikes Brandkårs
andel av detta är 441 tkr.

Pensionskostnader
I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Därtill kommer en finansiell kostnad som avser värdesäkring av
pensionsskulden. I tabellen nedan framgår de två senaste årens pensionskostnader. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur
pensionsbolaget KPA:s prognos per 2021-12-31.
Totalt sett blev pensionskostnaden 515 tkr lägre än budget. I utfallet av den redovisade löneskatten nedan ingår också löneskatt
på den avgiftsbestämda ålderspensionen, som ingår i PO-pålägget. Den delen av löneskatten uppgår till 1 107 tkr.
Från och med 2014 avräknas skillnaden mellan årets budgeterade pensionskostnad och utfallet enligt KPAs prognos per den
31 december samma år. För 2021 var den budgeterade tjänstepensionskostnaden 9 924 tkr och utfallet uppgår till 9 409 tkr.
Mellanskillnaden uppgår till 515 tkr och är lägre än budget. En återbetalning till medlemskommunerna på motsvarande belopp
görs genom medlemsbidraget.
Pensionskostnader (tkr)
Avgiftsbestämd ålderspension (PO-pålägg)
Förändring av pensionsskuld (SAP-R, FÅP)

Avvikelse utfall
2021-2020

Utfall 2021

Utfall 2020

-4 562

-4 689

127

*

-5 868

-496

-6 354

-6 364

Budget 2021

Avvikelse utfall
2021 - budget
-10

Finansiell kostnad pensionsskuld

-1 207

-1 940

733

Löneskatt

-2 942

-3 503

561

-1 541

-1 401

-15 075

-16 000

925

-9 924

-589

Summa

*) Avgiftsbestämd ålderspension samt löneskatt på detta ingår i PO-pålägget och redovisas endast i utfall per år.
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Driftredovisning
Driftredovisning (tkr)
Ledning, direktion, revision inkl. PO-pålägg
Löner heltid inkl. PO-pålägg
Löner Rib och värn inkl. PO-pålägg

Hyror och lokalvård

Utfall 2021
-2 120
-82 294

Utfall 2020

Budget 2021

-2 223

-81 121

-42 916

-42 311

-26 829

-26 675

-2 901

-1 174

-27 130

-154
-3 101

-44 331

Räddningsregion Bergslagen

-20 378

-11 121

-21 666

-29 150

-26 049

-28 493

Avskrivningar

-8 202

-7 762

104

-82 154

Övriga driftskostnader
Årets avsättning till pensioner inkl. löneskatt

Avvikelse utfall Avvikelse utfall
2021-2020
2021 budget

-606

-9 257

781

-140
1 415
301

1 288
-657

-7 895

-440

-307

-7 386

-7 356

-7 733

-219 275

-204 618

-222 303

-14 658

3 028

-2 344

-1 945

-2 034

-399

-310

-221 619

-206 563

-224 336

-15 057

2 717

Automatiska brandlarm

Avtal

8 701

7 934

4 176

767

866

5 089

4 864

7 835

Externutbildning

1 098

691

1 911

408

Räddningsregion Bergslagen

20 378

11 121

21 666
5 087

1 940

937

Summa intäkter

43 306

30 432

42 914

12 875

393

Medlemsbidrag

175 872

173 063

176 387

2 809

-515

4 938

4 805
689

500

3 531

3 720

228 337

208 989

224 643

19 348

3 694

6 717

2 427

307

4 290

6 411

Summa kostnader
Finansiella kostnader
Summa totala kostnader

Myndighetsutövning

Övriga intäkter

Hyresbidrag

Finansiella intäkter
Totala intäkter
Årets resultat

2 016

6 024

4 220

1 739

4 084

-30

225

278

2 239

4 842

Pensionsskuld och pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser (tkr)

Förbundet ansvarar för intjänade pensioner från och med
1998, förbundsmedlemmarna dessförinnan.
Personal i utryckningsstyrka har möjlighet att gå i pension
vid 58 års ålder och då betalar arbetsgivaren 73,5% av lönen
fram till 65 års ålder.
Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen. Likvidmässigt återlånas medel i verksamheten
medan resten är placerat pensionskapital, enligt tabellen
till höger.

9 257

133

347

913

-813

-223

-1 288

96

2021

2020

Avsättningar, pensioner

94 111

90 765

Totala förpliktelser

94 111

90 765

2021

2020

7 998

7 762

Pensionsförvaltning (tkr)
Finansiella placeringar, avskaffningsvärden:
Korta räntefonder

35 032

31 248

Totalt placerat pensionskapital

43 030

39 010

Återlåning i verksamheten

51 080

51 755

Strukturerade produkter
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Investeringsredovisning

Finansiella investeringar
Presidiet sköter kapitalplaceringen i samarbete med rådgivare från olika kapitalförvaltningsföretag som
står under Finansinspektionens tillsyn.
Under 2021 har nästan 19 mkr köpts in
samtidigt som det sålts av placeringar
för nästan 14 mkr, netto är förändringen 4,9 mkr.
Totalt är drygt 44 mkr placerade i dels
kortfristiga räntefonder och dels strukturerade produkter med 100% kapitalskydd. Löptiden för dessa strukturerade
produkter är i genomsnitt sex år. Allt
kapital är klassificerat som kortfristiga
placeringar. Alla utom två av placeringPlacerade medel (tkr)

arna är bundna och har därför bokföringsmässigt värderats till lägsta värdet
av bokfört värde och marknadsvärde.
På balansdagen understeg marknadsvärdet för de bundna placeringarna
anskaffningsvärdet med ca 1,1 mkr
vilket främst beror på en ny placering
och en nedskrivning har gjorts.
Aktiemarknaden och räntemarknaden
har den senaste tiden varit volatil men
nedskrivningen beror främst på en

AIO = Aktieindexobligation

Anskaffningsdatum

Förfallodatum

Kapitalskyddat
belopp

Nordic Cross

2017-12-20

Inget

GS AO Global Bonus 3548

2019-01-24

2027-02-12

0

GS AO Global Bonus 3650

2019-05-13

Garantum Lannebo

långsiktig placering som har många år
kvar till förfall.
De två placeringar som saknar förfallodatum har värderats till marknadsvärde, +550 tkr.
Under året har förbundet sålt placeringar med vinst som totalt uppgår
till 4,0 mkr, vilket är 3,5 mkr bättre än
budget.

Anskaff- Marknadsvärde
ningsvärde
2021-12-31

Värdeutveckling

Värdeutveckling
(%)
10%

5 000

5 490

490

3 000

3 300

3 303

3

2027-05-01

5 000

5 045

5 804

759

15%

2019-06-15

Inget

0

2 448

2 508

60

2%

AIO VAL Nordic Corporate bond

2019-07-19

2025-07-19

AO 5G SFB 90 3978

2020-10-08

2025-09-01

AO Läkemedel

AIO Grön Teknik 2403
AIO Svenska Bolag TopPick
AO Nordiska småbolag

AO Förnyelsebar energi och teknik

Värdereglering
Summa

2020-10-08
2021-03-05
2021-03-26

2021-07-16

2021-10-01

2025-09-01
2027-02-12
2029-03-26
2027-07-16

2027-10-01

3 000
2 700
2 700

1 000

10 000
3 300

3 700

3 045
3 021
3 021

1 078

3 400
3 039
2 860
1 090

355
18

0%

12%
1%

-161

-5%

12

1%

10 100

8 219

-1 881

-19%

3 564

3 395

-169

-5%

3 996

3 923

-73

-2%

43 030

-587

-1%

550
34 400

44 168

De nya miljöbilarna är två av årets investeringar. Den större, med placering i
Byrsta, är en resurs inom kem och kan även fungera som ett buffertfordon vid
trafikolyckor. Den mindre bilen hanterar mindre spill och restvärde.
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning
Investeringar pågår ofta över budgetåren till följd av långa leveranstider av framförallt stora fordon. Av
de investeringar som genomförts under året kan nämnas en tankbil, två miljöbilar och en buss. Både
coronapandemin och överklaganden av upphandlingar, framförallt avseende större fordon, påverkar
leveranstiderna. Vissa bilar som upphandlats 2020/2021 har fortfarande inte levererats. Aktiveringsgraden är 79% vilket till stor del beror på att de två miljöbilarna var budgeterade 2020 och inte 2021.
Investeringsredovisning
(tkr)

Utfall
2021

Budget Avvikelse
2021

- motorspruta

Stora fordon
2 miljöbilar

Investeringsredovisning
(tkr)

-4 169

1 tankbil

-3 397

Summa stora fordon

-7 566

-7 000

-566

Mindre fordon
4 personbilar
Summa mindre fordon

- Can-Am Outlander

- IR-kameror

- kompressorer

-239

Oförutsett

-779

- löparband

-56

-797
-797

-4 700

3 903

-925

-500

-425

-158

-278

-348

- släpkärra utbildningsenh.
Summa övrigt
Summa
Pågående

-145
-1 704

-1 000

-704

-10 067

-12 700

2 633

-1 343

Totalsumma

Medelsförvaltningens utveckling  (tkr)

-500

-230

- kontor Byrsta

Övrigt
Räddningsmaterial

-57

- nyckelskåp Byrsta

3 pick up

Budget Avvikelse
2021

-193

- båtmotor

-7 000

Utfall
2021

-1 343

-11 410

-12 700

1 290

2021-12-31

2020-12-31

Förändring

Aktuell likviditet

16 271

18 037

-1 766

Företagskonton, inkl. korta ränteplaceringar

16 271

18 037

-1 766

Kortfristiga placeringar

7 998

7 762

236

Kortfristiga räntefonder

7 998

0

0

Placeringsportföljen, värdepapper

0

Värdereglering kortfristiga placeringar

7 762

236

Placerade pensionsmedel

35 032

31 248

4 922

- strukturerade produkter

35 032

31 248

4 922

Summa placeringsportföljen

43 030

39 010

5 158

Summa likvida medel och placeringar

59 301

57 047

3 392

Genomsnittlig löptid, AIO (år)

6

4

-2

Lägsta avkastning AIO (tkr), avser kurtage

0

0

0

Lägsta avkastning, räntebärande värdepapper

0

0

0

Placeringsportföljen avkastning och mål

Avkastningsmål pensioner SLR + 0,5 % (%)

0,66%

Årets avkastning real och oreal., (tkr)

1 894

Avkastning under året, real (%) *)

4,6%

0,43%

0,23%

5,3%

-0,7%

1 878

16

*) Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för kortfristiga placeringar.

Andel placerade medel av pensionsskuld (%)

46%
8%

- placerade i kortfristig räntefond (%)

37%

- placerade i strukturerade produkter (%)
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43%
9%

34%

4%

-1%

4%

Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys

Resultaträkning (tkr)

Not

Utfall
2021

Utfall
2020

Verksamhetens intäkter*
Verksamhetens kostnader*
Av- och nedskrivningar

2
2,3
2,7
2
6

31 374
-199 957
-7 386

23 572
-190 401
-7 356

30 675
-202 330
-7 733

699
2 373
347

-175 969
180 810

-174 185
177 868

-179 388
181 229

3 419
-419

4
5
5

4 220
-1 137
-1 207

4 841

3 683

1 841

3 000

689
-5
-1 940

500
-5
-2 029

3 720
-1 132
822

6 717

2 427

307

6 410

15

6 717

2 427

307

6 410

Not

2021

2020

152 177

143 105

74 242

70 592

Verksamhetens nettokostnader
Medlemsbidrag
Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
*Rensning av interna poster på 11 933 tkr har gjorts.

Balansräkning (tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar

7

74 242

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

8
9
10

77 935
18 634
43 030
16 271

72 513
15 467
39 009
18 037

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
-därav årets resultat

11

152 177
28 761
6 717

143 105
22 044
2 427

94 131

90 765

29 285
29 285

30 296
30 296

0

0

Not

2021

2020

2,7
14

6 717
7 386
2 890

2 427
7 356
2 432

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

16 993
-3 167
-1 011

12 215
-3 254
2 791

Medel från den löpande verksamheten

12 815

11 752

-11 036
475

-7 037
413

-10 561

-6 624

0

0

Materiella anläggningstillgångar

Avsättningar

12

Skulder
Kortfristiga skulder

13

Ansvarsförbindelser

70 592

Pensioner intjänade före medlemskommunernas inträde står medlemskommuerna för.

Finansieringsanalys (tkr)
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justeringar för rörelsekapitalets förändring

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

7

Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

9,10

2 254

5 128

Likvida medel vid årets början inkl. korta placeringar

9,10

57 047

51 919

Likvida medel vid årets slut inkl. korta placeringar

9,10

59 301

57 047
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Budget
Avvikelse utfall
2021 mot budget 2021

Noter
Not 1     Redovisningsprinciper
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella
ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.
Intäkter över 25 tkr exkl. moms som
influtit efter årsskiftet, men som avser
redovisningsåret har bokförts som tillgång och tillgodoförts resultatet 2021.
Leverantörsfakturor över 25 tkr exkl.
moms som inkommit efter årsskiftet,
men som avser redovisningsåret har
skuldbokförts och belastat resultatet
2021.
Lönerna för räddningspersonalen i
beredskap (RIB) och värn har periodiserats. Intjänade och ej uttagna semesteroch övertidsersättningar har redovisats
som interimsskuld. I de fall som arbetsgivaren via avtal förbundit sig att
betala lön för en arbetstagare som inte
längre är anställd i förbundet har även
den kostnaden periodiserats till det år
uppgörelsen slöts.
Sociala avgifter har bokförts i form av
procentuella påslag i samband med
löneredovisningen.
De påslag som använts är följande:
Kommunalt avtalsområde
Övriga

38,50%
31,42%

Schablonen 38,5% har räknats fram
genom en genomsnittlig månadslön för
alla heltidsanställda. Denna schablon
har från och med 2019 även använts vid
beräkning av semesterlöneskulden.
Pensionsskuldens förändring, det vill
säga avsättning för särskild avtalspension, förmånsbestämd ålderspension,
efterlevandepension samt finansiell
kostnad, har redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten för
denna del.
Ränteuppräkningen har redovisats som
en finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts
maximalt och redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten.
Pensionsutbetalningar har minskat
pensionsskulden.
I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern i pensionsberäkningen från
59 år till 60 år då det visat sig att den
genomsnittliga faktiska pensionsåldern
överstiger 60 år.

Det medförde att kommunalförbundets
avsättningar till framtida pensioner
sänktes 2009 och avsättning inklusive löneskatt minskade. Återföringen
redovisas i en balansfond inom det
egna kapitalet. I samband med bokslutet för 2019 avsattes ytterligare 2 mkr
till denna fond. Medlemskommunerna
ansvarar för pensioner intjänade till och
med 31 december året före inträdet.
Fordringar äldre än ett år betraktas
som osäkra och har bokföringsmässigt
avskrivits.

Finansiella tillgångar
Förbundets finansiella tillgångar har
klassificerats som omsättningstillgång då dessa är tänkta att finansiera
framtida pensionsutbetalningar och
investeringar.
Enligt lagen om kommunal bokförings
och redovisning 7 kap 7§ ska finansiella
instrument som hålls till förfall inte
värderas till verkligt värde. Istället bör
dessa värderas enligt lägsta värdets
princip, det vill säga det lägsta värdet av
verkligt värde och bokfört värde.
Förbundet följer lagstiftningen och
värderar placeringar med bindningstid
enligt ovan och de som saknar förfallodatum har istället värderats till marknadsvärdet på balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar.
Anläggningstillgångar är objekt med en
ekonomisk livslängd om minst tre år
och med en total utgift på ett prisbasbelopp exklusive moms.

29
Page 438 of 643

Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag,
avskrivningar och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs
av planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas
när anläggningarna tas i bruk. Längden
på avskrivningarna grundar sig på den
genomsnittliga livslängden hos Nerikes
Brandkår och med ledning från de avskrivningstider som Rådet för kommunal redovisning rekommenderar.
Stora fordon
Mindre lastfordon
Båtar

Mindre fordon

Hydrauliska räddingsverktyg
Maskiner och inventarier

Kommunikationsutrustning

20 år
10 år
10 år
7 år

7 år

5 år
3 år

Nedskrivningar av tillgångar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan
konstateras att en anläggningstillgång
har ett lägre värde än vad som kvarstår
efter planenliga avskrivningar, ska tillgången skrivas ned till det lägre värdet
om värdenedgången kan antas vara
bestående.

Övrigt

Kommunalförbundet använder kontoplanen Kommun-Bas 20.

Noter
Not 2     Verksamhetens nettokostnader (tkr)

2021

2020

Automatiska brandlarm

Avtal

8 701

7 934

5 089

4 864

Externutbildning

1 098

691

Verksamhetens intäkter

Myndighetsutövning

2 016

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier

413

20 378

11 121

0

Krisberedskap

Räddningsregion Bergslagen
Övriga intäkter

5 550

Rensning interna poster
Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen
Verksamhetens kostnader
Entreprenader, bidrag, konsulttjänster
Arvoden och löner till arbetstagare
Personalomkostnader

1 739

475

0

3 672

-11 933

-6 861

31 374

23 572

-8 337

-6 494

-92 596

-91 192

-34 094

-33 438

Lokaler

-2 254

-2 098

-26 829

-26 675

Räddningsregion Bergslagen

-20 378

-11 121

-8 202

Pensionskostnader inkl. löneskatt
Personalsociala kostnader
Materiel

-14 623

Övriga kostnader

-4 576

Rensning interna poster
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen
Avskrivningar

-14 281
-4 201

11 933

6 861

-199 956

-190 401

-7 386

Summa avskrivningar och nedskrivningar

-7 762

-7 356

-7 386

-7 356

-175 968

-174 185

2021

2020

-64
-176

-134
-120

-557

-534

-797

-788

Not 4     Finansiella intäkter (tkr)

2021

2020

Resultat från värdepapper

3 983

528

Summa

4 220

689

Not 5     Finansiella kostnader (tkr)

2021

2020

Räntekostnad pensionsskuld, exkl. löneskatt

-1 207

-1 940

Verksamhetens nettokostnader

Not 3     Revision (tkr)
Granskning av bokföring, delårsrapport och årsbokslut
Övriga granskningar
Revisionsarvoden lekmannarevisionen inkl. PO
Summa

237

Värdereglering till verkligt värde

0

Övriga finansiella kostnader

161

-5

Nedskrivning placeringar

-1 137

Summa

-2 344

-1 945

2021

2020

85 521

84 154

Not 6

Kommunbidrag (tkr)

Förbundsmedlem

Ägarandel (%)

Örebro
Lindesberg

48,6
14,3

Kumla

11,2

Hallsberg

7,5

Laxå

4,5

Nora

4,1
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0

25 213

24 811

19 762

19 446

13 117
7 838
7 155

12 908
7 713
7 040

Noter
Not 6

Kommunbidrag (tkr)

Förbundsmedlem

Askersund

Ägarandel (%)

2021

2020

3,1

5 451

5 365

5 511

5 423

175 872

173 063

3,6

Lekeberg

Ljusnarsberg

3,1

Summa
Hyresbidrag Lindesberg
Hyresbidrag Nora
Summa
Totalt

Not 7     Materiella anläggningstillgångar (tkr)
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar

100

6 304

4 872

66
4 938

Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar

Årets försäljningar/utrangeringar
Planenligt restvärde
Spec. per inventarieslag, bokförda värden
Byggnader och tekniska anläggningar
Fordon och övriga transportmedel
Räddningstjänstmaterial

2021-12-31

2020-12-31

180 856

175 230

969

191

-1 227

191 052

180 856

-110 265

-104 136

-7 385

-7 356

-116 810

-110 265

74 242

70 592

1 064
67 789

835
64 915

96

Övriga inventarier inkl. datorer

Pågående investering

Not 8     Kortfristiga fordringar (tkr)

Kundfordringar
Interimsfordringar

1 227

2 747
107

1 162

1 614

74 242

70 592

2021-12-31

2020-12-31

1 343

Bokfört värde

6 662

-840

2 788

Installation på annans fastighet

49
4 805
177 868

840

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar

4 756

180 810

10 067

Pågående investeringar

6 203

5 152
8 996

374

3 011
8 512

Moms

4 486

3 944

Summa

18 634

15 467

2021-12-31

2020-12-31

Not 9     Kortfristiga placeringar (tkr)
AIO OMX Stockholm 30 Index
GS AO Global bonus 3548

3 300

0

3 300

7 028

GS AO Global bonus 3650

5 045

5 045

Garantum Lannebo corporate bond

2 448

2 448

AIO VAL Nordic Corporate bond

3 045

3 045

Nordic Cross

5 000

AIO Asien

0

3 021

AO 5G, SFB 90 3978

AO Läkemedel SFB

3 021

AIO Grön Teknik

1 078

AIO 2311 Förnyelsebar energi & miljö

AIO Svenska Bolag TopPick

AO Nordiska småbolag

3 638

10 100

0

3 996

Värdereglering kortfristiga placeringar

-588
43 030

Summa
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3 021

3 021

0

3 564

AO Förnyelsebar Energi Teknik

5 000
3 150

0
0

0

313
39 009

Noter
Not 10     Kassa och bank (tkr)
Deposit investering
Swedbank
Summa

Not 11    Eget kapital (tkr)
Ingående eget kapital
varav Resultatutjämningsreserv
varav Balansfond 09 *)

2021-12-31

2020-12-31

147

85

16 124
16 271

17 952
18 037

2021-12-31

2020-12-31

22 044

19 617

553

553

6 971

Årets resultat
Summa

6 971

6 717

2 427

28 761

22 044

*2009 sattes medel av till Balansfond 09 i samband med en återföring av tidigare avsatta pensionsmedel och löneskatt. Återföringen uppstod efter att beräknad pensionsålder höjdes från 59 år till 60 år i pensionsskuldsberäkningen, eftersom verklig pensionsålder stigit till över 60 år. Syftet med balansfonden
är att kunna reglera eventuella framtida negativa resultat orsakade av oförutsedda pensionskostnader.

