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1 – Sammanträdets inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare. Justeringen föreslås ske senast den 4 november.
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av föredragningslista.
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2 – Allmänhetens frågestund Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på 
dagordningen.
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3 – Aktuell information Föredragande  
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4 - Avsägelser och fyllnadsval (22/KS/4) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i bildningsnämnden och ersättare i valnämnden kommer att 
ske.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att välja Ebba Leandersson (SD) som ledamot i bildningsnämnden.
att välja Dan Fredriksson (SD) som ersättare i valnämnden.
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5 - Val av fullmäktiges presidium för 
mandatperioden 2023-2026 (22/KS/96)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande till kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026.
 
Inkomna nomineringar:
 
Ordförande: Hans Karlsson (S)
Förste vice ordförande: Theres Andersson (S)
Andre vice ordförande: Jimmy Olsson (SD)
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6 - Val av fullmäktiges valberedning för 
mandatperioden 2023-2026 (22/KS/96)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att välja 8 ledamöter och 8 ersättare till kommunfullmäktiges valberedning 
för mandatperioden 2023-2026. Av dessa ska en väljas till ordförande och en till vice ordförande.
 
Inkomna nomineringar:
 
Ordförande: Christina Johansson (S)
Vice ordförande: Lennart Pettersson (M)
Vice ordförande: Jimmy Olsson (SD)
 
Ledamöter:
Inger Hellqvist (C)
Martin Pettersson (KD)
Jan-Erik Persson (L)
Lennart Pettersson (M)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
 
Ersättare:
Anna-Karin Ryefalk (S)
Anders Lycketeg (C)
Jaana Storsveden (L)
Rikard Bergström (M)
Helén Svensson (MP)
Johnny Ring (SD)
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7 - Prissättning av verksamhetsmark för 
detaljplan Söder om Tälleleden, del av 
fastigheten Ulvsätter 2:4 (22/KS/144)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut 2013-12-16, KF §183 2013, om prissättning av kommunens 
industrimark för befintliga verksamhetsområden i Hallsberg men även i Sköllersta, Pålsboda och 
Vretstorp. Det finns nu ett stort intresse att köpa mark i det nya logistikområdet detaljplanen söder 
om Tälleleden, del av fastighetens Ulvsätter 2:4. För att möta efterfrågan och marknadsanpassa 
priserna efter dagens prisnivåer behövs prissättningen av verksamhetsmark justeras. 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att industrimark för detaljplan söder om Tälleleden i attraktiv 
skyltläge prissätts till 200 kr/kvm, normalt läge till 175 kr/kvm och mark under kraftledning med 
byggnadsförbud till 100 kr/kvm. 
Beslutsunderlag 

 Prissättning verksamhetsmark Dp söder om Tälleden
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8 - Delårsrapport 2022 Hallsbergs kommun 
(22/KS/154)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en 
delårsrapport per 2022-08-31. Av delårsrapporten framgår att prognosen för årets resultat visar ett 
överskott på 34,2 mnkr vilket är 17,2 mnkr högre än beslutad budget.

Då kostnadsökningarna för skolskjutsar och interkommunala kostnader på kort sikt är utanför 
bildningsnämndens möjliga åtgärder under året föreslås att en kompensation för dessa kostnader 
år 2022 sker ur kommunstyrelsens planeringsreserv.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport 2022. 

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

 TS Delårsrapport 2022 Hallsbergs kommun
 Delårsrapport 2022 Hallsbergs kommun
 Revisorernas bedömning avseende delårsrapport 2022
 Revisionsrapport delårsgranskning 2022 Hallsbergs kommun
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9 – Obesvarade motioner Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Det finns två obesvarade motioner

 Motion gällande heltid som norm (inkom 2022-09-05)
 Motion angående vänort i Ukraina (inkom 2022-09-26)

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås ta detta som information.
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10 - Förslag från kommuninvånare (22/KS/3) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Under perioden 2022-09-16 - 2022-10-13 har två förslag från kommuninvånare inkommit.