Not 12   Avsättningar (tkr)

2021-12-31

2020-12-31

75 754

73 044

varav Förmånsbestämd ålderspension (FÅP)

21 400

18 186

varav Särskild avtalspension räddningstjänst (SAP-R)

54 099

54 581

83

95

156

166

16

16

Pensionsavsättningar

varav pension till efterlevande
varav PA-KL pensioner
varav OPF-KL

18 377

17 721

94 131

90 765

Not 13   Kortfristiga skulder (tkr)

2021-12-31

2020-12-31

Kortfristig skuld till medlemskommuner

515

37

Kortfristig skuld till medlemmar RRB

1 097

658

4 609

5 144

Personalens källskatt

2 485

2 596

952

5

Löneskatt på pensionsavsättningar
Summa

Leverantörsskulder

Övriga korfristiga skulder

4 074

5 447

611

Upplupen arbetsgivaravgift dec

2 410

1 476

Avgiftsbestämd ålderspension

3 986

4 113

29 283

30296

2021-12-31

2020-12-31

656

519

-475

-389

2 890

2 432

Upplupen löneskuld inkl arbetsgivaravgift

8 073

Semesterlöne- och kompskuld inkl arbetsgivaravgift
Löneskatteskuld

471

Övriga interimsskulder
Summa

Not 14    Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr)

2 710

Förändring avsatta pensioner
Löneskatt pensionsavsättningar
Resultat vid försäljning materiella och finansiella anläggningstillgångar

-1

Övrigt
Summa

Not 15

Årets resultat - analys

Verksamhetens intäkter
- varav avtal

- varav myndighetsutövning
(tillsyn/tillstånd)

2021

2020

Förändring

31 374

23 572

7 802

5 089

4 864

2 016

1 739

225

278

7 591

2 540
689

2 141

161

Kommentar
Högre intäkter avser bland annat restvärdesräddning och vägsanering. Dessutom säljs resurs till
både Polisen och MSB i högre utsträckning än förra året på grund av SLC-anläggningen som byggs.
Färre tillsyner än målsättningen utförda på grund
av den rådande pandemin.
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Noter
Not 15

Årets resultat - analys

2021

2020

- varav externutbildning

1 098

691

408

- varav Räddningsregion Bergslagen
(efter rensning av interna poster)

8 445

4 260

4 185

Räddningsregion Bergslagen startade under 2020.
Motsvarande post under kostnader.

- varav övriga intäkter

5 549

3 672

1 877

Ökade intäkter avser RRB, då Nerikes Brandkår hyr
ut sin personal till ledningssystemet.

-199 956

-190 401

-9 555

-128 944

-126 990

-1 954

-8 202

-7 762

-440

-8 445

-5 281

-3 164

-8 337

-6 494

-1 843

-7 385

-7 356

-29

-175 969

-174 185

-1 784

180 810

177 868

2 942

Motsvarar en ökning på 1,7%.

689

3 531

-1 207

-1 940

733

Betydligt högre reavinst på våra värdepapper än
året innan.

6 717

2 427

4 290

Verksamhetens kostnader
- varav personalkostnader
(exkl. pensioner)

- varav pensionskostnad
- varav Räddningsregion Bergslagen
(efter rensning av interna poster)
- varav entreprenader, konsulttjänster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlems- och hyresbidrag
Finansiella intäkter

Finansiell kostnad pensionsskuld
(exkl. löneskatt)
Årets resultat

4 220

Förändring

Kommentar

Fler utbildningar under året jämfört med föregående år. Dock fortsatt längre än normalt på grund
av pandemin.

Sedvanlig löneuppräkning och ökning av semesterlöneskulden. Viss sänkning av kostnaden för
sjuklön som kompenserades via bidrag från staten
i början på året.
Enligt KPAs prognos 2021-12-31.
Räddningsregion Bergslagen startade under 2020.
Motsvarande post under intäkter.
Medlemsbidrag samt avgift till SOS Alarm inom
ramen för RRB
Relativt låg investeringstakt 2020 vilket gör att
avskrivningar är något högre än tidigare år.
Motsvarar en kostnadsökning på 1%.

Enligt KPAs prognos. Lägre kostnad 2021, även
jämfört med föregående år.
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Revisionsberättelse
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår - Revisorerna
Till Kommunfullmäktige i Örebro, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner.

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Nerikes Brandkår av
dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna ansvarar för att
granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och
revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilaga 1
Revisorernas redogörelse.
I vår grundläggande granskning har vi lagt fokus vid direktionens styrning och uppföljning avseende inköp och upphandling.
Här har vi sett utvecklingsbehov av det strategiska arbetet med den interna kontrollen och uppföljningen av inköp och
upphandling.
Vi har även genomfört en förstudie kring förbundets arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet och noterat att
kommunalförbundet har kommit en god bit på väg i arbetet med de förändringar som krävs för att möta nya lagkrav och
föreskrifter, bland annat genom att utöka den egna organisationen samt ingå samverkan i Räddningsregion Bergslagen.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Nerikes Brandkår har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt.
Vår bedömning avseende förbundets verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning är att endast ett av tre mål som
beslutats uppnås samt att det krävs fortsatt utveckling avseende målformulering och mätbarhet.
Vi tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt dess enskilda
ledamöter.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2021.
Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter.
Revisionsberättelsen ärr upprättad av nedan valda revisorer i kommunalförbundet Nerikes Brandkår.

Örebro 2022-03-15
För revisorerna i Nerikes Brandkår

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Revisorernas redogörelse (1) samt Förteckning över de skkunnigas rapporter som successivt
förmedlats till respektive fullmäktige (2).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 78 - Årsredovisning 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
(22/KS/66)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbunds direktion har upprättat en årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag





TS Årsredovisning 2021 Sydnärkes kommunalförbund
Årsredovisning 2021 Sydnärkes kommunalförbund
Revisionsberättelse och redogörelse 2021
Bilaga 2 Revisionsrapport SKF ÅR 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning 2021 för Sydnärkes
kommunalförbund
§ 78
22/KS/66
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/66

Årsredovisning 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbunds direktion har upprättat en årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

☐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
Årsredovisning 2021 Sydnärkes kommunalförbund
Revisionsberättelse 2021
Revisorernas granskning av årsredovisning 2021
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Förvaltningsberättelse

Kömmunålförbundets ördförånde hår ördet
Jag vill börja med att tacka alla trevliga och kunniga
medarbetare i Sydnärkes kommunalförbund för erat
engagemang. Ni har kämpat på under ännu ett pandemiår och ni ställer alltid upp i alla väder. Utan er
skulle Sydnärkes Kommunalförbund inte fungera.
Det har varit ett händelserikt år, bl.a. har vi jobbat hårt
med att rekrytera en ny förbundschef efter Leif Welander. Nina Glattfelder tillträdde som ny förbundschef
den 17 september 2021.
Vad har hänt mer under året 2021?
Vi påbörjade byggnationerna av de nya återvinningscentralerna i Lekeberg, Laxå och Hallsberg. Vi påbörjade
även bygget av en omlastningsstation i Hallsberg där
Hallsberg och Lekebergs hushållsavfall ska omlastas för
vidare transport.

•

Vi jobbar även vidare med att minska hushållsavfallet genom att minska andelen förpackningar
som hamnar fel och där de inte hör hemma.

•

Vi jobbar även vidare inom Avfallssamverkan i
Örebro Län för att öka likriktningen av avfallshanteringen i hela länet. Det kan på sikt medföra att
vi får effektivare upphandlingar då vi kan samarbeta med flera av länets kommuner. En samverkan kan även ske när det gäller kompetensutveckling, likartat informationsmaterial m.m.

Som avslutning vill jag tacka Leif Welander för din tid
inom förbundet och du kan med stolthet se tillbaka på
dina insatser som du gjort där. Leif har varit med från
förbundets start 2015 och varit med och byggt upp det
Kommunalförbund vi har idag, med fyra kommuner som
sköter all hushållsavfalls hantering internt samt nya fina
återvinningscentraler.

Den 23 oktober invigde jag och Johan Niklasson, KSO
(Kommunstyrelsens ordförande) i Lekeberg Återvinningscentralen i Lekeberg. Många ville vara med och
fira invigningen och jag fick även höra mycket positiva
kommentarer om återvinningscentralen, vilket var väldigt roligt.

Jag och övriga i Sydnärkes Kommunalförbund önskar dig
Leif lycka till med din nya tillvaro som pensionär.

Under året har Sydnärkes Kommunalförbund köpt
Askersunds återvinningscentral från Askersunds kommun. Det gör att det är lättare för oss att utveckla vår
verksamhet när vi är ägare av fastigheten själva.
Vi inom förbundet har fortsatt att jobba för att likrikta
våra centraler med samma typ av skyltning, utbildning
m.m. Detta för att minska kommuninnevånarnas osäkerhet när det gäller att sortera.
Vi har infört ”Grönt kort” på Lekebergs återvinningscentral och när de andra centralerna är klara kommer det
även införas där. Det kommer att ge en ökad tillgänglighet för våra kommuninnevånare, men med stort individuellt ansvar.
Vad mer är på gång i förbundet under 2022
•

Invigning av Laxås återvinningscentral kommer
att ske i slutet av januari.

•

Planeringen och byggnationen av Hallsbergs
återvinningscentral och omlastningsstation rullar
på och kommer att stå klara under året.

•

Förbundet har beslutat att ta över all insamling
av kommuninnevånarnas hushållsavfall. Fr.o.m
mars 2022 kommer Askersunds- och Laxås hushållsavfall hämtas i egen regi. Nya sopbilar har
inhandlats och kommer att tas i bruk i samband
med övertagandet.

ÅRSREDOVISNING 2021

Andreas Hansson (M)
direktionens ordförande
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Förvaltningsberättelse

Översikt över verksåmhetens utveckling
Sydnärkes kommunalförbunds sjunde år

ett antal studiebesök på centralen genomfördes.

Under det sjunde verksamhetsåret fortsatte arbetet
med byggande av nya återvinningscentraler. Färdigställandet av återvinningscentralen i Lekeberg innebar
en del utmaningar mestadels på grund av den unika
utformningen med återbruksverksamheten. Projektet
i Laxå framskred utan några större bekymmer och
driftsättning av återvinningscentralen planeras till slutet på januari.

I Corona-pandemins spår ökade avfallsmängderna på
våra centraler. Många som tvingades vara hemma
satte igång med ombyggnationer ody, vilket genererade avfall som kördes till centraler, framför allt under våren.
Insamlingen av hushållssopor
Ökningen av antalet abonnenterna i medlemskommunerna fortsatte under året. Än så länge har förbundet kunnat hantera det utan ökade resurser men
snart bör resurserna utökas i insamlingen.

Byggnationen av omlastningsstationen i Tomta inleddes och planeras driftsättas under kommande vår.
Rampen upp till tippningsplattformen visade sig mer
utmanande än planerat och en del större justeringar
behövde utföras. Efter färdigställandet kommer omlastningen av hushållsavfallet från Hallsberg och Lekeberg att omdirigeras från nuvarande stationer i Åmmeberg och Laxå till den nya stationen. Omlastningen
i Laxå kommer helt att upphöra då omlastningen av
Laxå-soporna flyttas till stationen i Åmmeberg.

Inför övertagandet av insamlingen 2022 i Askersund
och Laxå levererades tre nya sopbilar i slutet på året.
Övrigt
Det regionala samarbetet i länet fortsatte, om än via
digitala möten och 10 av länets 12 kommuner har
valt att delta i samverkan. I samverkan har flera arbetsgrupper bildats som ska arbeta, förutom informationsfrågor samt frågor kring återvinningscentraler
även med kundtjänst och avsättning av det insamlade
materialet.

Regeringens mål är att uppnå en fastighetsnära insamling av förpackningar och under hösten kom Miljödepartementet med en PM där ansvaret för insamlingen flyttades över till kommunerna. Senast
2026 ska kommunerna ha en insamlingssystem på
plats. Ersättningsmodellen för kostnaderna har ifrågasatts av både SKR (Sveriges kommuner och regioner)
och branschorganisationen Avfall Sverige.
Ansvaret för insamling och omhändertagande av returpapper och tidningar lades över på kommunerna
från 2022. En regional upphandling genomfördes gemensamt för Örebro och Värmlandsregionen. En aktör hanterar insamlingen från återvinningsstationerna
och ett auktoriseringssystem är på plats för insamling
från flerfamiljshus.
Coronapandemin fortsatte att påverka samhället men
förbundets skonades från några utbrott. Rutinerna
med att hålla avstånd och hindra nära kontakt genom
digitala möten har visat sig framgångsrikt.

Återvinningscentralerna
I slutet på året har även utbildningen av invånare i
Lekeberg och Laxå tilltagit och vi ser att det snart kommer att passera 3000 Grönt kortinnehavare. Möjligheten att kunna åka till centralen i stor sett när som
helst under veckan är enormt . Intresset för den nya
centralen från andra kommuner var fortsatt stort och
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Viktigå förhållånden för resultåt öch ekönömisk stållning
En avgörande faktor för resultat och ekonomisk
ställning är minskningen av den totala avfallsmängden. Ju mer avfall, ju högre kostnader för
omhändertagande. Detta arbete har underlättats
genom att avfallsavgifterna nu får användas till
förebyggande arbete.
Inför övertagandet av insamlingen i Askersund och
Laxå från och med mars 2022 har vi lyckts få med
oss chaufförer som kör dessa turer idag. En ny
medarbetare som kärlutkörare mm behöver vi
rekrytera.
Förbundets möjligheter att arbeta effektivt och
rationellt i stort och smått, påverkar taxornas storlek och årens resultat.

.
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Håndelser åv våsentlig betydelse
Viktig förändring
Inför kommande förändringar i verksamheten avseende insamling av returpapper och annat kan behov
av ytterligare avgiftshöjningar uppstå. För att inte belasta avgiftskollektiven med alltför stora höjningar behöver förbundet arbeta med kostnadsdelen. Häri ligger arbetet med bl.a. minskning av totala mängden
avfall, bättre utsortering och återvinning av material.

Utmaningar för kommunalförbundet
Utmaningar varierar i tid och omfattning. Hur insamlingen av förpackningen ska gå till från och med
2024 är okänt men möjligheterna är stora att förbättra
kvalitén av de insamlade materialen. Även kommande förändringar av ansvaret för hantering av byggoch riv- material från hushållen ger nya möjligheter
att utöka sorteringsgraden av dessa råvaror.
En ständig utmaning är att öka återvinningen av avfall/
material på våra återvinningscentraler. Där ses en
större möjlighet nu att i samverkan med entreprenören hitta lösningar på utsortering och omhändertagande av fler materialslag.
En utmaning som hör ihop med kommande nya återvinningscentraler är hur utbildningen av besökare för
Grönt kort ska genomföras. Två nya centraler öppnas
med relativt kort mellanrum och förbundets resurser
för sådan utbildning får delas mellan centralerna.
Detta innebär en begränsad möjlighet på varje central
att snabbt få det Gröna kortet och att det därför kommer att ta lång tid att utbilda alla som vill.
Grovsopshämtningen är en förhållandevis dyr verksamhet i relation till insamlade mängder.
I och med att nya centraler byggs med möjlighet till sk.
Grönt kort, minskar behovet avsevärt för
grovsopshämtning. Denna service i kombination med
en Budningstjänst, har bedömts eliminera behovet av
grovsopshämtning. Direktionen har därför beslutat att
avveckla grovsopshämtningen från och med 2022.
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Styrning öch uppföljning
Ledning, styrning och uppföljning
Förbundet har en förbundsordning och ett samarbetsavtal som styr verksamheten. Dessa är antagna av Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuners respektive kommunfullmäktige.

En viktig fråga under året har varit byggandet av
tre nya återvinningscentraler.

”Från och med den 1 januari 2015 inrättas ett
kommunalförbund för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall
samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning”.

Internkontroll
En internkontrollplan antogs 2021-01-29 av direktionen.§ 7 2021.

SKR:s publikation ”Kommunala samverkansformer” stadgar följande:
"Tanken med kommunalförbund är att kommuner och/eller landsting lägger över sådan kommunal/landstingskommunal verksamhet på ett
kommunalförbund som man vill samverka om.
Kommunalförbundet övertar uppgifterna från
sina medlemmar och blir huvudman för verksamheten med egen budget och räkenskaper" (kap
6:1).
"När ett kommunalförbund har bildats och trätt i
funktion, är det i princip självbestämmande inom
ramen för kommunallagen och annan lagstiftning
som gäller för uppgiften samt regleringen i förbundsordningen" (kap 6.6).

Internkontroll är inte en isolerad process utan är en
del i alla styrsystem. I varje process ska det finnas
inbyggda kontroller så att lagar följs upp och mål
kan uppnås.
Den interna kontrollplanen är indelad i följande
riskområden:
1.
2.
3.
4.

Strategiska risker
Operativa risker
Ekonomiska risker
Egendomsrisker

För sannolikheten är nivåerna följande:
Mindre sannolik
Möjlig
Mycket sannolik

1p
2p
3p

För konsekvenserna är nivåerna:

Regleringen av ett kommunalförbund återfinns i
9 kap. Kommunallagen.

Lindrig
Kännbar
Allvarlig

Kommunalförbundets styrande organ är Direktionen med fyra ledamöter och fyra ersättare, en
ordinarie ledamot och en ersättare, från varje
ingående kommun.

Värdering av riskerna har sedan gjorts genom att
multiplicera poängen för sannolikheten med poängen för konsekvensen. Riskerna har utifrån erhållen poäng delats in i följande tre kategorier:

Under året har direktionen fått ekonomisk rapportering löpande vid direktionsmötena.

1-2 p Liten risk
3-4 p Medelrisk
6-9 p Hög risk

Verksamheten leds av förbundets ledningsgrupp
vilken består av förbundschef, ekonom, strateg/
informatör, samordnaren för renhållningen samt
gruppledaren för kundtjänstassistenterna.

Under 2021 har risken med personalens kompetens
fått hög poäng.
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Visiöner öch mål
Vision
•

Direktionen beslutade 2019 om en ny vision. Denna
lyder:
”Vi strävar efter en cirkulär ekonomi och en hållbar avfallshantering där förbrukningen av jordens resurser
minimeras, där våra abonnenter är nöjdast i Sverige
och servas av Sveriges mest serviceinriktade och kompetenta medarbetare.”

Förbundets verksamhet, till alla dess delar, ska återkommande analyseras för att
kostnadsbesparande åtgärder och effektivisering ska kunna identifieras.

Då målen saknas i Budgetdokumntet 2021, saknas målvärden.
Finansiella mål
• 100 %-ig avgiftsfinansiering till självkostnadspris
i alla kommuner. Bokslut.
Målvärde 2021: Budgeten hålls.

Mål
Förbundets målarbete omfattar från och med 2020 följande områden – ekonomi, avfallshantering, service,
attraktiv arbetsgivare och miljö/kvalitet

Resultat.: Budgeten hålls.
Kommentar: Samtliga kommuner redovisar
nettointäkt för 2021. Totalt sett är utfallet 8 178
tkr bättre än budget.

Inom respektive målområde finns ett antal mål formulerade. Uppföljningen av målen sker genom användandet av indikatorer. För varje mål finns ett utgångsvärde
samt målvärden för de kommande tre åren. Utgångsvärdet är ett avvägt startvärde för hela förbundet som
används vid uppföljning av målen. Nedan följer uppföljning av de mål som har ett målvärde 2021. Uppföljningen redovisas som en bedömning om målen uppnås
för hela året. För varje aktuellt mål kommenteras också
uppfyllelsen.

Taxor
• Likartad taxa för samma tjänst. Skillnad mellan
lägsta och högsta avgift.
Målvärde 2021: saknas

Taxorna ska vara satta så att intäkterna täck er kostnaderna i varje medlemskommun
över tid, sett på ett par års sikt. Önskvärt är
att intäkterna är något större än kostnaderna för att möjliggöra mindre investeringar,
periodiskt underhåll, projekt mm.

Ett målområde anses vara uppfyllt om minst 80 % av
målen i detta är uppfyllda och minst ett mål inom respektive delområde.
Mål 2021 inom EKONOMI

Resultat.: Saknas

God ekonomisk hushållning

Bedömning av måluppfyllelse:

God ekonomisk hushållning ska vara ledande. God
ekonomiska hushållning kan ses ur två perspektiv,
finansiellt perspektiv och verksamhetsperspektiv.
En allmän utgångspunkt är att varje generation ska
bära kostnaderna för den service den konsumerar.
Resultatet måste vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även
för nästkommande generation, utan att den ska
behöva belastas med en högre avgift.

Målet anses uppfyllt

Mål God ekonomisk hushållning
•

Förbundet ska inte ta upp större lån, än vad
som är absolut nödvändigt för att klara beslutade investeringar.
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Visiöner öch mål
Mål 2021 inom AVFALLSHANTERING

Mål 2021 inom BÄTTRE SERVICE

Avfallsminskning

Tillgänglighet, mål
•
Antalet kunder som är nöjda med kundtjänsts tillgänglighet.
Målvärde 2021: saknas
Resultat: Saknas
Kommentar: ingen kundenkät är utförd 2021,
nästa enkät sker 2022, under kommande år
införs inpassering på obemannade tider på
samtliga ÅVC i området.

•

Mängden restavfall ska minska. Statistik.
Målvärde 2021: 20 %
Resultat: XX %
Kommentar: Till stor del ligger minskningen
mellan 2016 och 2020 i införandet av matavfallssorteringen i Hallsbergs kommun 2016.
Skillnaden 2021 från 2020 är

•
•

•

Restavfallsmängden vid återvinningscentralerna ska minska. Statistik.
Målvärde 2021: 55 %
Resultat: XX %
Kommentar: .

Utsorteringen av matavfall ska öka och
kvarvarande mängd matavfall i det övriga
hushållsavfallet ska högst vara
Målvärde 2021: saknas
Resultat: Kommentar: Plockanalys gjordes 2019 och
planeras genomföras 2022. I analysen
2019 var mängden matavfall i restavfallet
20 % vilket är över tidigare mål 2019.

Ökad materialåtervinning, mål
•
•
•

Mängden förpackningar i hushållsavfallet
ska minska.
Målvärde 2021: saknas
Resultat: Kommentar: Plockanalys gjordes 2019 och
planeras att genomföras 2022. I analysen
2019 var andelen förpackningar ca 30 %
vilket är över tidigare mål 2019. Nästa
plockanalys sker 2022.

Bedömning av måluppfyllelse:
Målet anses ej uppnått

Antalet kunder som är nöjda med öppettiderna på ÅVC.
Målvärde 2021: Saknas
Resultat: Saknas
Kommentar: ingen kundenkät är utförd 2021,
nästa enkät sker 2022, under kommande år
införs inpassering på obemannade tider på
samtliga ÅVC i området.
Information, mål
•
God information. Kundenkät
Målvärde 2021: saknas
Resultat: saknas
Kommentar: ingen kundenkät är utförd 2021,
nästa enkät sker 2022.
Tjänster, mål
•
Andelen kunder som är nöjda med insamlingen av avfallet ska öka.
Målvärde 2021: saknas
Resultat: saknas.
Kommentar: ingen kundenkät är utförd 2021,
nästa enkät sker 2022.
•

Antalet kunder som är nöjda med återvinningscentralen ska öka.
Målvärde 2021: saknas
Resultat: saknas
Kommentar: ingen kundenkät är utförd 2021,
nästa enkät sker 2022.
Bedömning av måluppfyllelse:
Bedömning av måluppfyllelse:
Målet uppnått
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Visiöner öch mål
Mål 2021 inom ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
God arbetsmiljö, med avseende på:
•

Arbetsuppgifter, Medarbetarsamtal
Målvärde 2021: 95%
Resultat: saknas
Kommentar: Tidigare undersökningar saknar
anonymitet i sina svar vilket troligtvis har
påverkat resultatet. Anonyma personalundersökningar kommer att utföras flera
gånger per år under 2022.

•

Arbetsledning, Medarbetarsamtal
Målvärde 2021: 95 %
Kommentar: Tidigare undersökningar saknar
anonymitet i sina svar vilket troligtvis har
påverkat resultatet. Anonyma personalundersökningar kommer att utföras flera
gånger per år under 2022.

•

Delaktighet/inflytande, Medarbetarsamtal
Målvärde 2021: 100 %
Resultat: saknas
Kommentar: Tidigare undersökningar saknar
anonymitet i sina svar vilket troligtvis har
påverkat resultatet. Anonyma personalundersökningar kommer att utföras flera
gånger per år under 2022.

Renhållningsordning
Utöver dessa mål som återfinns i dokumentet:
”Budget, mål och verksamhet” har förbundet en
Renhållningsordning som gäller för åren 2021-2025.
Den består av följande delar: Avfallsplan, Renhållningsföreskrifter för förbundet och Sorteringsanvisningar. Samt bilagorna Nulägesbeskrivning, Åtgärdsplan och Miljöbedömning.

Bedömning av måluppfyllelse:
Målet delvis uppnått
Sammanställning måluppfyllelse

Ekonomi
Avfallshantering
Bättre service
Attraktiv arbetsgivare
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Persönålekönömisk redövisning
Sydnärkes kommunalförbund är en liten organisation med 22 anställda. Av dessa är 50 procent
kvinnor och 50 procent män. Medelåldern var
2021, 50 år. Av tillsvidareanställd personal arbetar
82 procent heltid. Omräknat till heltidsanställningar har kommunalförbundet 20,6 årsarbetare.

Personalen är den viktigaste resurs för kommunalförbundet. 25 % av de totala kostnaderna är personalkostnader. I personalkostnaderna ingår kostnader för lön, arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildning mm. 2021 uppgick personalkostnaderna till 12,45 mkr.

Antal månadsanställda per verksamhet

Antal

Andel %

Kontoret, kundtjänst och ledning

7

32

Insamling, bortforsling avfall

4

18

Återvinningscentraler

11

50

Totalt

22

100

De närmaste fem åren kan 5 personer komma att
gå i pension. Under de kommande tio åren beräknas 10 personer att gå i pension. Beräknad pensionsålder är 65 år.
Sjukfrånvaro

2019 2020 2021

Personalförsörjningsplan
Total sjukfrånvaro/
sammanlagd ordinarie arbetstid (%)

3,9

5,5

Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)/ total
sjukfrånvaro (%)

33

41,9 17,8

Total sjukfrånvaro kvinnor/
sammanlagd ordinarie arbetstid kvinnor (%)

3,5

8,9

9,9

4,3

2,6

3,8

Jämställdhet

Total sjukfrånvaro män/
sammanlagd ordinarie arbetstid män (%)

Jämställdheten är skev inom administrationen där
kvinnorna utgör numera utgör 100 % Inom renhållningen har förhållandet 73 % män och 27 %
kvinnor. Det är ändå glädjande att andelen kvinnor inom renhållningen är så pass hög.

Total sjukfrånvaro -29 år/
sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)

2,5

3,5

4,5

Total sjukfrånvaro 30-49/
sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)

4,3

4,0

12,7

Total sjukfrånvaro 50- år/
sammanlagd ordinarie arbetstid för gruppen (%)

3,4

6,3

4,7

Någon personalförsörjningsplan finns inte. Förbundet har funnit det nödvändigt att säkerställa
en god tillgång till vikarier. Under 2021 har två
nya medarbetare introducerats. Nu pensionerade
personer användas som tim-/semestervikarier.
Löneöversyn
Löneöversynen 2021 utfördes enligt plan. Ny lön
utbetalades i april.

Vid rekrytering ska eftersträvas att jämna ut könsskillnaderna i nämnda grupper.
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Persönålekönömisk redövisning
Sjukfrånvaro
Företagshälsovård
Sjukfrånvaron ökade betydligt från föregående år.
Långtidsfrånvaro minskade och korttidsfrånvaro
Förbundet har avtal med Regionhälsan.
ökade. En utredning kring orsaken till problemet har
inletts under hösten 2021 med support från företagshälsovården. Den psykosociala arbetsmiljön anses
preliminärt ligga till grund för sjuktalen.
Arbetsskador
Även 2021 inträffade en olyckshändelse som medförde en längre sjukskrivning på grund av personskador.
Rapportering av tillbud behöver utvecklas då och
göras mer tillgänglig då idag endast olyckor rapporteras.
Tillbud
Några få incidenter inträffar som vanligt på återvinningscentralerna, så även under 2021. De rörde
otrevligt bemötande från besökares sida, klämskador
mm.
Ett arbete för att förändra säkerhetskulturen inleds
hösten 2021.

Pölicies, riktlinjer
Sydnärkes kommunalförbund har utarbetat följande policies, vilka har antagits av direktionen:

• Riktlinjer för felsorterings– och överfyllnadsavgift
• Riktlinje hantering av personuppgifter (GDPR)

• Upphandlingspolicy

• Riktlinje incidenthantering (GDPR)

• Policy för krav– och inkassoverksamhet

• Riktlinje informationssäkerhet (GDPR)

• Arbetsmiljöpolicy
• Policy för hantering av personuppgifter
• Informationssäkerhetspolicy

Direktionen har fastställt följande riktlinjer:

• Riktlinjer för upphandling
• Riktlinjer för direktupphandling
• Riktlinjer för hyresgäster (nu upphävd)
• Riktlinjer för kravhantering, anstånd och avbetalningsplaner
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Sydnårkes kömmunålförbund
Antal ledamöter 4, ersättare 4
Ordförande: Andreas Hansson
Årets verksamhet
I Askersund uppgår skulden till 1,6 mkr, i Lekeberg till 3,0 mkr och i Laxå till 2,8 mkr den 31
december 2021.

Kommunalförbundet svarar för den verksamhet
som åligger förbundet enligt förbundsordning
och samarbetsavtal.

Under året har förbundet lånat mycket pengar
för att klara finansieringen av investeringsprojekten. Skulden vid årsskiftet uppgår till 121 850
tkr.

Direktion
Under 2021 sammanträdde direktionen vid elva
tillfällen. Samråd/ägarmöten med medlemskommunerna hölls två gånger under året.

Förbundet har ansökt om, och beviljats, sk.
Gröna lån för alla fyra återvinningscentralerna.
Det betyder att även finansieringen är
”miljömärkt”.

Ekonomi

Kommunalförbundet äger alla fastigheter som
nya Återvinningscentraler har eller ska uppföras
på. Från den 1 november 2021 äger förbundet
även Askersunds ÅVC, som förvärvats från
Askersunds kommun.

Förbundet har skuld till samtliga abonnentkollektiv. 2021 års resultat medför att skulden till
abonnenterna ökar i alla fyra kommunerna.
Den största skulden är fortfarande till Hallsbergs
abonnentkollektiv, 4,4 mkr.

Framtiden
Taxan hålls oförändrad från 2021 till 2022 i
samtliga kommuner.
En inriktning på det framtida avfallsarbetet är
att minska mängden avfall, koldioxidutsläpp och
att öka återanvändning och återvinning.
I och med att nya Återvinningscentraler byggs
inom förbundet, införs det s.k. ”Gröna kortet”
som ger tillträde till ett inpasseringssystem,
med åtkomst till centralerna årets alla dagar
mellan kl. 8.00 och 21.00.
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Driftredövisning
Driftredovisningen
Budgeten bygger på självkostnad. Verksamheten är 100 % taxefinansierad. Samtliga intäkter och kostnader är
redovisade per ansvar dvs. per kommun tillika abonnentkollektiv.

Redovisning per kostnadskategori
Belopp i tkr
Kostnadskategori
Totalt hela förbundet

Utfall 2020 Reviderad
Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse
Budget/Utfall

Intäkter

+45 568

+ 50 880

+54 750

+ 3 870

Kostnader

-48 383

- 54 170

-49 862

+ 4 308

- varav personalkostnader

-11 870

- 12 545

-12 450

+ 95

- varav kapitalkostnader

-1 507

- 4 192

-1 456

+ 2 736

- varav lokalkostnader

-1 033

- 1 123

-1 200

- 77

- varav övriga kostnader

-33 973

- 36 310

-34 756

+ 1 554

Nettokostnad

-2 815

- 3 290

+ 4 888

+ 8 178

Redovisning per Ansvar/kommun/Abonnentkollektiv
Belopp i tkr
Utfall 2020 Reviderad Bud- Utfall 2021
Ansvar/Kommun/ Abonnentkollektiv
get 2021

Avvikelse
Budget/Utfall

Hallsberg

- 2 362

- 797

+ 776

+ 1 573

Askersund

- 728

- 1 147

+ 259

+ 1 406

Laxå

+ 188

- 853

+ 2 358

+ 3 211

Lekeberg

+ 87

- 493

+ 1 495

+ 1 988

- 2 815

- 3 290

+ 4 888

+ 8 178

Nettokostnad
Redovisning per Verksamhet
Belopp i tkr
Verksamhet totalt hela förbundet

Utfall 2020

Reviderad Bud- Utfall 2021
get 2021

Avvikelse
Budget/Utfall

Avfallsintäkter

+ 36 118

+ 40 299

+ 41 614

+ 1 315

Insamling hushållssopor

- 11 946

- 12 342

- 12 754

- 412

Omhändertagande hushållssopor

- 8 102

- 10 353

- 9 718

+ 635

- 885

+ 395

+ 1 109

+ 714

Återvinningscentral

- 11 003

- 13 973

- 8 393

+ 5 580

Gemensamma OH-kostnader

- 6 997

- 7 316

- 6 970

+ 346

Nettokostnad

- 2 815

- 3 290

+ 4 888

+ 8 178

Slamhantering
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Driftredövisning
Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet

Belopp i tkr
Hallsberg

Utfall 2020

Reviderad
Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse
Budget/Utfall

+ 11 996

+ 14 590

+ 14 500

- 90

Insamling hushållssopor

- 4 453

- 4 413

- 4 531

- 118

Omhändertagande hushållssopor

- 3 209

- 4 065

- 3 782

+ 283

Slamhantering

+ 203

+ 300

+ 574

+ 274

Återvinningscentral

- 4 334

- 4 455

- 3 461

+ 994

Gemensamma OH-kostnader

- 2 565

- 2 754

- 2 524

+ 230

Nettokostnad

- 2 362

- 797

+ 776

+ 1 573

Belopp i tkr
Askersund

Utfall 2020

Avfallsintäkter

Reviderad
Utfall 2021
Budget 2021

Avvikelse
Budget/Utfall

+ 11 669

+ 11 508

+ 12 109

+ 601

Insamling hushållssopor

- 3 698

- 3 831

- 4 021

- 190

Omhändertagande hushållssopor

- 2 195

- 2 878

- 2 652

+ 226

- 917

0

+ 277

+ 277

Återvinningscentral

- 3 527

- 3 781

- 3 297

+ 484

Gemensamma OH-kostnader

- 2 060

- 2 165

- 2 157

+8

- 728

- 1 147

+ 259

+ 1 406

Avfallsintäkter

Slamhantering

Nettokostnad
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Driftredövisning
Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet
Belopp i tkr
Laxå

Utfall 2020

Reviderad
Utfall 2021
Budget 2021

Avvikelse
Budget/Utfall

Avfallsintäkter

+ 5 686

+ 6 219

+ 6 839

+ 620

Insamling hushållssopor

- 1 690

- 1 842

- 1 843

-1

Omhändertagande hushållssopor

- 1 326

- 1 705

- 1 450

+ 255

- 199

0

+ 50

+ 50

Återvinningscentral

- 1 196

- 2 423

- 267

+ 2 156

Gemensamma OH-kostnader

- 1 087

- 1 102

- 971

+ 131

Nettokostnad

+ 188

- 853

+ 2 358

+ 3 211

Slamhantering

Belopp i tkr
Lekeberg

Utfall 2020

Reviderad
Utfall 2021
Budget 2021

Avvikelse
Budget/Utfall

Avfallsintäkter

+ 6 767

+ 7 982

+ 8 166

+ 184

Insamling hushållssopor

- 2 105

- 2 256

- 2 359

- 103

Omhändertagande hushållssopor

- 1 372

- 1 705

- 1 834

- 129

+ 28

+ 95

+ 208

+ 113

Återvinningscentral

- 1 946

- 3 314

- 1 368

+ 1 946

Gemensamma OH-kostnader

- 1 285

- 1 295

- 1 318

- 23

+ 87

- 493

+ 1 495

+ 1 988

Slamhantering

Nettokostnad
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Driftredövisning
Driftredovisning

Redovisat per Ansvar/kommun

Totalt sett i hela förbundet

Hallsberg redovisar en nettointäkt på 776 tkr
mot budgeterad nettokostnad på 797 tkr. Det
är 1 573 tkr bättre än budget.

Enligt budget 2021 tilläts förbundet ha en
nettokostnad på 3 290 tkr. Verkligt utfall blev
en nettointäkt på 4 888 tkr. Det är 8 178 tkr
bättre än budget.

Största budgetavvikelsen återfinns på ÅVC:n
(+ 994 tkr) av samma orsak som redan har beskrivits.

De största förklaringarna till det stora budgetöverskottet är:
•

•

•

•

Askersund redovisar en nettointäkt på 259 tkr
mot budgeterad nettokostnad på 1 147 tkr,
sålunda 1 406 tkr bättre än budget.

kapitalkostnaderna som blev 2 736 tkr
lägre än budgeterat, då investeringsprojekten, p.g.a. förseningar, inte har skrivits
av under 2021 som budgeterat.

I Askersund blev de debiterade intäkterna 601
tkr högre än budgeterat. Nettokostnaden för
ÅVC:n blev 484 tkr billigare än budget. Förklaras även här av köpta tjänster och kapitalkostnader.

Intäkterna blev 3 870 tkr högre än budget. Intäkterna på Återvinningscentralerna (ÅVC:erna) översteg de budgeterade
med 1 863 tkr, varav den försålda lastmaskinen i Laxå inbringade 1 mkr.
Debiterade intäkter från abonnenterna
blev 1 315 tkr högre än budgeterat.

Laxå redovisar en nettointäkt på 2 358 tkr mot
budgeterad nettokostnad på 853 tkr. Det är
3 211 tkr bättre än budget.

Köpta tjänster på ÅVC:erna, blev 2 342 tkr
lägre än budget, till stor del till följd av
ett nytt avtal med den entreprenör som
tar hand om de insamlade fraktionerna.

Förklaringen i Laxå är i första hand det som tidigare har beskrivits, dvs. de uteblivna kapitalkostnaderna på ÅVC:n, samt försäljningen av
lastmaskinen som i sin helhet blev en realisationsvinst. De debiterade intäkterna blev
även i Laxå högre än budgeterat.

Den verksamhet som har blivit lite dyrare
i samtliga kommuner, är Insamlingen av
hushållssoporna. Det är köpta tjänster,
reparationer av fordon samt dieselkostnaden som blivit dyrare.

Lekeberg redovisar en nettointäkt på 1 495 tkr,
mot budgeterad nettokostnad på 493 tkr,
sålunda 1 988 tkr bättre än budget.

Även i Lekeberg förklaras avvikelsen med lägre
kostnader på ÅVC:n.
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Investeringsredövisning
Investeringsredovisning
Anläggningstillgångar
Askersunds ÅVC har förvärvats och tillgångsförts under året. Den tillgången är bokförd till 19,7 mkr.

Pågående
InvesteringsProjekt eller –
objekt

Nedlagda
utgifter
2021-12-31
Tkr

Kalkyl/
Borgen
Tkr

Lekebergs ÅVC

32 102

34 000

(Beviljad borgen för Asd ÅVC, uppgår till 25 mkr**
inklusive Momsfordran på 3,3 mkr, samt byggande av
Skärmtak)

Laxå ÅVC

22 786

24 000

Hallsbergs ÅVC

24 280

34 000

Lastmaskinen*** i Lekeberg är tillgångsförd. Den har
ett bokfört värde på 611 tkr.

Omlastningen
Tomta

5 094

5 000

Lastmaskiner

1 232

1 800/***

Skärmtak
Askersunds
ÅVC

26

25 000**

Sopbilar

0

6 250*/
5 000

85 520

130 050/
128 800

Pågående investeringsprojekt
ÅVC Fjugesta/Lekeberg. Den invigdes i oktober, men
har inte slutligt redovisats än.
ÅVC:n i Laxå kommer att invigas i slutet av januari.
Hallsbergs ÅVC är på gång, men här har arbetet pausats då markförhållandena påkallade det. Ett fortsatt
arbete beräknas komma igång i vår.
Kalkylen för Lekebergs och Hallsbergs ÅVC:er, visar en
utgift på i storleksordning 34 mkr. Kalkylen för Laxå
uppgår till 24 mkr.
Till samtliga nya återvinningscentraler, har förbundet
införskaffat nya lastmaskiner att kunna köra med
uppe på rampen.

SUMMA:



**
***

Byggande av en Omlastningsstation för Hallsbergs–
och Lekebergs-soporna, har påbörjats under 2021.
Placeringen är vid Tomta, förbundet arrenderar marken av Häradsallmänningen. Även här har arbetet
fått pausats.

Kalkylen avviker från beviljad borgen för sopbilar. Borgen ej begärd fullt ut.
Beviljad borgen inkluderar byggande av skärmtak/carport, vid Askersunds ÅVC.
Borgen ej begärd för anskaffning av lastmaskiner. Kalkyl 600 tkr/lastmaskin.