 Säkrare cykelställ norr om järnvägen/pylonbron
 Hundrastgård i Pålsboda

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

 Förslag från kommuninvånare, säkrare cykelställ norr om järnvägen/pylonbron
 Förslag från kommuninvånare, hundrastgård i Pålsboda
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11 – Meddelanden Föredragande  

Ärendet i korthet 
Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige under perioden 2022-09-16 - 2022-10-13.
Anmälningar 

 /KS/2222968 22/KS/10-5    Delårsrapport 2022 Sydnärkens överförmyndarnämnd
 /KS/2223070 22/KS/16-1    Delårsrapport 2022 Nerikes Brandkår
 /KS/2223104 22/KS/17-1    Delårsbokslut 2022 Samordningsförbundet Sydnärke
 /KS/2223182 22/KS/20-16    Tertialrapport 2 2022
 /KS/2223235 22/KS/9-4    Delårsrapport 2022 Taxe- och avgiftsnämnden
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12 – Sammanträdets avslutning Föredragande  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:22/KS/144 
2022-09-29

Förslag prissättning av verksamhetsmark för detaljplan Söder om 
Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2013-12-16, KF §183 2013, om prissättning av kommunens 
industrimark för befintliga verksamhetsområden i Hallsberg men även i Sköllersta, Pålsboda och  
Vretstorp. Det finns nu ett stort intresse att köpa mark i det nya logistikområdet detaljplanen söder 
om Tälleleden, del av fastighetens Ulvsätter 2:4. För att möta efterfrågan och marknadsanpassa 
priserna efter dagens prisnivåer behövs prissättningen av verksamhetsmark justeras. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att industrimark för detaljplan söder om Tälleleden i attraktiv 
skyltläge prissätts till 200 kr/kvm, normalt läge till 175 kr/kvm och mark belastad med luftledning till 
100 kr/kvm. 

Ärendet 
Detaljplan för Söder om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4 vann laga kraft 2022-05-20. Huvudsyftet med 
detaljplanen är att tillskapa ett område för terminal-, lager och industriverksamhet med närhet till 
kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv 50 och E20.

I kommunfullmäktiges beslut från 2013 bestämdes att prissättningen i Hallsberg ska vara 100 kr/kvm 
för industrimark och i de övriga tätorterna Sköllersta, Pålsboda och  Vretstorp där kommunen äger 
verksamhetsmark till 50 kr/kvm Det fattades även beslut om borttagning av pålningsbidrag och 
planavgifter. 

Hallsbergs kommun har nu ett stort intresse för verksamhetsmark i det nya området söder om 
Tälleleden med ett 10-tal intressenter. En exploateringskalkyl har upprättats som visar att en 
prisjustering är nödvändig. Förvaltningen föreslår att tomtpriserna marknadsanpassas och 
differentieras där ett attraktiv skyltläge kostar mer och mark med belastning i form av luftledning 
mindre enligt kartbilagan.

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Kartbilaga
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:22/KS/144 
2022-09-29

Föreslagen prissättning i norra kvarteret med skyltläge 200 kr/kvm

Föreslagen prissättning i norra kvarteret med byggnadsförbud (prickmark) under kraftledning 100 kr/kvm

Föreslagen prissättning södra kvarteret i 175 kr/kvm
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1

Delårsrapport 2022 Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt en 
delårsrapport per 2022-08-31. Av delårsrapporten framgår att prognosen för årets resultat visar ett 
överskott på 34,2 mnkr vilket är 17,2 mnkr högre än beslutad budget.

Då kostnadsökningarna för skolskjutsar och interkommunala kostnader på kort sikt är utanför 
bildningsnämndens möjliga åtgärder under året föreslås att en kompensation för dessa kostnader år 
2022 sker ur kommunstyrelsens planeringsreserv.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapport 2022. 

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

Kommunstyrelsen föreslås besluta att omfördela budgetmedel till Bildningsnämnden om 6,5 mnkr år 
2022. Medlen omfördelas från kommunens planeringsreserv. Medlen är avsedda för 
kostnadsökningar inom skolskjutsverksamheten samt ökade interkommunala kostnader.

☐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
Delårsrapport 2022-08-31
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1 Sammanfattning

1.1 Prognosens tillförlitlighet

Delårsrapporten omfattar utfall efter 2/3 av helåret. I prognosen för helåret redovisar 
Drift- och servicenämnden och Social- och arbetsmarknadsnämnden ett nollresultat 
medan Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 8,5 mnkr. Kommunstyrelsen 
redovisar för sin egen verksamhet ett nollresultat medan ett överskott finns på 10 
mnkr då Blomsterängens start är framflyttad och därmed förskjuts också kostnads-
ökningen för boendet framåt.