Förbundet kommer att behöva, totalt, tre nya sopbilar. Dessa kommer att levereras i god tid tills förbundet tar över insamlingen i egen regi i mars 2022.
Två av bilarna ska köra i Askersund och Laxå. Den
tredje bilen ska ersätta den s.k. citybilen i Hallsberg.
För finansiering av investeringsprojekten, har upplåning skett via Kommuninvest, med borgen från resp.
berörd kommun.
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Resultåtråkning
Utfall
20201231
Belopp i tkr

Utfall
20211231

Reviderad
Budget
2021

Avvikelse

Not
45 549
- 46 785
- 1 509

54 721
- 48 209
- 1 462

50 880
- 48 923
- 4 192

+ 3 841
+ 714
+ 2 730

- 2 745

5 050

- 2 235

+ 7 285

19
-89

28
-190

+ 28
+ 865

- 70

- 162

0
- 1 055
- 1 055

Resultat före extraordinära poster

- 2 815

4 888

- 3 290

+ 8 178

Årets resultat före avsättning till resultatutjämningsfonder

- 2 815

4 888

- 3 290

+ 8 178

2 815

- 4 888

3 290

- 8 178

0

0

0

0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Finansnetto

Avgår avsättning till resultatutjämningsfonder,
netto
Årets resultat
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Bålånsråkning
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, Pågående arbeten

6

4 510

105 192

Maskiner och inventarier

7

2 520

1 783

7 030

106 975

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

8

9 146

13 503

Kassa och bank

9

12 484

34 456

Summa omsättningstillgångar

21 630

47 959

SUMMA TILLGÅNGAR

28 660

154 934

0

0

0

0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, allt redovisas som
resultatutjämningsfonder
Avsättningar
Kommunalförbundet har inte några avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

10

5 000

121 250

Kortfristiga skulder

11

23 660

33 684

Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg

3 650

4 426

Varav Resultatutjämningsfond Askersund

1 379

1 638

476

2 834

1 535

3 030

Summa skulder

28 660

154 934

SUMMA
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

28 660

154 934

Varav Resultatutjämningsfond Laxå
Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg
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Kåssåflödesånålys
Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Not

2020-12-31

2021-12-31

0

0

1 509

1 462

Justering för gjorda avsättningar

0

0

Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

0
0

0
0

1 509

1 462

- 79
0
- 2 937

- 4 357
0
10 024

- 3 016

5 667

- 4 030

- 101 407

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

- 4 030

- 101 407

5 000

117 000

0

- 150

Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar

12

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder och avsättningar

13
14

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar

15

Kassa flöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

16

Amortering av skuld
Kortfristig del av långfristig skuld

- 600

Anslutningsavgifter vatten och avlopp

0

0

Långfristig skuld investeringsbidrag

0

0

Ökning av långfristiga fordringar

0

0

Minskning av långfristiga fordringar

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 000

116 250

Årets kassaflöde

- 537

21 972

Likvida medel vid årets början

13 021

12 484

Likvida medel vid årets slut

12 484

34 456
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Upplysningår
Resultaträkning (tkr)

Balansräkning (tkr)

Not 1: Verksamhetens intäkter
2020 2021
Taxor och avgifter
43 684 51 737
Övrigt
1 865 2 984
Summa

Not 6: Mark, byggnader
och tekniska anläggningar
Fastigheter för affärs2020-12-31 2021-12-31
verksamhet
Ingående bokfört värde
0
0

45 549 54 721

Not 2: Verksamhetens kostnader
2020 2021
Löner och soc avg
- 11 377 -11 855
Pensionskostnader
- 501 - 597
Inköp av anl och uhållsmtrl - 175 -1 126
Bränsle, energi och vatten - 1 203 -1 553
Entreprenader och köp av
-27 306 -27 121
vht
Lokal- och markhyror
- 2 067 -1 886
Förbrukn invent o mtrl
- 1 535 -1 374
Lämnade bidrag och transfereringar
Reaförluster
Övriga kostnader
- 2 621 - 2 696
- varav kostnad för revision - 190 - 171
Summa

Periodens anskaffning
Periodens avskrivning

0
0

19 782
- 110

Summa fastigheter

0

19 672

Pågående investeringar 2020-12-31 2021-12-31
Ingående bokfört värde
480
4 510
Pågående ny-, till– och
ombyggnad
Summa pågående
Summa fastigh. och pågående

- 46 785 - 48 209

Planenliga avskrivningar på
materiella anläggningstill- 1 509 - 1 462
gångar
Nedskrivning
Summa
- 1 509 - 1 462

Ingående bokfört värde

Not 4: Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Ränteintäkter o inkassoavg
kundfordringar
Övriga finansiella intäkter
Summa
Not 5: Finansiella kostnader
Räntekostnader långfristiga
lån
Räntekostnader pensioner
Räntekostnader lev- o bankskulder
Övr fin kostn
Summa

ÅRSREDOVISNING 2021

2021
0

19

28

0
19

0
28

2020

2021

0

- 60

-

-

-

-

- 89
- 89

- 130
- 190

4 510

85 520

4 510

105 192

2020-12-31 2021-12-31

2021

2020
0

81 010

Not 7: Maskiner, fordon
och inventarier

Not 3: Avskrivningar
2020

4 030

4 029

2 519

Nyanskaffningar

0

616

Försäljning mm

-

-

Årets avskrivningar

- 1 509

- 1 352

Omklassificeringar

-

-

2 520

1 783

7 030

106 975

Summa (avrundning)
Summa Anläggningstillgångar
Not 8: Kortfristiga fordringar

2020-12-31 2021-12-31
Kundfordringar
Övriga fordringar
Moms
Förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter
Summa

20
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6 170

5 644

0

0

2 202

7 612

774

247

9 146

13 503

Upplysningar

Upplysningår
Not 9: Kassa och bank
Bankkonto
Summa
Summa Omsättningstillgångar

2020-12-31 2021-12-31
12 484
34 456
12 484
34 456
21 630

47 959

Övriga Upplysningar
2020

2021

Sydnärkes kommunalförbunds
Kansli, hyra till Hallsbergs kommun

289

303

Del i Gatukontoret, (2020)
Förråd och uppställningsytor
Skördetröskan (2021)
hyra till Hallsbergs kommun

379

290

Hyror

Not 10: Långfristiga skulder
309
314
2020-12-31 2021-12-31 Hyra av Hallsbergs ÅVC
Låneskuld
Hyra av Laxås ÅVC
66
66
Ingående balans
0
5 000
Hyra av Askersunds ÅVC
998
817*
Årets nyupplåning
5 000
117 000
*
10
månader
2021
Kortfristig del av långfristig
0
- 600
skuld
Summa hyra
2 041 1 790
Årets amortering
0
- 150
Utgående balans
5 000
121 250
Upplysning om framtida lokalhyreskostnader
Summa
5 000
121 250
Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: Totalt 3 objekt med 3 olika hyresvärdar.
Not 11: Kortfristiga skul2020
2021
der
2020-12-31 2021-12-31 Hyresavtal som förfaller:
Leverantörsskulder
3 794
8 023
Inom 1 år
1 227
873
Moms
2 847
3 403
1-3 år
670
718
Personalens skatter och
avgifter, inkl. särskild lö1 553
1 455
neskatt
Bedömningen är att hyra för Laxå ÅVC,
VA-skuld till Hallsbergs
Mosjön, upphör vid årsskiftet 2021/2022.
5 265
5 610
VA-kollektiv
Hyra för Hallsbergs ÅVC, Vissberga, upphör
VA-skuld till Askersunds
vid halvårsskiftet 2022.
198
72
VA-kollektiv
VA-skuld till Lekebergs
2 190
2 280
VA-kollektiv
Skuld till Hallsbergs
3 650
4 426
Avfalls-kollektiv
Skuld till Askersunds
1 379
1 638
Avfallskollektiv
Skuld till Laxås
476
2 834
Avfallskollektiv
Skuld till Lekebergs
1 535
3 030
Avfalls-kollektiv
Kortfristig del av långfristig
0
600
skuld
Upplupna kostnader/
773
135
förutbet intäkter
Övrigt
0
178
Summa
23 660
33 684
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Upplysningår
2020-12-31

2021-12-31

1 509

1 462

Not: 13 förändring kortfristiga fordringar, kontogrupper 15-17

- 79

- 4 357

Not: 14 Förändring
kortfristiga skulder, kontogrupp 25-29

- 2 937

9 424

Not: 15 Investering i materiella anläggningstillgångar, årets förändring på
konto 1131, 1171 och
1241.

- 4 030

- 101 407

Not: 16 Nyupptagna lån,
Kommuninvest

5 000

117 000

Not: 12 Justering för avskrivningar
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Den kömmunålå årsredövisningen
Lagregler

Innehåll

Kommunallagen stadgar (8 kap 17 § KL) att årsredovisningen ska lämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen
avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige.
Det bör inte ske innan fullmäktige beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Den Kommunala
redovisningslagen reglerar innehåll och utformning av
den kommunala årsredovisningen. Rådet för kommunal redovisning, som bildades i samband med lagens
införande, har genom sin normgivning arbetat med att
förtydliga och utveckla god redovisningssed för kommunsektorn. Direktionen har ansvaret för att upprätta
årsredovisningen.

Årsredovisningen skall bestå av: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys (kassaflödesanalys).
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen redovisar en översikt över
utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet.
Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i
resultat- eller balansräkning men som är viktiga för
bedömningen av kommunalförbundets ekonomi. I
förvaltningsberättelsen redovisas även väsentliga
händelser under året, kommunalförbundets förväntade utveckling, samt drift- och investeringsredovisning. Andra förhållanden som är av betydelse för
styrningen och uppföljningen av kommunalförbundets verksamhet ska också ingå i förvaltningsberättelsen.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning stadgar i kapitel 4 om Allmänna bestämmelser
om årsredovisning.
Upprättande av årsredovisning

Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys
Årsredovisningen framställs av kommunalförbundets
ekonom och förbundschef.

I resultaträkningen redovisas det ekonomiska utfallet
av kommunalförbundets verksamhet. Den ekonomiska ställningen vid årets slut redovisas i balansräkningen. Kassaflödesanalysen redovisar verksamhetens finansiering. Tilläggsupplysningar i form av noter
ger ytterligare förklaringar till posterna. De återfinns
i anslutning till resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys.

Syfte
Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare,
politiker och andra intresserade en bild av hur kommunalförbundets verksamhet och ekonomi har utvecklats under året. Årsredovisningen ger också svar
på hur det verkliga resultatet blev i förhållande till
budgeten. Den beskriver utveckling och händelser under en passerad period och tillståndet vid periodens
slut. Årsredovisningen redovisar fakta och ligger till
grund för bedömningar av utvecklingen och utkrävande av ansvar. Årsredovisningen är ett viktigt dokument för att säkra insyn i en verksamhet och ta ställning till graden av effektivitet. För att årsredovisningen
ska kunna fullgöra uppgiften fordras att den är tillgänglig och att informationen är av hög kvalitet. Den
ekonomiska redovisningen ska upprättas i enlighet
med god redovisningssed.

ÅRSREDOVISNING 2021

Målgrupper
Kommunalförbundet lämnar årsredovisningen till
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Andra
målgrupper är externa intressenter i form av medborgare, kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter.
Revision
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska
revisorerna bedöma om bokföringen och årsredovisningen, upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning samt god redovisningssed. Räkenskaperna skall ge en rättvisande bild av resultat och
ställning.
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Redövisningsprinciper
Kommunalförbundet
Sydnärkes kommunalförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning. Kommunalförbundet tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning eller dess
företrädare.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen
motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag för
planenliga avskrivningar.
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs
i huvudsak linjärt för tillgångens bedömda nyttjandetid baserat på anskaffningsvärde. Vägledning
hämtas i idéskriften från Rådet för kommunal redovisning. Befintliga och nya fordon, sopbilar och lastmaskin, skrivs i regel av på fem år, utom den lilla
lastmaskinen i Askersund som skrivs av på tio år.
Komponentavskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har gjort bedömningen att tillgångarna, i form av fordon och maskiner,
utgör en avskrivningskomponent. För övriga anläggningstillgångar tillämpas komponentavskrivning.
Avskrivning osäkra fordringar
Vi har ett samarbete med Intrum gällande kravhanteringen. Förbundet arbetar aktivt med de utestående fordringarna löpande, och skriver av de vi har
bedömt som osäkra. En del fordringar handläggs av
kronofogdemyndigheten. Det händer även att vi
går så långt som till tingsrätten för att få in våra och
kommunernas pengar.
I de fall det även är VA-intäkter på fakturan, tas
kontakt med resp. kommun om i vilken utsträckning vattenavstängning ska tillämpas som påtryckningsmedel och om ev. avskrivning ska göras.

Initialt har dessa lån utbetalats för att stärka likviditeten.
I takt med att anläggningarna färdigställs, kommer vi att
bestämma löptid/amorteringstakt och räntevillkor för
lånen. Det enda lån som är tidsbestämt är lånet för förvärvet av Askersunds ÅVC., totalt 25 mkr.
20 mkr är bundet i fyra år till 2025-09-15 och amorteras
med 600 tkr per år. 5 mkr är rörligt och är tänkt att
kunna amorteras med, åtminstone de momspengar som
vi får tillbaka från staten en gång per år, i februari
(Januarideklarationen). Varje momsutbetalning uppgår
till 548 tkr t.o.m. 2027. Den 15 februari 2022 kommer
förbundet att amortera 600 tkr på det lånet. Förbundet
önskar ha möjlighet att amortera mer om likviditeten så
tillåter. Övriga investeringar är finansierade med egna
medel.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operativ leasing,
dvs. hyra. Kostnaden för hyra av kopieringsmaskin och
kaffeautomat redovisas som en driftskostnad.

Särskild löneskatt
Löneskatten som belastar årets resultat, avser föregående års pensioner.
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet
Över- respektive underskott för verksamheter med särskilda avgiftskollektiv ska enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning redovisas som skuld till respektive fordran på kollektivet.
Kommunalförbundet redovisar skulderna till och fordran
på resp. avfallskollektiv. Detta förfaringssätt innebär att
kommunalförbundet inte redovisar något Eget kapital.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till
föregående bokslut.

Upplåning
Under 2021 har vi lånat ytterligare 117 mkr för att
finansiera våra byggnationer av Återvinningscentraler och Omlastningsstationen i Tomta.
Ytterligare 29 mkr till Lekebergs ÅVC, 34 mkr till
Hallsbergs, 24 mkr till Laxå, 25 mkr till förvärvet av
Askersunds ÅVC, samt 5 mkr till Omlastningen i
Tomta.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk
del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Inte fullt ut

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Inte fullt ut

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ja

1

Page 512 of 643

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning och metod

3

Granskningsresultat

4

Räkenskaper

4

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

5

2

Page 513 of 643

Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till medlemskommunernas fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommunalförbund i Sverige. Det
innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-01-28 och medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika tillfällen. Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.

3
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller de kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. Innan
avsättning till resultatutjämningsfonder uppgår resultatet till 4 888 tkr vilket är 8 178 tkr
bättre än budgeterat. En stor förklaring till avvikelsen är att avskrivningarna blev 2 730
tkr lägre än budgeterat på grund av förseningar av investeringar. Men även verksamhetens intäkter är högre än budgeterat med 3 841 tkr vilket främst förklaras av att intäkterna från återvinningscentralerna avviker med 1 863 tkr och debiterade intäkter från
abonnenterna blev 1 315 tkr högre än budgeterat.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. Anläggningstillgångarna har ökat mycket mot föregående år likaså de långfristiga skulderna
vilka båda hänger ihop med de nya återvinningscentralerna som har färdigställts.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer och
hänger ihop med övriga delar i årsredovisningen.
Noter
Noterna uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. Vi rekommenderar förbundet att se över vilka uppgifter som skall framkomma i noter enligt
bland annat RKR:s rekommendation R4.
Bedömning
Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbundet och verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbundet och verksamheter.
3
Med räkenskaper menar förbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

4
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Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller inte fullt ut kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. Vi rekommenderar förbundet att se över vilka delar och information som enligt
RKR:s rekommendation R15 skall ingå i förvaltningsberättelsen.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14. Driftredovisningen hänger ihop med övriga delar i årsredovisningen.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation
R14.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

2022-03-04
Tomas Elander
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org. nr 556029–6740) (PwC) på uppdrag
av Sydnärkes kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 79 - Årsredovisning 2021 för Sydnärkes utbildningsförbund
(22/KS/86)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes utbildningsförbunds direktion har upprättat en årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet
för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet
för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag





TS Årsredovisning 2021 Sydnärkes utbildningsförbund
Årsredovisning 2021 Sydnärkes utbildningsförbund
Revisionsberättelse 2021, underskriven
Revisorernas granskning av årsredovisning 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning 2021 för Sydnärkes
utbildningsförbund
§ 79
22/KS/86
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/86

Årsredovisning 2021 för Sydnärkes utbildningsförbund
Ärendebeskrivning

Sydnärkes utbildningsförbunds direktion har upprättat en årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

☐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
Årsredovisning 2021 Sydnärkes utbildningsförbund
Revisionsberättelse 2021
Revisorernas granskning av årsredovisning 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 80 - Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke
(22/KS/84)

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Sydnärkes styrelse har upprättat en årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag
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Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Sydnärke
Granskning av årsredovisning 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning 2021 för
Samordningsförbundet Sydnärke
§ 80
22/KS/84
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/84

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke
Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärkes styrelse har upprättat en årsredovisning för 2021.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

☐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
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse 2021
Revisorernas granskning av årsredovisning 2021
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Ordförande har ordet
med Samordningsförbundet Sydnärke är att kommunerna Sydnärke, Region
Örebro 1än, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta mer sammansvetsat inom
samordnad rehabilitering. Förbundet kan därför ses som parternas gemensamma plattform
för samverkan. Mälet med myndighetssamverkan är ökad välfärd för medborgaren med ﬂer
som närmar sig mälet arbete och studier.
Själva idéen

i

i förbundets verksamhet är de lokala behoven. De gemensamma
välfärdssystemen fungerar für de allra ﬂesta när de sä behöver. [bland upptäcks dock brister
som tar sig uttryck i passiv väntan i köer eller alltför mänga kontakter med olika

Ett centralt perspektiv

myndighetspersoner, kontakter som inte samplaneras och därför inte blir effektiva. Här
behövs lokala lösningar som tar sin utgängspunkt i mer sammanhällna och koordinerade
insatser, anpassade efter den enskildes särskilda behov. För att kunna utveckla lokala
lösningar behövs legitimitet och stöd.

Samlat och sammanhället ansvar är en förutsättning för att kunna anlägga en helhetssyn pä
rehabilitering. Helhetssynen är central i rehabiliteringen eftersom det är fräga om en process
och inte lösryckta ätgärder. Dessa begrepp är centrala i samband med Samordningsförbund
och finansiell samordning, men för att de inte bara skall bli honnörsord behöver de bli synliga
i praktisk handling och ges ett konkret innehäll med utgängspunkt i den enskildes behov av
rehabilitering.

Förbundsstyrelsen kan verifiera att den i start har utövat styrning och kontroll över tilldelat
uppdrag under är 2021. Styrelsen anser sig ha haft bra kontroll över verksamheten och
bedömer mäluppfyllelsen [trots Covid-19 och dess omständigheter) vara tillräcklig. Därutöver
anser styrelsen att redovisat resultat för är 2021. är förenligt med fastställda mäl för ekonomi.
till alla samverkansparter, styrelsen, förbundskansli, beredningsgruppen och
de insatser som förbundet finansierar. Alla bidrar med kompetens och engagemang
i värt gemensamma arbete för att stödja personer med samordnade rehabiliteringsbehov pä
vägen till egen försörjning.

Ett start tack

personal

i

Inger Trodell Dahl/ordförande
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Förvaltningsberättelse

1.

Ärsredovisningen innehäller en översiktlig redogörelse av resultat och
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för är 2021.
ärsredovisningen hör 2 bilagor.

Till

Organisation
Samordningsförbundet är en fristäende juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och
Laxä som medlemmar.
Förbundets organisation bestär av en styrelse som utses av medlemmarna.

den

Till sin

hjälp har

ett kansli.

Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas

ordinarie

verksamhet. Förbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska fä stöd och
rehabilitering till egen försörjning. Pä individnivä verkar förbundet genom att finansiera
insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer ocksä aktin insatser som syftar till att skapa strukturella
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om
kompetensutveekling och kunskapsutbyte;
Finansiering
Förbundet ﬁnansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen‚
Region Örebro län med en ﬁärdedel och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxä
med resterande ﬁärdedel. Förbundet har även under 2021, fätt projektmedel beviljat av
Leader Mellansjölandet och Iordbruksverket för att finansiera strukturprojektet Drivbänk.

Verksamhetsidé
Samordningsförbundet Sydnärke ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och
andra parter för att personer som behöver ett samordnat stöd ska fä bättre förutsättningar
uppnä egen försörjning.

att

Vision

Samordningsförbundet Sydnärke ska för sina medlemmar arbeta med samverkan, sä att de
kan stötta enskilda individer att uppnä eller förbättra sin förmäga till egen försörjning
Förbundets vision bygger pä tre hörnstenar:

behov fokus

.

Individens

.

Möjliggörandet av effektiva och framgängsrika insatser

.

Ett tydligt utvecklingsfokus

1.1.

i

Översikt över verksamhetens utveckling

2021
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Ärets resultat
Soliditet

Antal anställda

5 673 188

077 235
-405 155

-6

2020
5 971 971
-5

845 502
125 388

2018

2019
6 049 407
-5

724 755
323 481

056
819 395
—80 480

5 740
-5

2017
5 795 388
-6

325 309
—531 026

19%

51%

42%

16%

19%

0

0

0

0

0
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Analys utifrän tabellen
Verksamhetens utveckling frän 2017 till 2021 utifrän angivna siffror i tabellen visar att
styrelsen valt att Visa negatin resultat vissa är för att nyttja tidigare ärs ackumulerade
överskott samt att medlemsbidragen minskat över tid, vilket inneburit att man sökt bidrag för
att kunna bedriva önskad verksamhet
Vären 2020 genomförde en arbetsgrupp bestäende av medlemsrepresentanter frän
respektive part en genomlysning av samordningsförbundens verksamhet inom Örebro län.
Resultatet redovisades pä Regionala samverkansrädet i september 2020 varvid det
beslutades att ge Kommunchefs- och regiondirektörsgruppen i uppdrag att tillsammans med
Arbetsförmedling, Försäkringskassan och förbundsledningarna arbeta vidare med förslag i
enlighet med rapporten med fokus pä samordning. analys och uppföljning.
Region Örebro län har under 2021 antagit uppdraget att analysera och ta fram förslag pä
ätgärder för att ästadkomma mer lättöverskädliga och jämförbara ärsredovisningar för länets

samordningsförbund. Mälsättning har varit att öka medlemmarnas möjligheter att utläsa hur
tillförda medel används och ytterst am de används pä ett effektin sätt. Rapporten heter
Uppföljande utredning avseende samordning, uppföljning och analys.

Uppdraget har genomförts av en arbetsgrupp bestäende av medlemsrepresentgptqr
ff@irf1äneftg
samordningsförbund. FörbUndséheferna har utgjort referensgrupp. Utredare pä
regionkansliet har förutom att representera regionen i arbetsgruppen även ansvarat för
rapportskrivandet.

Översikt medlemsbidragens utveckling och användning (kr)

2021
Medlemsbidrag
Kostnad verksamhet,

inkl.

ﬁn kosmad

2020

5 234 000

5

078 343

-5

-6

2019

234 000
846 583

2018

5 265
-S

999
725 926

2017

5 574 000
-5

820 536

5 795 388
-6

326 414

Detaljerad information ﬁnns i not 3)

Ärets resultat

-405 155

Utgäende eget
kapital/medlemsbidragen
(Andel av medlemsbidragﬁ%)
Tiﬂjgggupplysning
[EU-medel och andra medel tex. Leader
Mellansjölandet och Tillväxtverket

843 007
(16%)

432 828

*Information kring saldot och hur saldot hanteras

i

1

125 388
248 161
(24%)

1

737 971

323 481
122 774
(21%)

-80 480
799 293
(14%)

-531 026

783 408

166 056

0

879 773
(15%)

ärsredovisningen

1.2. Viktiga förhällanden för resultat och ekonomisk ställning
Under 2021 har arbetet med de pägäende uppdragen fortsatt:
.

finansiering eller delfinansiering av insatser

som

riktar sig

till

individer

i

övergripande

mälgruppen för ﬁnansiell samordning.
stöd

till

stöd

till

medlemmarna att utveckla tankar om lämplig ny verksamhet

kompetensutveckling för förtroendevalda och medarbetare
övergripande mälgruppen för ﬁnansiell samordning

som arbetar med den

.

uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och pägäende insatser,
uppföljningssystemet $US och indikatorer för finansiell samordning.