Osäkerheten i omvärlden gör dock att samtliga nämnders bedömda resultat är ovisst 
då osäkerheter finns för kostnadsökningar under hösten.

Prognosen för finansiella intäkter/kostnader (finansnettot) bygger på fortsatt låga 
räntenivåer. Kommunen har ännu inte påverkats av räntehöjningar då merparten av 
lånen har bunden ränta. I september 2022 beslutade Riksbanken att höja reporäntan 
till 1,75 procent vilket är 1,75 procentenheter högre än förra året vid denna tidpunkt. 
Detta kommer givetvis påverka kommunen vid kommande omsättningar av lån.

Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag bygger på SKR:s uppgifter i augusti 
2022.

SKR planerar att lämna reviderade uppgifter vid ytterligare två tillfällen under 2022, 
nästa prognos kommer efter att Budgetpropositionen lämnats av Regeringen till 
Riksdagen vilket är planerat i oktober 2022 och beslut senare under året. 
Budgetpropositionen avser budgetåret 2023 och påverkar således inte innevarande års 
prognoser.

1.2 Prognos

Helårsprognosen efter augusti månad visar ett resultat på 34,2 mnkr, det är ett över-
skott med 17,2 mnkr jämfört med budgeterat resultat.

Nämndernas samlade prognoser för året visar ett överskott mot budget på 2,6 mnkr. 
Kommunstyrelsens prognos för egen verksamhet är noll. För transfereringarna är 
prognosen 1,4 mnkr. Social- och arbetsmarknadsnämndens och Drift- och service-
nämndens prognos är noll medan Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 8,5 
mnkr vilket främst beror på höstens höjningar av skolskjutskostnaderna samt 
underskott inom de interkommunala kostnaderna. Överförmyndarnämnden redovisar 
också ett underskott på 0,3 mnkr.

Övriga nämnder har inga avvikelser i sina prognoser. Osäkerheter finns i nämndernas 
resultat på grund av osäkerheten i omvärlden. Kommunens planeringsreserv inklusive 
utrymmet för Blomsterängens flytt framåt kan delvis täcka eventuella ökade kostnader 
under hösten.

Överskottet i prognosen för finansieringen uppgår till 14,6 mnkr och beror på den 
förändrade skatteprognosen i augusti från SKR. Även här råder osäkerhet kring 
nivåerna på skatteintäkter och statsbidrag på grund av osäkerheter i omvärlden. Ny 
skatteprognos kommer i slutet av oktober. I finansieringen ingår finansiella intäkter/ 
kostnader, skatteintäkter och generella statsbidrag, samt pensionskostnader.
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2 Förutsättningar i kommunen

2.1 Befolkningsutveckling

Hallsbergs kommun hade den 30 juni 2022 en folkmängd på 16 274 invånare. Det är en 
ökning med 78 personer jämfört med årsskiftet. Under första halvåret 2021 ökade 
befolkningen med 60 personer. Födelsenettot var positivt, plus 12 personer. 
Flyttningsnettot var positivt, med 57 personer. Flyttningsnetto inom länet var plus 18 
personer. Flyttningsnettot från övriga Sverige var plus 9 personer. Mot utlandet var 
flyttningsnettot positivt med 30 personer. Justeringar uppgick till plus 9 personer.

Av länets 12 kommuner ökade befolkningen i 7 av kommunerna under första halvåret 
2022. I Sydnärke ökade alla kommunerna utom Askersund sin befolkning. Totalt ökade 
länets befolkning med 395 personer jämfört med årsskiftet. Av länets kommuner är 
det endast fyra som uppvisar födelseöverskott, det är Hallsberg, Kumla, Lekeberg, och 
Örebro. Den procentuellt största befolkningsökningen uppvisar Lekeberg med 1,28 
procent.  Hallsbergs ökning motsvarar 0,48 procent. Örebro län ökade folkmängden 
med endast 0,13 procent. Örebro kommun minskade med 16 invånare.

I riket som helhet ökade folkmängden med 0,34 procent. Under första halvåret 2022 
hade Sverige det lägsta antalet födda sedan 2006. Jämfört med första halvåret 2021 
minskade antalet födda med 6,7 procent. Även utvandringen minskade jämfört med 
första halvåret 2021. Däremot ökade antalet döda och invandringar. Folkökningen var 
större än under pandemiåren 2020 och 2021 men lägre än åren 2013–2019. Totalt 
ökade folkmängden under första halvåret 2022 i 190 av Sveriges 290 kommuner. I 98 
kommuner minskade folkmängden och i två kommuner, var folkmängden oförändrad.

2.2 Arbetsmarknad

Hallsbergs kommun, regionalt centrum i Sydnärke, har ett brett näringsliv med tonvikt 
på industri, kommunikation och logistik. Hallsbergs kommun är den största arbets-
givaren med cirka 1 200 anställda.

I augusti var 2,7 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet arbetslösa. Det 
var en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år. 
Andel öppet arbetslösa i Örebro län uppgick till 3,2 procent och för riket totalt 3,2 
procent. Utöver de personer som redovisas som öppet arbetslösa finns ett antal 
personer som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs kommun är den 
siffran 3,3 procent. Det var en minskning med 1,0 procentenheter. Den totala arbets-
lösheten i kommunen uppgick till 5,9 procent. Det är lägre än länets 7,0 procent och 
lägre än rikets 6,6 procent.

Arbetslösheten är nu på en lägre nivå än före pandemin, men minskar i en långsam-
mare takt än under återhämtningsfasen. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark 
och även om det finns större osäkerhetsfaktorer framöver är den ekonomiska 
avmattningen ännu inte synlig på arbetsmarknaden, Konjunkturutsikterna har 
försämrats under sommaren. Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Det 
framgår av Konjunkturinstitutets senaste prognosuppdatering. Enligt KI:s bedömning 
blir arbetslösheten 7,7 procent under 2022, för att sedan öka till 7,8 procent 2023.

Anställningsplanerna är generellt fortsatt positiva i näringslivet. Bristen på arbetskraft 
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med efterfrågad kompetens fortsatte att stiga det andra kvartalet. Nyanmälda lediga 
platser hos Arbetsförmedlingen var på fortsatt mycket höga nivåer. Läget på arbets-
marknaden har därmed förbättrats. Utsikterna för arbetsmarknaden har dock försva-
gats något sedan i juni. Den snabba inbromsningen i BNP-tillväxten det andra halvåret 
2022 kommer successivt att slå igenom på både sysselsättning och arbetslöshet. 
Sysselsättningen bedöms fortsätta att öka framöver i år, om än svagt, för att därefter 
plana ut under loppet av nästa år.

Andel arbetslösa i procent som andel av den totala arbetskraften, öppet arbetslösa och sökande i program 
med aktivitetsstöd

Kommun 2022-08-31 2021-08-31 Förändring i 
procentenheter

Askersund 4,3 4,3 0
Degerfors 8,1 9,7 -1,6
Hallsberg 5,9 8,5 -2,6
Hällefors 8,3 11,8 -3,5
Karlskoga 6,8 8,4 -1,6
Kumla 5,4 7,1 -1,7
Laxå 7,6 6,2 1,4
Lekeberg 3,9 5,2 -1,3
Lindesberg 6,7 7,8 -1,1
Ljusnarsberg 8,4 8,8 -0,4
Nora 6,2 7,6 -1,4
Örebro 7,6 9,8 -2,2
Örebro län 7,0 8,8 -1,8
Riket 6,6 8,3 -1,7

 

2.3 Analys covid-19

De flesta av de åtgärder som funnits på plats för att dämpa smittspridningen i 
samhället togs bort i februari. Då gick hanteringen av pandemin in i en ny fas. Detta 
tack vare hög immunitet i befolkningen och att den senaste virusvarianten omikron 
mer sällan leder till allvarlig sjukdom. I mars 2022 beslutade riksdagen att sjukdomen 
covid-19 inte längre ska anses vara en allmänfarlig och en samhällsfarlig sjukdom enligt 
smittskyddslagen.

Drift- och serviceförvaltningens sjuktal påverkades starkt under periodens första 
månad, med covid-19 relaterad frånvaro inom lokalvårdsavdelningen och måltids-
avdelningen. Efter att covid-19 restriktionerna tagits bort har antalet matgäster på 
dagcentralerna ökat. Ökningen är i genomsnitt 24 procent jämfört med samma tid 
föregående år vilket genererat högre intäkter.