.

samarbete

med brukarorganisationer kring ohälsa och

bl.a.

med

utanförskap.
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som stär längt frän arbetsmarknaden är fortsatt hög och
effekterna av pandemin bedöms som längvariga, framförallt med tanke pä det stora antalet

Arbetslösheten bland personer

ﬁnns dessutom fortfarande osäkerhet kring utvecklingen och
äterhämtningen framöver. Situationen pä arbetsmarknaden bedöms bli fortsatt svär för
längtidsarbetslösa. Det

arbetslösa

1.3.

med svag konkurrensförmäga.

Händelser av väsentlig betydelse

Under äret har det uppstätt en de] hinder i arbetsprocessen, bl.a. pga. virusutbrottet. Styrelsen
har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet päverkar/kan komma att päverka
förbundets framtida utveckling och/eher risker som kan päverka verksamheterna framät.
Styrelsen
.

bedömning är att:

det totala inflödet av deltagare

till

de individinriktade insatserna läg 27

% lägre än

planerat mäl för insatserna
till tiden som pandemin pägär
pandemin har haft minst päverkan pä strukturinsatserna, detta pga. merparten av

päverkan pä förbundet är begränsad

insatserna har kunnat genomföras digitalt pä ett tillfredsställande

är dock avvikelsen

1.4.

mat budgeten

sätt.

Kostnadsmässigt

för de strukturövergripande kostnaderna star.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundsstyrelsen arbetar utifrän verksamhetsplan och budget samt utifrän

förbundsordningen och Lagen om finansiell samordnings av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen
har genom ären fastslagit ett antal styrdokument säsom Arbetsbeskrivningar för Styrelsen,
förbundschefen och beredningsgruppen, men även antagit delegationsordning, riktlinjer för
styming och kontroll. Styrdokumenten uppdateras regelbundet. Därutöver har förbundet
uppdaterade styrdokument enligt nedan:

F örbundsordning
Arbetsbeskrivning för förbundschef, beredningsgruppen och styrelsen
Ärlig verksamhetsplan

med budget

Delegationsordning
Riktlinjer för intern
Kriterier för

styming och kontroll

ansökan

om medel till

Styrdokument där mäl,
Kommunikationsplan
Riktlinjer för

syfte

insatser

och uppföljning av insatser framgär

ekonomisk hushällning

Programf‘örklaring

Attestordning
Arbetsmiljöarbetet

i

förbundet

Samtycke till förbundet behandlar personuppgifter
Lathund ”Finsam för dummies”
Utvärdering av insatser.

2021 ärs verksamhetsplan och budget har tagits fram i dialogform och med stöd av
kanslipersonal. Styrelsen uppföljning av verksamheten sker via kontinuerliga
verksamhetsrapporter vid varje styrelsemöte.
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[nem ramen för förbundets interna kontroll har vi satt fokus pä rutiner och system för
kostnadsbokföring, betalningar‚ attesträtter, bokslutsprocessen samt behörigheter till
väsentliga IT-system.
Andraförhällanden av betydelse för styrning, uppföljning och kontroll
Det ﬁnns rutiner för styrning, uppföljning med syfte att säkerställa att förbundet bedriver
verksamheten pä ett ändamälsenligt och frän ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
Löpande kvartalsrapportering lämnas till styrelsen
Ekonomisk redovisning sker samband med varje styrelsesammanträde
i

Alla insatser

som finansieras av förbundet rapporterar varje kvartal

resultat enligt en

bestämd

mal]. Vid avslut

insatsens process och

av äret lämnas en slutrapport över hela

perioden

En

riskanalys lämnas 1 gäng/är

till

styrelsen

lnternkontroll genomförs löpande under äret och en sammanställning lämnas
styrelsen Vid slutet av äret

till

upp i $US (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan
och ﬁnansiell samordning inom rehabiliteringsomrädet)
Därtill utvärderas olika indikatorer för ﬁnansiell samverkan i det kvalitativa
enkätverktyget som föreningen Nationella Nätverk för Samordningsförbund (N NSlh3L
utvecklat. Enkätverktyget möjliggör bedömning av kvalitet avseende
Samordningsförbundens verksamhet över tid, möjliggör jämförelser mellan förbund samt
ger förbund och ingäende parter ett stöd för att förbättra samordningen av
Alla deltagare följs

arbetslivsrehabiliterande insatser.

Dessutom ger enkäterna möjlighet att aggregera data

nationellt.
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God ekonomisk hushällning, mäluppfyllelse och ekonomisk ställning

Nedan tabell är efterfrägad via rapporten Uppföljande utredning avseende samordning‚
uppföljning och analys

2021

Finansierad verksamhet

Kr
(% av totalkostnad)

Kr

Kr

(% av totalkostnad)

4 147 324 (68%)

Individinriktade insatser

2019

2020

(% av totalkostnad]

Mottagningsteam

1

078 603

1

112 882

Coachingteam

3 068 721

2

098 674

..

0

Annan

‚

f

„

„

‚

827 867

0

0

433 495
28 647

10 655

0

0

26 547

Behovskartläggning

E9rbunds‚°hef3t?fal’
,
forbundschefslonen

1

1 372 605

1

662 142 (11%)

Rehabliteringsmässan

051 782

0

0

Drivbänk

1

010 657
409 993 (7%)
199 338

Växa

Strukturövergripande insatser
Medlemmari samverkan

4 252 254 (74%)

4 222 213 (72%)

zo‚o‚o‚o‚o

„

,

„,

„zo‚o‚oo‚o

331 638 (6%)
15 000
90 091

*

„,

„

20,0 0,09,

anställd personal

Administration
Ledning och styrning (av
verksamheten med finansiell
samordning som förbundet
bedriver)

1

267 768 (21%)

1 213

409 961

295 (21%)

1 140 863 (20%)

447 152

349 244

70% av

förbundschefslönen.

554
244
253
956
73 800

265
233
4
187
75

031
431
640
171
870

227 106
286 369
560
216 989
60 595

6 077 235

5 845

501

5 724 755

Upphandlat administrativt stöd

307
191
94
190

Styrelsen

Lokalkostnader
Kontorskostnader‚ övrigt
Revision

Totala kostnader

*

Samtliga förbund i Örebro Iän tillämpar en schablonfö'rdelning avseendeförbundschefens Iönekostnad.
strukturövergn'pande insatser ach 70% administration Iedning/styrning

Förbundet visar för 2021 ett negativt resultat am -405
medel och delar av tidigare ärs överskott nyttjats.

16% av ärets
om 20%.

Förbundets egna kapital utgör per 2021-12-31
understiger säledes rekommenderat tak
Detta samt att endast
att styrelsen

anser

att

tkt, vilket

30%

innebär att ärets tilldelade

erhällna medlemsbidrag och

21% av verksamhetens kostnader utgör administrativa kostnader gör
verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushällning.

1.5.1 Mälupp[yllelse

När det gäller resultat kan man se det utifrän ett individperspektiv, medarbetarperspektiv
samt organisationsperspektiv. Pä individnivä är ett av de tydligaste resultaten, när vi frägar
vära deltagare, att de blir sedda. Innebörden av att bli sedd när man är behov av insatser är
för dessa individer, som ofta stär längt frän arbetsmarknaden, av stor vikt.
i
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Man ser individens behov av ätgärder för att komma ut arbete eller för att bli frisk. Genom
sedd utifrän de behov man har, att det ﬁnns ett samlat seende pä behoven, kan det
sättas in relevante insatser, vilket ökar träffsäkerheten. Vi ser att de insatser som vi sätter in
i

att bli

har en ökad träffsäkerhet. Det sin tur leder
i

till

ökad hällbarhet

i

resultaten.

Ett annat resultat är att individen omvärderar sin syn pä de myndigheter som samverkar.
Individen fär en ökad grad av förstäelse för myndigheterna vilket för individen generar en

ökad

legitimitet.

Resultatet för medarbetarna innefattar en högre grad av professionalitet samt en ökad
kunskap om myndigheternas samlade sätt att arbeta. I praktiken innebär det art när
medarbetare vid Försäkringskassan, Socialtjänsten eller annan myndighet ser vad andra
myndigheter kan tillföra individen kan medarbetaren koordinera sina insatser pä ett
effektivare sätt. Framförallt stärker det medarbetares egen kompetens, dä det vid samverkan
mellan myndigheter ställs krav pä den enskilda medarbetaren som förväntas motsvara
myndighetens kompetens. Sammantaget kan sägas att samverkan via Samordningsförbunden
i sig ökar graden av professionalitet.

Pä organisationsnivä
individer

Ytterligare
.

.

hävda

vill vi

att

myndigheterna via Finsam

som det tidigare varit svärt att sätta

fär möjlighet att arbeta

med

in relevanta insatser för.

mervärden har identifierats;

En struktur hällbar över tid
Ökade kunskaper om varandra som myndigheter pä
via Nationella rädet och NSS

lokal

samt

nationell nivä

samarbete som leder till en helhetssyn pä individen och samhället. Möjlighet att
gemensamt bedöma vad som är bäst för individen. Vid samverkan med individer som stär längt
frän arbetsmarknaden ges utrymme att reﬂektera över vad som krävs för att individer inte ska
hamna ett utanﬁirskap. Viktigt med en helhetssyn för att tidigt sätta in insatser och pä sä vis
minska risken för en komplexitet.
Ett

i

Om vi skulle summera vad som skapat mervärde skulle vi säga att det absolut viktigaste är
den plattform ut till kommunerna

för

samverkan som uppnäs genom Samordningsförbund.

Bildandet av beredningsgrupper och ledningsgrupper leder till att människor möts. Det ﬁnns
en päse pengar som man gemensamt ska göra en verksamhet av. Man samlas kring den, men
man samlas ocksä kring andra frägor. Man möts pä ett sätt som man annars inte skulle göra.

bedömer att förbundet genom de insatser man finansierat under äret har nätt sin
bedömer styrelsen att redovisat resultat för är 2021, täl en
granskning och är därmed förenligt med fastställda mäl för ekonomi.
Styrelsens

mälbild/vision. Därutöver

1.5.2 Förbundets mäluppjjdlelse i enlighet med verksamhet- och
budgetplanen 2021
’

äMäl

;Aktiviteter
°
Finansiera6tjänster

,

_

'
f

_

_

"

Mäiunan!ielsé

med medarbetare
„
som ar anstallda av de samverkande

Stöd'a
och ﬁnansiera
]

\

God

__

gemensamma individinrikta d e in s ats er med
huvudmälet att
personerna uppnär eller
förbättrar sin förmäga
till egen försörjning.

„

.

1

mynd1gheterna varav en samordnare
och 5 arbetscoacher i Mottagningsteamet och Coachmgteamet.

!

.

i

l
.

[

;
‚

,

£

x

I

;
!
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$amlokalisering av medariaetai‘e frän
'

de samverkande myndigheterna bidrar
hög grad till en effektiv användning av

Underlätta en effektiv

%

‘

i

resursanvändning

resurser.

Regional Finsammässa'1 november, 200

Arrangera regional
mässa, delta pä

deltagare. Utvärdering'1

God

form av

anonym enkät (100 svar)

samverkanträffar,

Samverkan med

seminarier och

ideell sektor,

näringsliv, partnerskapet för sociala

konferenser för

innovationer, politiken och

myndighetsföreträdare,

myndighetsföreträdare har skett
främst via webb, inom ramen för

politiken ideell sektor

och

f

näringsliv.

Länsstyrelsen samt Partnerskapet för
sociala innovationer.

?

»

Kunskapsspridning
Göci
Fördjupat samarbete med Regional
utveckling. Leader Mellansjölandet ochä
Möckelnföreningarna samt

Stödja och ﬁnansiera

gemensamma

}

sturkturinriktade
insatser

med mälet att

]ordbruksverket.

främja utvecklande och

uppbyggnad av arenor
för föreningar, sociala

företag och arbets-

integrerande sociala
företag [ASF)

Sprida information

Samlade erfarenheter frän samverkan

om

,

beredning och styrelse.
Framtagning av mall för
förbättringsrapport under 2021
till

förbättringsomräden

som kan förhindra
i

”'

663

1

insatser äterrapporteras kontinuerligt

identiﬁerade

”krockar"

"

'

Systemen-,

Omvärldsbevaka och
samverka med andra
Samordningsförbund för
att utveckla, stärka och
öka samverkan.

>Cöd

Avstämningar sker löpande mellan de
fyra Finsamförbunden'1 länet.
Förbundschefen deltar som adjungerad
i NNS styrelsesammanträden
tillsammans med styrelseordtöranden

%

som

ingär

som ordinarie NNSi

styrelsen..

Deltagande via N NS i
regeringsuppdraget Väld i nära
relationer.

ÖMS nätverket, Samordningsförbunden i östra Mellansverige, har
träffats vid ﬂertalet webbträffar.
°

Vidareutveckla former
för att fänga

upp och

sprida brukarperspektivet

Under 2021 har vi haft en tät
samverkan med Möckeln-föreningarna,
NSPH-nätverket (Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa) Örebro län samt FPS

?

God

‚

;

— Föreningen för Psykiatriskt

Samarbete, Örebro Län.
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'
°

Föra medlemsdialog

Via den länsgemensamt

God

medlemsamrädet. En viktig
mötesarena som syftar till att
förbundsmedlemmarna träffas

med företrädare för
medlemmarna.

gemensam övergripande

för

dialog

en

om

samordningsförbundens verksamhet
och framtida inriktning.
°

Ä°
,

Behovsinventering hos
me dlemsorganisatioerna

C0d

Ärliga behovsanalyser sker via

;

.

..

.,

b ere d n1ngsgruppen, pa styre 1 semo ten
och planermgsdagar.
„
ä°

'
‘

nära relationer
pilotverksamhet

Väld

i

°

Samverkan med
fortsätta

'

_

Ingäi och

me dverka till

]

Hera ESF ansökningar.

;

{

'

Kunskapsspridning
alla

f

666

myndigheter ska

och fördjupas.

ÖMS

nätverket har vi
;illsaruman_.s me?
att va.r ._ansok_a_n BIP-samverkan som

‘

God

har bhv1t bev1had.
'

*

'

i

Sydnärke, inför nya utlysningar frän

;

*

Gemensamma aktiviteter och träffar
med Vuxenutbildning och AME/AMI

’

*

’

*ESF-rädet.

f’

BIP är Beskaeftigelses Indikator Projektet

&

(iobb /sysselsattnmgsmd1katorpr01ektet)

BIP är ett samarbetsprojekt som
involverar bäde praktiker och forskare.
BIP är initierat och ﬁnansierat av
Vwksthuset Den Erhvervsdrivende Fond.

!

'
;

_

_

_

Stödja Mottagnings-

arbetet_. Samordnare_r_1 deltar

teamets och
Coachingteamets
samverkan.
Un dersöka

1_

God

alla

beredmngsgruppsmoten och 1 en del
styrelsemöten.
-

pägäende arbete för att renodla och
Coachingteamet'1 ordinarie
verksamhet fortsätter under 2022.
Ett

effektiviser

möjligheterna för en
renodling och

j

Stödja samordnarens utveckl_ings-

‘

effektivisering av

Coachingteamet.
'—

__
‘

..

.

Ai]insat5éfföljs

.

Stod1a

uppfolmmgs och
_

°

Stödja utveckling

som

’

‘

leder

till

"

ViÄSUS“th

Indikator-projektet.

u;qärderingsarbetet‚
'

up’p

att evidens‘

säkrade metoder

?de
;

ÖBÄ

Utbildningar och koilegialt stöd kfing

metoderna IPS, Motiverade samtal,
Supported education och BIP.

‘

;

används mötet med
samordningsförbundens
i

„

%

mälgrupper-

%
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Mälgrupper

Samordningsförbundets insatser riktar sig till personer äldrarna mellan 16—64 är, som är
behov av samordnade insatser för inträde eller ätergäng till arbetsmarknaden eller annan
varaktig försörjning samt även personer med behov av samordnade förebyggande insatser.
i

En behovsinventering genomförs

varje är

i

som används för att styrelsen ska kunna fastställa

sina prioriteringar vad gäller mälgrupper.

Styrelsen har för är 2021, valt att prioritera följande mälgrupper:
'

.
.

'

Unga vuxna med psykisk ohälsa, med eller utan aktivitetsersättning
Kvinnor av utländsk härkomst som inte har nägon aktivitet, och är/eller sjukskrivna
Unga (15—20 är) som bedöms rede att prövas met studier eller arbetslivet

1.5.4 Redovism'ng utifrän kön, älder, försörjning, utbildningsnivä, tidi
oﬁ'entlig försörining

och utskrivningsanledning.

Antal deltagare

med könsuppdelning

. Kvinna

|

Man

Älderfördelning
25

20

2

20

%
%
E

17

16

15

& 15

13

13
11

8

10

12

11

8

8

9

6

20—24

5 6

25—29

30-34

35—39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Äldersintervall

.

Kvinna

. Man
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.

°

-

.

Utb11dmngsmva
0

50
37 37

40
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Fortsatt rehabilitering innebär här en positiv stegförﬂyttning: att deltagaren avslutatsfrän

Mottagningsteamet och färfortsattstöd och arbetzsträning inom Coachingteamet. Alternativt att
individen uppna°tt mälet inom Coachingteamet achfärfortsatt stöd och arbetsträning inom
AF/FK: s samarbete eller via AM] i sin hemkommun.

Sammanfattning utifrän vad tabellerna visar
Att mälgruppen kännetecknas av:
.

Olika former av fysiska eller psykiska besvär samt arbetsmarknadsmässiga eller sociala

problem — ofta en kombination av dessa.
.

Beﬁnner

sig ofta

ganska längt frän arbetsmarknaden och är ber0ende av det offentliga för

sin försörjning.
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1.5.5 Uppföljm'ng och resultat för individinriktade insatser

9tta

.

in steamet6Efnggglédanae

in—„sats;tﬂflg

kommun

Projektägare

Laxä

Syﬂe

Att individen pä läng sikt ska

närma

sig

egen försörjning genom

arbete eller studier.

Mälgrupp

Personer i äldrarna 16—65 är med nedsatt arbetsförmäga pä
grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller
socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora
svärigheter att fä arbete och riskerar utslagning frän

arbetsmarknaden.

Övergripande mäl

'

Stöd

till

rätt instans/rätt planering utifrän individens

önskemäl, förutsättningar och behov

Motverka rundgäng myndighetssystemen
i

Kvantitativa

mäl

Antal deltagare

Öka sannolikheten att individer med arbetsförmäga när
egen försörjning
För verksamhetsäret 2021 förväntas insatsen ha en
genomströmning av cirka 120 deltagare.
83 deltagare. Därutöver 87 rädgivande samtal som inkommit
frän myndighetspersoner säväl som enskilda individer och
anhöriga.

Könsfördelning

57% kvinnor och 43% män

Resultat

AV ärets avslutade deltagare har 78% gjort stegförﬂyttningar
och närmat sig arbete, studier och självförsörjning antingen
direkt eller

genom fortsatt rehabilitering.

AV de 60

avslutade deltagarna har 8% avslutats direkt
arbete, studier eller aktin arbetssökande.

Den

största andelen,

met

45% har fätt fortsatt Stöd till

arbetslivsinriktad rehabilitering has Coachingteamet.

15% har fätt fortsatt värd och behandling inom värden, med en
förhoppning om att de ska kunna starta arbetslivsinriktad
rehabilitering senare.

För 8% av deltagarna har kartläggningen visat att deras
förmäga ligger pä sysselsättningsnivä och de har därmed fätt
Stöd att söka daglig verksamhet, vilket vi ser som en positiv
utveckling dä individen fär Stöd till sysselsättning pä en för dem
lämplig nivä.

För

22% av ärets avslutade deltagare har ingen stegförﬂyttning
15% av dessa har det under kartläggningen

varit möjlig. Für

visat sig att deltagaren

ej

är rede för arbetslivsinriktad

rehabilitering p.g.a. sjukdom. Det

kan bero pä antingen psykisk

sjukdom

eller en kombination, som innebära att
deltagaren har ett sä omfattande värdbehov att arbetsträning
eller annan planering ej är lämpligt i dagsläget.
eller fysisk

Som exempel kan nämnas svär social fobi som innebär stora
sitt hem och ta sig till en arbetsplats,

svärigheter att lämna

———__—__äﬁä'—g——-é=—g——E__
än

est, stress

roblematik, sömnsväri heter och
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smärtproblematik.

En mindre andel

deltagare,

kontaktförsök och vi vet

Budget
Kostnad/deltagare

. Slutrapport 2021 för

"”‚_“
&}

239 756 kr.
067 592 kr.
11 862 kr/deltagare
God
Insatsen har under 2021 gett stöd till 90 deltagare, detta är en
diskrepans pä 40% mat insatsmälet som var 150 deltagare.
Utöver detta har samordnaren tagit emot 138 rädgivande
samtal där hänvisning kunnat ske direkt till angiven myndighet
eller värdenhet. Diskrepansen kan främst förklaras med ett
lägre intag pga. pägäende pandemi.
1

Mäluppfyllelse

K

orsak till avslut.

1

Utfall

V

ej

3%, slutar besvara vära samtal och

.

Mottagningsteametﬁnns som bilaga och kan ackvireras vid begäran.

};
'

r jektagare

Syfte

Laxä

kommun

Insatsen syftar
'

Att fänga

bl.a. till:

arbetsförmäga
myndigheter
.

Mälgrupp

f

’

f

upp personer med nedsatt funktions- och/eller

med syfte att ge ett samlat stöd frän aktuella

Att stödja den enskilde

till äterinträde/nyinträde pä
arbetsmarknaden pä ett effektivare sätt genom coaching
och kompetenshöjning
Generellt: Individer mellan 16 — 65 är som är i behov av
samordnad rehabilitering för att nä egenförsörjning.
Medlemmarna har valt att särskilt prioritera nedanstäende

grupper:

Unga vuxna (16-29

är)

Längtidssjukskrivna individer
Individer

lnsatsens mäl

med psykisk ohälsa.

Att deltagaren ska känna sig rede att äteruppta eller

päbörja studier
-

Deltagare

med ersättning frän FK avslutas Coachingteamet
i

genom aktualisering till AF/ FK samarbete "Gemensam
kartläggning” när mälsättningen pä aktivitet

25% av

deltagarens arbetsutbud är uppnädd. Planeringen är dä att

Arbetsförmedlingen tar över det fortsatta
arbetslivsrehabiliterande arbetet. Värt att uppmärksamma
är att Arbetsförmedlingens handläggare beskriver att de
individer de tar emot frän värt Coachingteam är väl
förberedda och har historiskt visat att de i mycket hög grad
klarar fortsatt arbetsträning och gär vidare till anställning
.

Deltagare

med försörjningsstöd som uppnätt stabilitet

arbetsträning kan fortsätta sin arbetsträning inom
för

i

sin

ramen

kommunernas AME/AMI
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'

Deltagare utan ersättning frän

FK avslutas

i

Coachingteamet när de och coachen bedömer att de är rede
att aktualiseras till Arbetsförmedlingen som aktin
arbetssökande.
.

För de deltagare där uppdraget är arbetsprövning är mälet
uppnätt när arbetsprövning är genomförd och
dokumentation är klar. Om arbetsprövning visar att
individerna saknar arbetsförmäga

dagsläget brukar
coachen stötta mat lämplig värdinsats, här är samverkan
med ansvarig myndighet extra viktig sä deltagaren fär
.

i

fortsatt stöd i sin rehabilitering med värden.
Vid behov kan aktuell coach erbjuda överlämning till
Mottagningsteamet för stöd i ansökan om LSS eller sink—

/aktivitetsersättning.

Kvantitativa mäl

För verksamhetsäret 2021 förväntas insatsen ha en
genomströmning av cirka 120.

(resultat)

Antal delt3gare

Budget
Utfall

Kostnad/deltagare
Mäluppfyllelse

102 deltagare
2 954 413 kr.
3 025 909 kr.
28 818 kr/deltagare
God

„

„

‚

‚

„

_

‚

‚

Kman
.

Insatsen har under 2021 kunnat ge stöd till 105 deltagare.
Insatsmälet för 2021 var 120 deltagare, detta innebär en
differens pä 9%. Det mindre inﬂödet av deltagare beror
främst pä den pägäende pandemin.

.

Utvärderingen av indikatorerna för finansiell samordning‚
där deltagarna lämnar sin bedömning Vid tvä tillfällen,
tyder pä att de insatser som vi sätter in har en ökad
träffsäkerhet. Det

i

sin tur leder

till

ökad hällbarhet

i

resultaten.
.

Citat frän

Arbetsförmedlingen "de individer som AF tar

emot frän Coachingteam/Sydnärke är väl förberedda och
har historiskt visat att de mycket hög grad klarar fortsatt
i

.

arbetsträning och gär vidare till anställning”.
Slutrapport 2021 för Coachingteametﬁnns som bilaga och kan ackvireras Vid begäran.
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1.5.6 Uppföljning
‘

och resultat för strukturövergripande insatser

abihtermsassanzoz1
Ärets tema

Psykisk hälsa

Syfte

Att skapa en kontaktyta mellan olika aktörer

som arbetar med

rehabilitering.

Mälgrupp
Övergripande mäl

Kvantitativa

mäl

(resultat)

Kvalitativa

mäl

Aktör inom omrädet rehabilitering till arbete i Örebro län.
Att sprida information och kunskapsutbyte kring framgängsrika
insatser, som genomförs genom Samordningsförbundens unika
möjlighet till samverkan. Detta innebär stora vinster, dä vi fär
djup information om framgängsrika verksamheter runt om i
länet. Förbunden blir därmed en känd och uppskattad aktör pä
den regionala arenan.

200 deltagare

.

Att nä

'

Att nä 15 utställare

.

Att synliggöra vilka verksamheter

ge stöd

till

individer

som finns länet som kan
som är behov av samordnad

kunna komma ut arbetslivet
Aktörer inom rehabilitering ﬁck möjlighet att ställa ut och
’
presentera sina verksamheter under dagen
Därutöver medverkade nägra föreläsare som delade med
rehabilitering för att

.

.

i

i

sig

i

av sina erfarenheter.

Antal deltagare

200 deltagare

Budget

Totalt för alla 4 förbund

120 000

kr,

där varje förbunds andel är

30 000 kr.
25 310 kr.
127 kr/deltagare
Mässan utvärderades via en digitalenkät och den samlade
bedömningen tyder pä en mycket god mäluppfyllelse.
cirka

Utfall

Kostnad/deltagare
Mäluppfyllelse

Ärets tema
Syfte

Mälgrupp

Nya vägar till gemenskap
den psykiska hälsan hos medborgarna
genom möjlighet till kontaktskapande, information och ökad
kunskap inom omrädet psykisk hälsa.
Syftet är att främja

Eventet är öppet för

alla

-

allmänheten, patienter, närstäende,

föreningar, politiker och medarbetare frän de olika

myndigheterna.

Övergripande mäl

.

Förebygga och främja psykisk hälsa.

.

Att den enskilde fär tillgäng

till

information

om värd och

insatser avseende psykisk hälsa pä ett lättillgängligt sätt.

som ﬁnns att tillgä när man
nägon annan riskerar att utveckla psykisk ohälsa.
Öka kunskapen om psykisk ohälsa för att pä sä sätt minska
fördomar och stigma.
Öka kunskapen och kontaktvägarna till aktiviteter för ökad
Det ska vara tydligt vilken hjälp

själv eller
.

.

gemenskap och stärka
Kvantitativa mäl

.

sin hälsa.

Att nä 50 deltagare
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Att nä 12 utställare

(resultat)

Kvalitativa

mäl

Att erbjuda kostnadsfria föreläsningar och möten

.

verksamheter inom ideell och offentlig sektor.
Synliggörandet av vad man själv kan göra för att mä
Synlig_görandet av brukar- och anhörigperspektiv,

.

Antal deltagare

Mäluppfyllelse

40 deltagare
9 000 kr.
9 020 kr.
225 kr/deltagare
God

Mälgrupp

Alla deltagare

Budget
Utfall

Kostnad/deltagare

Övergripande mäl

i

,

,

om väld och om olika samband som

.

Att fä ny kunskap

.

Att framtagning av rehab-planer pä individnivä för

förbundens mälgrupper ska

‚

bättre.

de individinriktade insatserna

skapar förstäelse samt ökar möjligheterna
‚

med

.

bli

en förändring

mer adekvata

Kvantitativa mäl

Att starta tre pilotprojekt

(resultat)

av Samordningsförbunden i Sverige ska

i

till

hela landet

med syfte att merparten
fä möjlighet att utbilda

sin personal.

Kvalitativa

mäl

Antal deltagare

Alla

Budget

0

Mäluppfyllelse

God

nya deltagare i de individinriktade insatserna berörs

kr.

Att öka samverkan mellan förbunden

i

Östra Mellansverige

Förbundens parter och individer behov av samordnade
i

rehabiliteringsinsatser

Övergripande mäl

Hitta samverkansvinster mellan förbunden och nyttja
förbundens resurser för att nä längre i efterlevnad av
förbundens uppdrag i Finsamlagen

Kvantitativa mäl

Ökad ﬁnansieringen

(resultat)

Europeiska Socialfonden

till

förbunden genom medel frän

(En förbundsgemensam ansökan till ESF är beviljad som
till parternas medarbetare och
utvecklandet av strategiskt arbete mot arbetsgivare)
finansierar utbildning

Kvalitativa

mäl

Ökad kunskap om vad som skapar stegförﬂyttning

i

arbetslivsinriktad rehabilitering, implementering av

mätverktyg för stegförﬂyttning

Budget

Arbetet bedrivs inom förbundschefernas strukturella arbete

Mäluppfyllelse

God
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zozobz.i.i Att

Syfte

samordna

2.121
uppkomst av nya

insatser för att stimulera

sociala

företag.

Mälgl'upp

Övefgrip3nde mäl

.

Tjänstepersoner frän de olika myndigheterna

.

Förtroendevalda frän Sydnärke

.

Representanter frän privat och

.

Representanter frän sociala företag

.

Mobilisera civilsamhället och undersöka möjligheter att

ideell sektor

etablera en paraplyorganisation för

civilsamhällesorganisationer (föreningar, sociala företag

och ideella organisationer)
Askersund.
.

i

Kumla, Hallsberg, Laxä och

Skapa sektorövergripande samsyn kring hur vi kan
uppmuntra tillkomsten av nya sociala företag.
Undersöka och stödja förutsättningar för Idéburet offentligt
partnerskap (ICP) mellan det offentliga och den idéburna

.

sektorn

Kvantitativa mäl
*

(resultat)

gemensam hemsida/portal

.

Att skapa en

.

Att skapa en plattform för nätverksträffar för aktörer
social

inom

ekonomi Sydnärke
i

.

Art stärka ideell sektor

.

Att skapa en plattform för samordningsträffar mellan
näringsliv, ideell och offentlig sektor

Kvalitativa

mäl

Att

i

samarbete över sektorsgränserna,

offentlig sektor

Antal deltagare

Budget

Utfall

Mäluppfyllelse
. Slutrapport för projektet

gemensamt bidra till

privat och
Sydnärkes

ideell,

att lösa

komplexa samhällsutmaningar.
260
Totalt 637 940 Kr. (437 940 kr.) i form av bidrag frän säväl
Leader Mellansjölandet samt ]ordbruksverket. Därutöver bidrar
förbundet med 200 000 kr).
2 454 kr/deltagare
God

Drivbänkﬁnns som bilaga och kan ackvireras vid begäran.

Samverkansparter

Alla

Syfte

Syftet

samverkande myndigheter

med behovsinventeringen är att utveckla verksamheten
en riktning som efterfrägas av medlemmarna.
Behovsinventeringen är även tänkt att ge stöd arbetet med en

i

i

strukturerad kartläggning, analys av behov och planering av
insatser

i

liknande.

samband med en ansökan om medel till ESF
En behovsinventering med kvantitativa och

eller

grupper som är i behov
av insatser med finansiering frän förbundet. Därutöver syftar
behovsinventeringen till att:
kvalitativa data är ett sätt att identifiera
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.

Kartlägga och belysa hur de olika vägarna ser ut för de
individer som bedöms ha en potential att pä sikt gä vidare
till

.

Mälgrupp

arbete eller studier.

Utifrän behovsanalysens resultat utarbeta en adekvat
verksamhetsplan.

Antal deltagare

Behovsinventeringen genomfördes has samtliga medlemmar.
35 personer

Budget

Ingär i budgeten för strukturinsatser.

Mäluppfyllelse

God

1.5. 7 Redovisning för indikatorer för ﬁnansiell samordning,

är 2021.

Metad för bedömning är traﬁkliusmodellen
Trafikljus

Förklaring
Ett rött ljus äsätts observationer som har eller kan ha en väsentlig päverkan pä
mäluppfyllelse vad gäller indikatorer för ﬁnansiell samordning eller som utgör
en väsentlig awikelse frän rikssnittet. Sam sädana kräver de därför star
uppmärksamhet frän styrelsens sida.

som, även om de inte möter kriteria fö['f8tt
kan ha en sädan päverkan pä mäluppfyllelse vad
gäller indikatorer för finansiell samordning att de hör komma till styrelsens
kännedom.
Ett grönt ljus kan äsättas observationer som tidigare klassificerats som gula eller
röda, men som nu har ätgärdats. Indikatorer som inte har nägra awikelser eller
brister att rapportera kan ocksä äsättas ett grönt ljus om de är av sädan
magnitud eller behäftade med en sädan grad av komplexitet att styrelsen hör fä
kännedom om dem.
Ett gult ljus indikerar observationer

äSättas ett rött

ljus,

har

eller

Kategorisering av enkätsvar

msgs_ggligg
‚

Ibland
Delvis

Ofta
Till

star del

_

För det mesta

‚-Iill

mycket star del
Klart positiva

Utvecklingsgruppen för indikatorerna, där samtliga förbund som har avtal med NN S om
indikatorerna är inbjudna att delta i, har beslutat att de tvä mest positiva svaren (alternativt
svarsalternativ ja) ska utgöra nyckeltal för indikatorerna. Detta nyckeltal har vi valt att kalla
"klart positiva".

Undantaget är indikator 7 (fräga 6 i deltagar-enkäterna) där nyckeltalet
utgörs av samtliga positiva svar (d.v.s. de tre mest positiva svarsalternativen). Denna
indikator avser mäta stegförﬂyttning met arbete vilket är ett av huvudmälen i lagen för
finansiell samordning. Utifrän att all stegförflyttning närmare arbete/studier bedöms som
positiva omfattar därför nyckeltalet för denna indikator tler svarsalternativ jämfört med

andra skalfrägor.

Hur resultatet redovisas
.
.

.

den första kolumnen jämförs Sydnärke resultat för är 2021 med rikssnittet.
I den andra kolumnen jämförs Sydnärkes resultat för 2021 med
eget resultat för 2020.
Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket eller sitt
I

eget resultat för 2020.
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Nr Indikator

Resultat totalti
iämfört med

%

Resultat i

rikssnittet

S dnärke

‘

2021

'

1

Deltagare känner att de insatser

som

_"

erbjuds är organiserade runt deras

behov (personcentrerade)
2

3

Deltagarna upplever inflytande över
rehabiliteringsprocessen

"“

b

‘
'

—

Högre
76 / 86

86 / 90

Högre
78 / 79

79 / 90

Lägre

Lägre

En möjlighet att läta
rehabiliteringsprocessen fä ta den tid

som behövs

Lägre

Lägre
78 / 73

.

utifrän varje deltagares

-'f'*‚

73 / 80

förutsättningar

4

% för

Sydnärke 2021 iämfört
med Sydnärke 2020

Deltagare upplever att det ﬁnns nägon

som häller samman och stödjer den
enskildes

68 / 62

Lägre
62 / 65

Högre
52 / 68

68 / 79

Lägre

samordnade

rehabiliteringsprocess

5

Deltagaren upplever att den kan

.

hantera egna symtom och
funktionsnedsättning samt att de har
fätt

stöd frän myndigheterna

i

5»;

att leva

_

Lägre

';3

med detta
6

_

“ ;‚„;

När insatser avslutas i en samordnad
Lägre

Lägre

65 / 43

43 / 67

rehabiliteringstjänst upplever

deltagaren att det finns en

som tar vid, och att
de levereras utan onödiga dröjsmäl

planering/tjänster

"

7

8

tm

”

—

en stegförﬂyttning närmare
arbetsmarknaden/egen försörjning.
Personalen upplever att andra
medarbetare/professionella andra
myndigheter respekterar deras
kunskap, roller och arbetssätt
i

9

V

—'

Deltagarna upplever att det har skett

?

?

"

Högre
59 / 100

Högre
100] 60

Högre
63 / 80

Högre
80 / 67

Högre
51 / 58

Högre
58 / 57

Att det systematiskt tillvaratas
erfarenheter, kunskaper och
synpunkter säväl frän enskilda

deltagare/brukare som frän
brukarorganisationer eller grupper av
,

deltagare

10

-‚

Samordnade

sätt

Lägre
32 / 20
„

Effekter for deltggare

50m

Igom£ner ur

de samordnade msatserna ar hallbara
och sakra over nd
..

..

„a„

„

;

insatser inkluderar även

andra aktörer i samhället, företag,
ideella krafter och föreningsliv i det
löpande arbetet pä ett strukturerat

11

1

.

‚

Lägre

20 / 30
_

Rekommenderade mätt registerstudie, under
.

utvecklmg
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En struktur har skapats vars
huvuduppgifter är
initiera,

att strategiskt

upprätthälla och underhälla

relationer.

13

Samordnad verksamhet har ett
sektorsövergripande arbetssätt och
synsätt.

14

Det finns en klar och tydlig strategi för
uppföljning och utvärdering av

15

myndighetsgemensamma insatser.
Insikter frän samverkan leder till att

16

nya typer av förebyggande insatser
utvecklas sä att behov av samordnad
rehabilitering inte behöver bli aktuellt
om individer fängas upp mycket
tidigare och pä ett annorlunda sätt.
En värdegrund utifrän mänskliga
rättigheter

17

säsom jämställdhet,

mängfald och jämlikhet genomsyrar
den lokale samverkanskulturen
Verksamhet är i ekonomisk balans

Mätt samlas in under fr.o.m. 2022

Mätt
Leg (2003:1210)

om

ﬁnansiell samordning

av rehabiliteringsinsatser

Kommunallag
Rekommendationer
frän Nationella rädet
för finansiell

samordning.

Svarsfrekvenser per respondentgrupp
Respondentgrupp

Tillfrägade

Bortfall

Antal svar

Svarsandel

Deltagare pägäende

33

9

24

73%

Deltagare avslut

36

12

24

67%

6

6

100%

Parternas chefsgrupp

16

11

69%

Styrelseledamöter

14

4

10

71%

105

30

75

71%

Personal

Respondentertotalt
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under 2021
den pägäende pandemin

1.5.8 Sammanfattning gällande ﬁnansierade insatser
'
'
'

Verksamheterna ﬂyter som planerat trots
Samverkan internt och externt fungerar väl
En renodling av Coachingsteamet är initierat. Arbetet kammer att pägä under kvartal
1,

2022.

med Regeringsuppdrag att upptäcka väld fortgär

'

Arbetet

'

Nytt samarbete kring individer i behov av omfattande individualiserad vägledning och
motivationsinsatser, exempel pä en ”good practise”

'

Arbetet

'

Regionalt/nationellt samarbete under 202 1. Resultat: ett beviljat projekt frän ESF-

°

Arbetet

rädet

med indikatorerna för ﬁnansiell samordning fortsätter

till

förbunden i ÖMS-regionen.

med projektet Drivbänk är slutfört och kammer att fortsätta nya former,
i

förutsatt att
°

medel

beviljas

Coachingteamet gör en stegförﬂyttning med hällbara resultat.
Arbetsförmedlingen beskriver de individer de tar emot frän värt Coachingteam som väl
förberedda och har historiskt visat att de i mycket hög grad klarar fortsatt
arbetsträning och gär vidare till anställning.
Deltagarna

i

1.5.9 Balanskravsresultat 2021

(i

kr)„

„

„

„

‚

‚

‚

„

-405 155

Ärets resultat enligt resultaträkningen

Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Äterföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-405 15

Balanskravsresultat

gör bedömningar att ärets negativa resultat inte behöver a°terställas med hänvisning
till god ekonomisk hushällning och kommunallagens reglerför synnerliga skäl (prop.
1 996/97:52 s. 38 och 94). Detta dä förbundet över tid medvetet byggt upp ett eget kapitalför att
möta tillfälligaframtida kostnadsökningar.
*Styrelsen

1.6.

Väsentliga personalförhällanden

Förbundet har ingen anställd personal.

1.7.

Förväntad utveckling

Eﬂ'ekten av pandemin

Arbetsmarknaden i Örebro län har under äret päverkats som en följd av Covid-19 av olika
former av restriktioner. Arbetslösheten, särskilt längtidsarbetslösheten, har ökat. Framförallt
drabbades utrikesfödda tidigt under pandemin av ökad arbetslöshet, vilket delvis förklaras av
att dessa grupper i star utsträckning arbetar inom branscher som päverkats härt av
pandemin. Utrikesfödda har under läng tid haft en betydligt lägre sysselsättningsgrad än
inrikesfödda, framförallt utrikesfödda kvinnor.
Enligt Socialstyrelsens rapport "Utvecklingen av ekonomiskt biständ i spären av covid-19 —
faktablad 4", frän 2021-10-07 ”Under pandemiäret 2020 var det knappt 374 100 personer

som nägon gäng under äret fick ekonomiskt biständ,

det är knappt 2 procent färre jämfört
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med 2019. Andelen av befolkningen som fick ekonomiskt biständ nägon gäng under äret
uppgick till 3,6 procent, jämfört med 3,7 procent under 2019”.
Pandemin och dess päverkan pä svensk ekonomi och arbetsmarknad har säledes inte medfört
biständsmottagare under 2020. Istället ses, linie med de senaste ärens

ett ökat antal

i

utveckling, en minskning av antalet biständstagare.

Med andm ord. är Qgt tärrg
bigtändsmottagare under gandemiären 2020—2021. men ﬂer £q°r stöd en Iängre p_e_riod.
Behov av mer fördjupad samverkan
Bra samverkan kräver kunskap, att man vet hur man samverkan Det kräver resurser i form av
budgetmedel, säsom Finsam har, men ocksä resurser i form av att man släpper till
medarbetare, att medarbetare fär möjlighet att jobba med de här frägorna. Det kräver ett

engagemang frän de medarbetare som jobbar vär verksamhet. Det kräver ett engagemang
säsom ledningsgrupperna kommunerna.
i

frän ledningsgrupper,

Päsen/säcken

i

med pengar är en utmam'ng införframtiden

Vi ser att finansieringen av samerdningsförbund, kopplat till resurserna och hur det har sett
ut historiskt, inte har ökat i den takt som antalet kommuner i samordningsförbund har ökat

och antalet samordningsförbund generellt sett har ökat.
Vid införandet av Finsamlagstiftningen Vid ärsskiftet 2004—2005 fanns det 12 förbund
omfattade 25 medlemskommuner. Dä hade staten, det vill säga Försäkringskassan och

som

Arbetsförmedlingen, sin del i Samordningsförbunden. De hade möjlighet att avsätta 5 procent
av sjukpenninganslaget för samverkan där Samordningsförbunden ingär. Det var dä över 1
I dag uppgär den statliga tilldelningen
över 240 medlemskommuner.

miljard.

till

339 miljoner, och vi har 80 förbund och

För att kunna hantera den här relativa minskningen av resurser till Samordningsförbunden
har en del förbund valt att utveckla sin verksamhet. till exempel med hjälp av projektmedel
frän Europeiska socialfonden och andra häll. Nägot som även vi i Sydnärke nyttjat i olika

sammanhang.
Utifrän den tilldelning vi har i dag ser vi inte nägot utrymme att utöka
Samordningsförbundets uppdrag och utveckla det utifrän de ﬁnansiella förutsättningarna.

Utöver tillräckliga finansiella resurser ser vi behov av en längsiktig och öppen budgetprocess.
dag en budget som löper pä 1 är och i verksamhetsplanen tas 3 ärs budget, för vi

Vi har

i

finansierar verksamhet

som vänder sig till individer som ofta har längvariga och komplexa

behov. Det här kan vara svärt att

fä ihop.

Försäkringskassan och Nationella rädet har sedan 2017 tagit fram en fördelningsmodell för
de statliga medlen för att göra tilldelningen mer transparent och hitta en längsiktig modell för
fördelningen, vilket inte har funnits tidigare.
vi

har i dag, men utmaningen är inte hur vi

] ‚sak

@ngerar det bra mgd den tördelm'nggmodell

ﬁgller säcken.

utan dess storlek.

Den resursfördelningen som
5,2 miljoner kronor.

finns idag för Samordningsförbundet Sydnärke ligger pä ungefär
Det motsvarar inte dagens behov och vi ser därför att resursfördelningen

är en stor utmaning inför framtiden.

___——
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Awikelser

Awikelse gällande rekommendationen hyra av lokaler
Förbundet gör även under är 2021 avsteg när det gäller rekommendationen beträffande hyra
av lokal för de insatser som förbundet finansierar.
1.8.1

Motivering
I en tid dä de ﬂesta projektorganisationer är utspridda gör förbundet, tvärtom. Förbundet har
samlat nyckelpersoner frän de olika samverkande myndigheterna under ett och samma tak dä
vi i Förbundet tänker att samverkan sker bäst i "riktiga" möten där människor träffas. Det
hela kom igäng pä allvar 2017, sedan dess har det hänt en he] del. Idag finns 6 nyckelpersoner
med olika kompetenser och bakgrunder pä plats i de lokaler som förbundet hyr i Hallsberg.

om att det är i skärningspunkterna mellan olika kompetenser inom
samverkan som nya innovativa tjänster kommer att skapas. Därmed säkerställer förbundet
att ﬁnansierade verksamheter drivs pä ett ändamälsenligt och tillfredsställande sätt.
Vi är helt övertygade

de samverkande myndigheternas förfogande ses ocksä som
samverkan ska ges möjlighet att fungera sä friktionsfritt som möjligt.

Att förbundet ställer en lokal

smörjmedel för att

till

Det fürs för närvarande dialog beträffande en renodling av Coachingteamet. Därför bedömer
vi att lokalen som nyttjas av Coachingteamet kammer att sägas upp till slutet av 2022.
1.8.2 Awikelser pga.

Mad
°

den pägäendepandemin

gäller indiyidinriktan ingatger

De

individinriktade insatserna är fortsatt päverkade av pandemin, dä personal har

som ställer olika krav vilket fär som konsekvens
del arbetar olika med sina deltagare

olika arbetsgivare
viss
'

vära coacher

till

Periodvis har det varit svärt att ackvirera träningsplatser för vära deltagare pä olika
arbetsplatser, vilket har ökat

'

att

den totala tiden

Nägra deltagare har tackat nej

till

för deltagarna

insats pga. att

de

tillhör

i

insatsen

en riskgrupp

Mad gälle1: gtrukturinsatser
Övervägande del av insatserna har genomförts digitalt vilket inneburit en del störningar vad
gäller funktion och användarvänlighet i de olika digitala plattformarna.
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Resultaträkning

2.

2020

2021
Belopp

Not

kr.

i

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

5 971 971

5 673 188

2

077 235
-404 047

-6

3

Verksamhetens resultat
Finansiella kostnader

-1

-5

845 502

126 469
-1

108

081

Resultat after ﬁnansiella poster

405 155

125 388

Ärets resultat

405 155'

125 388

3.

Balansräkning

Belopp

i

2021-12-31

2020-12-31

-

-

3

1 620 609

Summa omsättningstillgängar

226 723
233 862
4 460 585

822 845

1

2 443 454

Summa tillgängar

4 460 585

2 443

Not

kr.

\

Tillgängar
Anläggnings’cillgäng

Omsättningstillgängar

Fordringar

4

Kassa och bank

454

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Ärets resultat

-405 155
248 162

Övrigt eget kapital

1

1

125 388
122 773

1

195 292

Skulder
Kortfristiga skulder

5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Ansvarsförbindelser

3

617 579

4 460 585

2 443 454

Inga

Inga
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4.

Kassaﬂödesanalys

Kassaﬂödesanalys, den löpande verksamheten
Belopp

i

2021

2020

—405 155

125 388

-405 155

125 388

403 878
2 422 286
18 408

41 326
-351 579
-310 253

-

-

-‘

-*

kr.

Ärets resultat
]ustering för

ej

likviditetspäverkande_ poster

Medel frän verksamheten före ﬁirändring
av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-2

Ökning/minskning kortfristiga skulder

Kassaﬂöde ﬁir den löpande verksamheten

Kassaﬂöde frän investeringsverksamheten
Kassaﬂöde frän ﬁnansieringsverksamheten
Ärets kassaﬂöde

-184 865

-386 747
620 609
1 233 862

Likvida medel vid ärets början

1

'

Likvida medel Vid äfets slut

1

805 474

1

625609

Driftredovisning

5.

Utfall

Budget

Avvikelse

Utfall

2021

2021

2021

2020

N etto*

Budget

Utfall-

Belopp tkr

Intäkt

Kosmad

Netto

Intäkt

Kostnad

Netto

netto
Administration

“"
glnl;lssizlr;lse

5 240 360

1

268 877

-3

971 483

-

1

078 603

1

-

3 068 721

3

-3

952 500

-18 983

078 603

1

239 756

-161 153

068 721

2

954 413

114 308

5

1

214 376

-4

019 624

-

1

112 882

1

112 882

-

2 098 674

234 000

kostnader

Motta@gsteam
C°adfmgteam
sydnarke

Växa

737 971

-

1 010

657

2 098 674

272 686

432 828

433 495

667

200 000

-199 333

-

-

-

Mässa

-

28 647

28 647

60 000

-31 353

-

10 655

10 655

Stukturinsatser

-

200 000

200 000

200 000

0

-

200 000

200 000

-

-

100 000

-100 000

-

199 338

199 338

5 673 188

6 078 343

801 669

-396 514

Drivbänk

Medlemma“
samverkan

Summa
*

Auges netto

eller brutto utifrän

405 155

5

971 971

-125 389

5 846 582

hur budgeten har beslutats.

Kommentar.
För 2021 rapporterar förbundet ett resultat om -405 155 kr. I budgeten för är 2021 var det
om -801 669 kr. För är 2021 uppgär eget kapital till 16%, dvs. 4
procentenheter under rekommenderat tak för eget kapital.
planerat för ett resultat
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Noter

Not 1. Redovisningsprinciper
Ärsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018597) om
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer frän Rädet för kommunal
redovisning. Vissa anpassningar har gjorts

till

Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

Driftbidrag frän staten

2021

2020

2 617 000

2 617 000

271 397

271 397

382 733

382 733

kommun
Driftbidrag frän Hallsbergs kommun
Driftbidrag frän Askersunds

DüﬂbkkagﬁänLaxäkonunun
Driftbidrag frän

Kumla kommun

Driftbidrag frän landsting/region

EU—medel och andra bidrag

'

1

135231

135231

519 139
308 500

519 139

432 828

_

1

308 500
737 971
‚

ÖVriga intäkter

Sunnna

6 360

-

5673188

5971971

2021

2020

Not 3. Verksamhetens kostnader

4809466

4582206

Köp av tjänst verkställande tjänsteman

409 961

497 152

Köpavadnünßüaüvaüänﬂer

_Prdekunedel

307554

265031

Revision

73 800

75 871

Arvoden

137 763

141 771

Sodﬂaav@ﬂer

44935

54140

3 383

27 133

’

Ersättning förlorad arbetsförtjänst

Övriga personalkostnader
Kurser, konferenser inkl resekostnader
Övrigt

Summa

5 162

10 386

32 455

87 772

252 755

104 040

6 077 235

5 845 502
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Not 4. Fordringar
2020

2021

55 920

Fordran utlägg
Fordran rekvirerade medel

2

Momsfordran
Förutbetalda kostnader

—

355 635

369 914

48 168

22 973

150 000

429 958

3 226 723

822 845

Upplupna intäkter

Summa

617 000

Not 5. Kortfristiga skulder
2021

2020

877 963

909 793

122 616

285 499

‘

‘

Leverantörsskulder

upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

2

Summa

617 000

3 617 579

1 195 292,00

Sida 30

Page 609 of 643

DocuSign Envelope

ID:

89064E1F-C999-4F74—8D69-3788AE396A55

Styrelsens underskrift

7.

Vi intygar att ärsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat

samt

kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
Styrelsen beslutar att föra över det ackumulerade överskottet

cm 843 007 kr till

nuvarande ärsbudget 2022.
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Revisorernas päteckning

8.

Vär revisionsberättelse har angivits den dag som framgär av vära elektroniska underskrifter.
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dessa framöver.

ni

har en

ert framtida styrelsearbete.

även vära förslag pä hur

bedömt att förbundet

ni

i

\

"”orhundz

u
x
»
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„

den här rapporten presenterar vi det revisionsarbete som vi har
utfört
avseende
2021
ärs revision. Syftet är att ge
er en bättre bild avgvär revision av förbundets räkenskaper, dass interna kontroll samt
styrelsens och
förbundschefens arbete och de iakttagelser som vi har gjort under arbetets gäng.

med

tycker är väsentliga att beakta

Malin Hellblad

vi

Rapporten innehäller bäde vära förslag pä utvecklingsomräden och omräden där vi
bra intern kontroll. 1Kopplat till de utvecklingsomräden som vi har identiﬁerat hittar

‘

även sammahfattat de frägeställningar som

kan arbeta
Vi har

Jennie Ferhros

Revisorsassistent

malin.hellblad@freveko.se

reviso;r

iennie.fernros@freYeko.se

072-467 69 96

Auktoriserad

072-467 69 97

„

°'

"":

%

\‚\/H

Page 616 of 643

.„4
.

.\'wa

.acühäiß

F REV EKD

1 Revisionens inriktning
Revisionens syfte

i

Förbundets revisoner som representerar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt
de ingäende
kommunerna och Region Örebro län har gett Jennie Fernros pä Freveko AB uppdrag att granska 2021 ärs
ärsredovisning.

risk*

och väsentlighet*.

Värt uppdrag är att‘ informera styrelsen och revisorerna am den bedömning av redovisning
och förvaltning som
Iigger till grund för;utformningen av revisionsberättelsen.Vi vill ocksä
ge förslag pä förbättringarvad gäller
processer och rutiner för ert förbund.

Vär revisionsgranskning är baserad pä
!

revisionsuppdraget ingär att granska den finansiella informationen, men även att granska
styrelsens och
förbundschefens förvaltning av förbundet, vilket sker genom värförvaltningsrevision*.

bilag? 1

redovisning ska tillämpas.

om

bl a

Styrelsen ansvarar för att förbundet uppr'a'ttar en ärsredovisning inom tre mänaderfrän
räkenskapsärets slut,
vilket framgär av Leg (20031210) om ﬁnansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser och Lagen (2018:597)

om kommunal bokföring och

Vär
granskning
har
utförts
enligt
god
revisionssed
och
med
iakttagande
av
revisorslagens bestämmelser
opartiskhet och självständighet samt med beaktande av ISA (International Standards on
Auditing).

i

Granskningen har ütförts enligt den upprättade revisionsplanen.

* Finns beskrivet
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2

Resultatanalys

Resiultaträkning

_

'

_

‘

_

_

‚

ert förbund.

2021

108

405 155'

405 155

-1

5 673 188
077 235
-404 047
-6

Här presenterar vi kort resultaträkningen och hur olika faktorer päverkar

z.

\

Nat

kr-

Belom>

2

i

Verksamhetens intäkter

7

3

”

„

Verksamhetens kosmader
Verksamhetens resultat
Finansiella kostnader
Resultat eher ﬁnansiella poster

Ärets resultat

_

_

2020

081

5 971 971
845 502
126 469

—S

-1

125 388

125 see
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2

Balansanäalys

‘

Balahsräkning

kr.

'

.

„„

Här presenterarvi kort balansräkningen och hur

3.

Beloppi
Tillgängar

Anläggningstillgäng

Fordringar

0msättningstillgängar

4

Not

olika faktorer

_

‚

2020-12-31

päverkar er't förbund.

2021—12-31

-

822 845
620 609

-

1

2 443 454

Kassa och bank

4 460 585

2 443 454

3 226 723
233 862
1

Summa omsättningstillgängar

4 460 585

122 773

1 195 292
2 443 454

1

Summa tillgängar
Eger kapital, avsättniugar och skulder
Eget kapital

248 162

4 460 585

3 617 579

1

125 388
_

5

-405 155

Ärets resultat
Övrigt eget kapital

Skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget käpital. avsättningar och slmlder
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3

Revisionen

Intern kontra"

under Iöpande är samt bokslutsprocess

Vär granskning har bland annat omfattat ge_nomgäng av de väsentli a
proces_serna för ﬁnansiell rapportering, inköp och
samt lön. Här sammanfattarvi vara slutsatser och utveck ingsomraden.

Finansiell rapportering

försaljning

.

i

Förbundet har bra rutiner och kontroller
avseende
' Uppföljning av
det ﬁnansiella resultatet per kvartal under Iöpande är. Vid varje styrelsemöte gäs
periodrapport igenom.
°
Uppdaterad
budget.
Styrelsen och FC arbetar aktin med att revidera budgeten under Iöpande är.
. Uppföljning av
verksamheten styrelseprotokoll under Iöpande är.
'
Delärsrapportﬁnns
upprättad
per 210630. Kommentarertill större ﬁnansiella awikelserﬁnns. Denna innehäller även
met av styrelsen uppsatta mäl. AV styrelseprotokollen framgär ocksä att verksamheten följs
är.

uppföljning av verksamheten

under Iöpande
.

Preliminära budgetar för 2021 och 2022 har antagits innen 30/11 äret före.
i

'

Flerärsbudget harupprättats, vilket är nödvändigt takt med att tidigare ärs överskott
minskar.
Upprättande av ärSredovisning inom 3 mänader frän räkenskapsärets slut, dvs inom |agstadgad tid.
°

i

Se förbättringsförslag nedan samt vänstra kolumnen.

Säkerställ av Finsam-mallen för ärsredovisning

används

fullt

ut och att senaste versionen tillämpas.

i

. Insatsen Coachingteamet
har under 2021 kostet 115 tkr mer än vad som budgeterats och vi kan inte se tilläggsbeslut
kring
kostnaden
som
fattats
av
styrelsen.
' Budgeterat resultat för
2021
enligt
verksamhetsplanen
är
-791
men
669
kr,
kvartalsrapporter
och
ärsredovisningen
används det felaktiga resultatet -801 669 kr. Enligt avstämning med FC är awikelsenjustering efter
informationsärende,
men formellt beslut om reviderad budget saknas.
.
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Process föl% rekvirering av medel frän

Intern kontroill forts

.

huvudmännen

Rekvirering av medel frän

huvudmännen.

'

Uppföljning ochlavstämning av inbetalningar.

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende
°

När förbundet rékvirerar medel döps dokumentet som upprättas felaktigt till "faktura”.

lnköpsprocessen

'

.

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende
°

rör FC.

Manuell attestrutin. FC attesterarsamtliga leverantörsfakturor och ordförande attesterarsamtliga kostnader
Attestordningen framgär av förbundets styrdokument.

som
'
'

Kumla kommun.

FC gör ingen utbetalningsattest utan styrelsen har via FC delegerat utbetalningsattesten
till
kommunen
enligt
delegationsordningen. Banktransaktioner godkänns och kontrasigneras av tvä av tre behöriga ekonomer
pä
.

med samordningsförbunden.

i

Rutin finns där endast huvudmännen beviljas medel till insatser, dvs förbundet köper inte själv in
verksamhet
och är inte själv ansvarig huvudman för nägon verksamhet. From 2019 blirAskersunds kommun huvudman för
bäde Mottagningsteamet och Coachingteamet, vilket är positivt dä det upplägget Iigger mer Iinje med

ursprungstanken

framgär av bilaga till ärsredovisningen.

'

insats

Uppföljning av nedlagda kostnader pä kontonivä samt per insats/projekt görs vid varje styrelsemöte.

mot budget för respektive

Ärssammanställning där

utfall ställs

°
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Löneproce‘ssen
inte haft

Intern kontra?" forts

.
Förbundet har under 2021

nägon

anställd personal.

kommun gentemot ledamöterna och Skatteverket.
Administration och attest av arvoden

till

styrelsen.

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende
'

Region Örebro läns reglemente.

Arvoden som

Löpande bokföring

följer

'

.

till

verksamheten.

Även styrelsearvodena administreras av Kumla

Rörelsegilla kostnader. Kontroll har gjorts av att bokförda kostnader är kopplade

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende
'
'

insatsen, vilket är ett

mer korrekt upplägg

utifrän

Hela upplägget häller pä att göras om sä att Ieverantörsfakturor avseende en viss insats numera administreras
och bokförs hos ansvarig huvudman. Förbundets Ieverantörsfakturor kommer säledes endast att bestä av

medel frän ansvarig huvudman för den aktuella

med samordningsförbunden.

rekvirering av

grundtanken

*SUS= Sektoröver9ripande system för Uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsomrädet
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Skatt
‘

Intern kontro‘ll forts

.

arbetsgivare dä

bitarna.

gällande Iagstif-tning.

Kumla kommun sköter de

följer

Förbundet har skött sina ätaganden gentemot SKV under 2020.

.
Lagar

Arbetsgivarrollen

som

Förbundets verksa‘mhet och finansiella rapportering

.

ej reg‘istrerat

i

protokoll.

med

revisionsberättelse och revisionsrapport

Fastställande av ärsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Förbundet är

.

Styrelsen har korrekt fastställt ärsredovisningen

sina

Efter avslutad revision ska förbundet distribuera ärsredovisningen
till

bl a finns avtal

tecknade

med

huvudmän. Huvudmännen ska därefterärligen fastställa förbundets ärsredovisning och bevilja styrelsen
AV styrelseprotokollen framgär att samtliga huvudmän fastställt 2020 ärs ärsredovisning och
ansvarsfrihet.

beviljat styrelsen ahsvarsfrihet.

.

Avtal
med huvudmännen avseende insatser/direkt verksamhet,
Kumla kommun avseende coachingteamet och mottagningsteamet.
Avtal finns tecknade

. GDPR (nya personuppgiftslagen)

med Kumla kommun avseende de administrativa tjänsterna samt med

leverantör av webbtjänster.

Förbundet har utsett dataskyddsombud frän Kumla kommun. Styrelseledamöterna har skrivit under
samtyckesblankettiangäende förbundets användande av deras personuppgifter. Personuppgiftsbiträdesavtal har
tecknats
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Dagorää
Revidet

Förbundetsstyrdokument

Intern kontroll fbrts

.
till

vänster.

Attestordning

i

El

Utvärdering av insatser

Lathund ”Finsam for dummies"

förbundet behandlar

som

gäller

ÜArbetsmiljöarbetet samordningsförbund

EI

ClDelegationsordning

Förbundet har uppdatérade styrdokument enligt nedan. From 190201 gäller
ny förbundsordning. Dokument som antagits
i

under 2021 framgär rutan

Arbetsbeskrivning för förbundschefen

ÜFörbundsordningg
El

ÜArbetsbeskrivnihg för beredningsgrupp

EI Intern kontrollplan

ansvar och mandat

ÜArbetsordning för styrelsen

roller,

att

beredningsgrupp och FC
till

El

Firmatecknare

personuppgifter

Samtycke

styrelse,

Uppdrag,
EI

msatser

CI

Godkännande av banktransaktioner och

CI Roller

och ansvarsbeskrivning

behörighetsadministration internetbanken

El

El

DÄrlig verksamhetsplan
ÜÄrlig budget

ÜStyrdokument, delegationsordning

tl"

och kontroll

Kntener for ansokan av medel

El Riktlinjer för intern styrning
El

syfte och uppföljning av

Dokument där man,
framgär

El

insatser

god ekonomisk hushällning

ÜKommumkatnon;—aplan
EI Riktlinjerför

El Programförklarirﬁg
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Verksamhetsrevision

God ekonomisk hushällning

Förbundets verksamhet under 2020 framgär av ärsredovisningen. Här sammanfattar vi vära iakttagelser.

.

hur star del

%

i

%

l

Förbundet ska bedriva verksamhet som är
ändamälsenlig
och
effektiv
samt
med
god
ekonomisk
hushällning.
Förbundets personal- och administrationskostnader
utgör
%
av
erhällna
ordinarie
24
bidrag
(23)
2021
(2020). De
administrative kostnaderna bedöms nägot höga förhällande till andra förbund ochjämfört med
förbundets
storlek. De administrative kostnaderna
2021
uppgär
till
1268
tkr
tkr
och
2020)
(1213
täcks
säledes
inte
av
den
grundtilldelning om
tkr
som
4oo+4oo
förbundet
erhäller
som
självständigt
förbund.
detta
förbund
hanteras
70 %
av kostnaden för FC som administrativ kostnad och 30 % som strukturövergripande kostnad. Fördelningen
görs
utifrän till
FC bedöms arbeta administrativt vs processtödjande.

Ej

bedriva rehabiliteringsverksamhet

nägon egen rehabiliteringsverksamhet. De fär inte

heller fatta

Kostnaden
för
utbetalda
medel
till
projekt/insatser
uppgär till 92 (88)
av erhället ordinarie bidrag för 2021
(2020). Förbundets egna kapital uppgär till 16
och understiger därmed korrekt rekommenderat tak cm 20 %. Till
förbundets fördel är även att 2021 ärs tilldelade medel förbrukats under äret, dä ärets resultat blev
-405 tkr.

.

Förbunden

fär enligt förarbetena inte bedriva

som

processtödjare

i

i

insatserna/projekten.

de beviljade insatserna. FC fungerar ej som
enskilda deltagare

personalen

med

till

lokal för coachingteamet med ett privat aktiebolag. Detta bör tecknas via nägon
upphandlartjänsten externt och sedan äskar medel frän samordningsförbundet istället.

fall

sin tur

i

beslut om enskilda individers deltagande insatser ellerﬁnansiera deltagarnas försörjning, dvs ej
bedriva
myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.

i

Avtal finns tecknade avseende

huvudman som
i

FC fungerar samtliga

arbetsledare eller projektledare och arbetar inte

11
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Beviljandaav medel till insatser/projekt

Verksamhetsrevision

.

Förbundet begäralltid in ansökningarför alla större projekt/insatser, där syfte, mäl, tidsperiod och Uppföljning
underlag för styrelsebeslut beträffande beviljande av medel. Mallarﬁnns pä hemsidan. God rutin

som

Mäluppfyllelse

framgär,

ﬁnns.

.

bl

a ärsredovisningen

att

en tydlig koppling

till

styrelsens mäl

i

verksamhetsplanen ﬁnns. Det framgär tydligt

att

bäde beträffande de

Mälen för verksamheten framgär av verksamhetsplanen och mälen för de enskilda insatserna framgär av
ansökningarna. Utvärderingsmetoder samt mäluppfyllelsen framgär av

och

strukturövergripande insatserna och de individinriktade insatserna. Vär bedömning är att dessa är
tillfredsställande

styrelsen anser attmälbilden för 2021 är uppfylld.

samt för attjämföra

resultat

i

och utveckling met andra förbund landet,

vilket vi

ﬁnner positivt.

Etablerade verktyg som $US och indikatorerna används för att följa verksamheten mot uppsatta mäl samt över
tid

i

under äret. Uppföljning av
Coachingteamet görs samband med styrelsemötena och ärsrapport inhämtas frän ansvarig

tydligt av styrelseprotokollen att styrelsen följt beviljade medel/insatser

största insatseh

Det framgär

den

för projektet.

‘

i

Bra och tydlig uppsftällning och beskrivning av verksamheten form av beviljade insatser/projekt framgär av
ärsredovisningen.

12
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Sammanfattning av förbättringsförslag
Neda|n föl'er en sammanfattning av iakttagelserfrän 2021 ärs revision

ostnaden beslutats av styrelsen.

och

likviditet

ärs

ska räcka alternativt

som hör användas som underlag till 2022

kapital

Coachianeamet har under 2021 kostat 115 tkr mer än budgeterat och vi kan

rutmerna
lns_atsen

Ullaggsbeslut

30

r

som

2021.

inte

i

Svärigheter

styrelseprotokoll se att

istället.

__

__

galler nar

lön och dä för

huvudmän ska eöbe_nämnas f_ak_tura utar_1 rekvisition.l
benamnas Kundfakturor utan vnga kortfnsﬂga fordrmgar. Detsamma
re_kvirerar mede_l_frän sina

avser inköp av möbler till FC:s nya kontor borde ha attesterats av ordförande.

De8at<il(ministrativa

med avrese- och

kostnaderna hör ses över. Kostnaden för upphandlat administrativt stöd har ökat frän 227 tkr 2019 till

Doé<umentet närvamlista/sammanträdesarvode/reseersättning för revisorer ska kompletteras
an omstort.

En dig|ital attestryt_in spararförbundet tid och_raengar. Ett redovisningsprogram som kan hantera projektredovisning
under ättar bokfonngen och rapporteringen tl Istyrelsen.

F;_a_kturor frän_Kumla _kommun mäste granskas noggrannare dä awikelse päträffats bäde avseende FC:s
hoga arbetsgwaravgufterfakturerats avseende styrelsearvoden.

Fakturor

ars_redov_gsmngen ska d_gessa mte heller
utlagg gors for andra forbund.

Handlingen_därförbundet

Hyre_savtalet avsgende lokalen som coac_hingteamet använder_bör tecknas \_/ia nägon huvudman
forehgger dock da huvudmannaskapet for coachmgteamet vanerar mellan aren.

om

För_delninggn mellan Ieverantörsskylder och intqrimsskulder r_nä_gte ses över_till kommende ärs bokgluf_c samt äyen
o‘r bokfonng av leverantorsfakturor sa
detta sker pa ratt datum sa att momsen bhr lyft pa ratt uppbord.

qurärsbud gten för 2022—20_2 behöver revideras för att förbundets egna
maste ytter vgare b|drag erhal as.

styre sear ete.

'

'

'

'

Säkerställ att senaste mallen för Finsam-ärsredovisning tillämpas.

'

\
P;r„,h„n6‘
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Sammanfattande

revisionell

bedömning

Sammanfattning av verksamhetsrevision

kommenteras vid styrelsemötena.

i

Uppställningen
och
redovisningen
av projekten/insatserna ärsredovisningen ärtydliga. Det gärtydligt att följa mäl,
samt nedlagda kostnader och budget per projekt/insats. Riktlinjerför ansökan om projektmedel
styrelsen.

mäluppfyllelse, resultat

ﬁnns antagen av

Projekten/insatsernalföljs Iöpande och

som

beviljats

i

i

Styrelsen verkarvara konsekvent att begära in projektbeskrivningardär mäl framgär. Avtal ﬁnns även
tecknade avseende
medel. Styrelsen och förbundschefen begär även in delärs- och slutrapporteri enlighet med
samt utvärderas och kommenteras ärsredovisningen.

alla insatser

avtalet mellan parterna sä att dessa kan följas Iöpande

_

_

__

_

Verksamhetens mäl framgär av verksamhetsplanen och tydlig uppföljning av mälen för de strukturövergripande respektive
framgär av ärsredovisningen. Det framgär även att styrelsen anser att förbundet nätt sin mälbild
individinriktade insatsema

under 2021.

Sammantagét

att

sköts även förbundets redovisning pä ett tillfredsställande sätt

med en tillfredsställande
med god ordning pä den Iöpande

förbundets verksamhet bedrivs pä ett ändamälsenligt och effektivt sätt

Sammanfattande rewsmnell bedomnmg
kvalitet.

Vär granskning visar
bokföringen.

i

i

Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushällning kommuner och
Iandsting, föresläs bl a att
revisorerna Ska granska och bedöma om resultatet ärsredovisningen är förenligt med de mäl
styrelsen beslutat om för
ekonomin under perioden. Vär bedömning är att ärsredovisningen innehäller en tillfredsställande uppföljning av
verksamhetens mäl och kommentarertill dessa.

är. Tillfredsställande

information framgäri notapparaten.

Vär bedömning är att samordningsförbundets ärsredovisning uppfyller Iagens krav. Ärsredovisningen omfattar
förvaltningsberättelse, resultaträkningjämfört met budget ochjämfört met fg är samt balansräkning med
kassaﬂödesanalys förwperioden och föregäende
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Som sädana

som har aller kan ha en v'a'sentlig pävexkan pä förbundets

Ett gult ljus indikerar observationer som, även om de inte möter
ls;i];ggfg för att äsättas ett rött ljus, har
ellerkan ha en sädan päverkan pä den ﬁnansiella rapporteringen att de bör komme till styrelsens
kännedom.

ﬁnansiella rapporten'ng eller som utgör en väsentlig svaghet i den interna kontmllen.
kräver de därför star uppmärksamhet ﬁ'än styrelsens side.

Ett ;rött ljus äsätts normalt observationer

Föf-klaring

Bilaga 2 —Trafikljus

Trqﬁkljus

.
.

.

Ett grönt ljus kan äsättas observaüoner som tidigare Hassifioerats som gula aller
röda, men som nu
har ätgärdais. Frägeställningar där vi förvisso inte har nägra avvikelser aller brister att rapportera kan
ocl<sä äsättas ett grönt ljus om de är av sädan magnitud aller beh%de med en sädan grad av
komplexitet att styrelsen hör fä kännedom om dem.

16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 81 - Svar på motion om Förenings- och fritidsgård i norra Hallsberg
(22/KS/102)

Ärendebeskrivning
Ett svar på vänsterpartiets motion om förenings- och fritidsgård i norra Hallsberg är under
framtagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.
Förvaltningen arbetar med att få fram ett svar på motionen så att den kan behandlas på
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni.

Beslut
Kommunstyrelse beslutar att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att bereda
motionssvaret inför kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Motion om Förenings- och fritidsgård i norra Hallsberg

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om Förenings- och fritidsgård i
norra Hallsberg
§ 81
22/KS/102

Page 632 of 643

Motion om ’Fritids- och föreningsgård’ i
norra Hallsberg
Norra delarna av tätorten Hallsberg har behov av
bättre samlingslokaler och av det utbud av service
och kultur som kan rymmas i en riktig föreningsoch fritidsgård. Vi vill att kommunen snabbt
undersöker möjligheterna att använda den fd
pingstkyrkan, nuvarande Mandeiska kyrkan, i
avsikt att förvärva den.
Hallsbergs kommun har valt att riva först Folkets Hus i Hallsberg och sedan
Elof-huset nära Nytorget. De föreningar och verksamheter som funnits i husen
har fått söka andra lokaler och ofta har det inte funnits fullgoda lokaler att finna.
Särskilt i norra Hallsberg finns det många kommuninnevånare som behöver ett
större utbud av barn- och ungdomsaktiviteter och samlingslokaler för studier,
sammankomster och möten. Kommunens egna folkhälsoansvariga har pekat på
att det enda området i Hallsberg med större antal boende i en utsatt ekonomisk
och social situation finns i flerbostadshusen här. Kommunen har ansvaret att ge
invånarna här bättre möjligheter till samvaro, utveckling och bra integration.
Det borde vara en självklarhet för oss alla att satsa mer och bättre på norr. Nu
finns ett bra tillfälle att skaffa lokaler som är byggda just för en sådan
verksamhet. Den fd pingstkyrkan, Nytorgsgatan 90, är till salu. Huset är byggt
med den blandning av mindre och större utrymmen som är lämpligt i en
föreningsgård. Bildningsförbund, föreningar, församlingar med mera skulle här
kunna få ett nav för sin verksamhet. Även kommunala verksamheter kan få
utrymme. Exempelvis skulle kommunfullmäktige kunna mötas här. Dess läge,
mitt i de tätaste bostadsområdena, gör den särskilt attraktiv för ändamålet.
Andra fastigheter i området som skulle kunna bli lediga har inte samma
potential.
Mer information om fastigheten finns på mäklarens, Fastighetsbyrån, hemsida.
Mäklare Erika Ekström, 070-349 50 73, kan svara på frågor.

Vi föreslår därför:
 att kommunen skyndsamt undersöker fastigheten och
försäljningsvillkoren
forts.
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 att kommunen finner ett sätt att finansiera köpet och driften,
eventuellt genom ombudgetering
 att kommunen , på grundval av det ovanstående, köper in huset
 att kommunen startar eller flyttar passande verksamheter och finner
samarbeten för att fylla huset med liv och aktiviteter

Vänsterpartiet i Hallsberg, 220419

________________________________
Tryggve Thyresson
________________________________
Veronica Löfling
________________________________
Peter Tillman
________________________________
Sören Pettersson
________________________________
Göril Thyresson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 82- Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2022-04-01 - 2022-05-25.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Delegeringsbeslut
























Justerare signatur

/KS/2221437 22/KS/1-47
/KS/2221462 22/KS/1-48
/KS/2221466 22/KS/82-3
/KS/2221469 22/KS/1-49
/KS/2221734 22/KS/82-4
/KS/2221782 22/KS/1-50
/KS/2221801 22/KS/1-51
VA-verk och badhus 2
/KS/2221800 22/KS/1-52
behandling barn och unga 1
/KS/2221799 22/KS/1-53
behandling barn och unga 2
/KS/2221798 22/KS/1-54
behandling barn och unga 3
/KS/2221797 22/KS/1-55
behandling barn och unga 4
/KS/2221796 22/KS/1-56
VA-verk och badhus 1
/KS/2221806 22/KS/1-57
behandling barn och unga 6
/KS/2221805 22/KS/1-58
behandling barn och unga 5
/KS/2221803 22/KS/1-59
behandling barn och unga 7
/KS/2221818 22/KS/82-5
/KS/2221821 22/KS/82-6
/KS/2221833 22/KS/1-60
socialsekreterare/sakkunnig
/KS/2221860 22/KS/1-61
/KS/2221858 22/KS/1-62
Athena mitt nya hem AB
/KS/2221857 22/KS/1-63
Crewford Care STÖD AB
/KS/2221856 22/KS/1-64
Crewford Care Syd AB
/KS/2221855 22/KS/1-65
HVBFristad AB

Delegationsbeslut, avslutande av anställning
Delegationsbeslut, anställning av socialsekreterare
Köpekontrakt Gatugårda 1:80
Delegationsbeslut, anställning av lärare
Köpekontrakt Grotorp 6:9
Delegationsbeslut, anställning av kock
Delegationsbeslut, anmälan till ramavtal kemikalier till
Delegationsbeslut, anmälan till ramavtal Vård och
Delegationsbeslut, anmälan till ramavtal Vård och
Delegationsbeslut, anmälan till ramavtal Vård och
Delegationsbeslut, anmälan till ramavtal Vård och
Delegationsbeslut, anmälan till ramavtal kemikalier till
Delegationsbeslut, anmälan till ramavtal Vård och
Delegationsbeslut, anmälan till ramavtal Vård och
Delegationsbeslut, anmälan till ramavtal Vård och
Köpekontrakt Gatugårda 1:66
Köpekontrakt Gatugårda 3:8
Delegationsbeslut, anställning av
Delegationsbeslut, anmälan till ramavtal färska ägg
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga -

Utdragsbestyrkande

Page 635 of 643

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen


























Justerare signatur

/KS/2221854 22/KS/1-66
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Hällekis gård AB
/KS/2221853 22/KS/1-67
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Insikten HVB AB
/KS/2221852 22/KS/1-68
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Lejongruppen AB: 4 AVTAL
/KS/2221850 22/KS/1-69
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Riande AB: 3 AVTAL
/KS/2221849 22/KS/1-70
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Risingegårdens behandlingshem AB: 2 AVTAL
/KS/2221848 22/KS/1-71
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Samskapa behandling AB: 4 AVTAL
/KS/2221847 22/KS/1-72
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Solgläntans behandlingshem AB
/KS/2221846 22/KS/1-73
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga - Steget
vidare AB: 2 AVTAL
/KS/2221845 22/KS/1-74
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Wermind HVB AB
/KS/2221844 22/KS/1-75
Ramavtal Vård barn och unga -Vitae omsorg AB
/KS/2221869 22/KS/1-76
Delegationsbeslut, anställning av lärare 4-6
/KS/2221892 22/KS/1-77
Delegationsbeslut, Vård och behandling barn och unga Active Omsorg i Linköping 6 AVTAL
/KS/2221894 22/KS/1-79
Delegationsbeslut, Vård och behandling barn och unga Caremorde Vård och Behandling AB 5 AVTAL
/KS/2221890 22/KS/1-80
Delegationsbeslut, Vård och behandling barn och unga Gryning vård AB 16 AVTAL
/KS/2221889 22/KS/1-81
Delegationsbeslut, Vård och behandling barn och unga Grödbygården AB
/KS/2221888 22/KS/1-82
Delegationsbeslut, Vård och behandling barn och unga Nämndemansgåreden Idagården
/KS/2221886 22/KS/1-83
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Attendo Individ och familj AB 2 AVTAL
/KS/2221885 22/KS/1-84
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Cederängen utrednings- och behandlingshem
/KS/2221884 22/KS/1-85
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Elisabethgårdens akut- och utredningshem
/KS/2221883 22/KS/1-86
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Frälsningsarmen 3 AVTAL
/KS/2221882 22/KS/1-87
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga - Vision
i väst AB
/KS/2221881 22/KS/1-88
Delegationsbeslut, Vård och behandling barn och unga Ability Care AB
/KS/2221879 22/KS/1-89
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga - Villa
Lindö Behandling AB
/KS/2221878 22/KS/1-90
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga - Villa
Lindö Utredning och tjänster AB
/KS/2221876 22/KS/1-91
Delegationsbeslut, anställning av äldrekonsulent
/KS/2221904 22/KS/82-7
Köpekontrakt Sköllersta 1:259
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

























Justerare signatur

/KS/2221936 22/KS/1-92
/KS/2221934 22/KS/1-93
Aliento HVB AB
/KS/2221932 22/KS/1-94
väst AB
/KS/2221931 22/KS/1-95
Uppdraget HVB i Nyköping AB
/KS/2221930 22/KS/1-96
Gårdsjöns Tonårsvård AB
/KS/2221929 22/KS/1-97
Vitsippan HVB AB
/KS/2221927 22/KS/1-98
gården AB
/KS/2221926 22/KS/1-99
Framsteget Unga AB
/KS/2221925 22/KS/1-100
Nanolfvillan AB
/KS/2221924 22/KS/1-101
Allviken vård AB
/KS/2221923 22/KS/1-102
gruppen CG AB
/KS/2221922 22/KS/1-103
Mälarhöjden AB
/KS/2221920 22/KS/1-104
Vägvalet väst AB
/KS/2221919 22/KS/1-105
Alternatus HVB Ramnäs
/KS/2221918 22/KS/1-106
Alternatus HVB Villan AB
/KS/2221917 22/KS/1-107
Slussen i sand AB
/KS/2221916 22/KS/1-108
Agustagården AB
/KS/2221915 22/KS/1-109
Våningen i Jönköping AB
/KS/2221914 22/KS/1-110
fokus AB
/KS/2221913 22/KS/1-111
HVB AB
/KS/2221970 22/KS/1-112
/KS/2221980 22/KS/1-113
Riddarhyttans gård AB
/KS/2221979 22/KS/1-114
Mölnbacka ungdomshem AB
/KS/2221978 22/KS/1-115
behandlingshem AB
/KS/2221977 22/KS/1-116
Magelugnen utveckling AB

Delegationsbeslut, Ramavtal Bemanningstjänster 2020
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga -Vision i
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga - FIA
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga -Cura
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga -Evia
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga -Villa
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga - 4e
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga -Vård i
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga -Vision i
Delegationsbeslut, betydande miljöpåverkan
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga - Meby
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Utdragsbestyrkande
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/KS/2221976 22/KS/1-117
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga - Carpe
diem i Mälardalen AB
/KS/2221975 22/KS/1-118
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga - Krica
behandling och utbildning AB 3 avtal
/KS/2221974 22/KS/1-119
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Vistrasel utbildningsforum AB
/KS/2221973 22/KS/1-120
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Russinbacken AB
/KS/2221972 22/KS/1-121
Delegationsbeslut, Ramavtal Vård barn och unga Gårdsjöns Tonårsvård AB
/KS/2221990 22/KS/1-122
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2221993 22/KS/1-123
Delegationsbeslut, anställning av enhetschef
/KS/2221994 22/KS/1-124
Delegationsbeslut, anställning av enhetschef
/KS/2222018 22/KS/1-125
Delegationsbeslut, anställning av stödpedagog
/KS/2222028 22/KS/1-126
Delegationsbeslut avtal 2022-05-18 nr 1
/KS/2222027 22/KS/1-127
Delegationsbeslut avtal 2022-05-18 nr 2
/KS/2222026 22/KS/1-128
Delegationsbeslut avtal 2022-05-18 nr 3
/KS/2222025 22/KS/1-129
Delegationsbeslut avtal 2022-05-18 nr 4
/KS/2222034 22/KS/1-130
Delegationsbeslut, anställning av socialsekreterare
/KS/2222093 22/KS/82-8
Köpekontrakt Sköllersta 1:258
/KS/2222101 22/KS/116-6
§46 KSAU Direktanvisning Äppelträdgården 9
/KS/2222104 22/KS/125-4
§49 KSAU Ändring av ”Detaljplan för ett område ’Norr
om Tälleleden’, del av fastigheten Ulvsätter 2:4” i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
/KS/2222109 22/KS/129-1
§54 KSAU Planuppdrag del av Hallsbergs Centrum 1:5 mfl
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Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 83- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden till kommunstyrelsen som inkommit under perioden 2022-04-01 - 2022-05-25.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information.

Beslut
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Anmälningar









Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd 2022-04-20
Protokoll Vätternvatten AB 2022-04-13
Protokoll Vätternvatten AB 2022-03-24
Skrivelse till de kommunala huvudmännen beträffande Personligt ombud
Protokoll Sydnärkes IT-nämnd 2022-05-11
Protokoll Specifika samverkansrådet för kultur 2022-04-22
Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2023
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§ 84- Övrigt
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Övrigt
§ 84
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Sammanträdesdatum 2022-05-31

Kommunstyrelsen

§ 85- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och arbetet under våren och hälsar alla en trevlig
sommar. Ordförande avslutar sammanträdet.
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Sammanträdets avslutning
§ 85
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