Under vårterminen 2022 påverkades förskola/skola inledningsvis av covid-19 på grund 
av hög frånvaro bland personalen under vissa veckor och på vissa enheter. Kom-
munens förskolor och grundskolor var öppna under hela vårterminen och verksam-
heterna har nogsamt följt de restriktioner som funnits både på nationell och lokal nivå.

I takt med att pandemin minskat och rekommendationer tagits bort har kulturskolans 
verksamhet kunnat återgå till det normala under våren. Detta har inneburit en intensiv 
vår för kulturskolans utåtriktade verksamhet. Flera publika evenemang har genomförts 
samlat under våren för att eleverna skulle få ta igen det de missat under pandemin. 
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Under pandemin minskade antal elever på kulturskolan, nya elever har erbjudits plats 
från kulturskolans kö vilket gjort att kön minskat betydligt. Antalet elever i kultur-
skolans verksamhet befinner sig dock på samma nivå som före pandemin.

Fritidsavdelningens verksamheter har återgått till normal verksamhet efter kraftig 
påverkan av pandemin. När det gäller Alléhallens bad och gym har besökarna inte 
återvänt per automatik vilket påverkat besöksantalet. I kommunens övriga anlägg-
ningar har dock beläggningen varit hög och välutnyttjad.

För verksamheten i gruppbostäder var starten på året utmanande på grund av att både 
brukare och personal hade covid -19. Detta resulterade i mycket övertid och stor 
påfrestning. Flera personliga assistenter var under första delen av året sjuka i covid-19.

2.4 Näringsliv

Trots rådande läge med en eftersläpande pandemi och oroligheter i vårt närområde 
har Hallsberg goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt. Detaljplan Söder Tälle-
leden är antagen och 10-talet intressenter finns på listan för framtida etableringar. 
Flertalet företag i kommunen planerar eller är i gång med att bygga ut sina verksam-
heter. Arbete med att se över förutsättningarna för att utöka verksamhets- och 
etableringsområdet kring Brändåsen är i full gång. Det är ett samarbete mellan flera 
kommuner.

Under våren och försommaren har det arbetats fram ett underlag för att kunna göra 
en förstudie kring förutsättningarna att bygga upp ett utbildningskluster för järnväg i 
Hallsberg. Förstudien beräknas starta i oktober 2022 och skall vara klar i maj 2023.

I och med att pandemirestrektionerna lättade har också företagsbesök och företags-
frukostar åretupptagits. Ett näringslivsråd har startats och genomfört ett första möte. 
Rådet syfte är att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet.

2.5 Bostäder

Den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo förvaltar lägenheter och lokaler för kommer-
siell verksamhet i fem av kommunens tätorter. Under året beslutade stiftelsen att sälja 
477 lägenheter i beståndet till SIBE Förvaltning AB.

I kommunen finns också det helägda kommunala bostadsbolaget Hallsbergs Bostads 
AB (HBAB), samt ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar.

Totalt såldes 12 st småhustomter, varav 2 i Hbg, 7 i Östansjö samt 2 i Sköllersta och 1 i 
Vretstorp.

Pågående planuppdrag för bostadsbyggande:

Pålsboda (Folkasbo 1:1), Hallsbergs centrum 1:5, Bokbindaren/Rörmokaren, Samsala 
etapp 3 samt Östansjö (öster om Bäcksjön) mfl.
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3 Väsentliga händelser
Valkansliet har haft en intensiv period med förberedelser för valet och ansvarade för 
planering och genomförande av valet. För att stärka skyddet för väljarna uppdaterades 
vallagen 2022. Den nya lagstiftningen innebär till exempel: att det blir tydligare för den 
som ska rösta att man själv ska välja valsedlar och göra i ordning rösterna ensam. Det 
får bara vara en väljare bakom valskärmen.

Hallsbergsmässan genomfördes 6-7 maj, efter att ha haft uppehåll under pandemin. 
Mässan hade 100 utställare och 6 000 besökare.

Den 3 september bjöd kommunen in till fest – "Det svänger på torget i Hallsberg". 
Martin Stenmarck, MOE, Systrarna K och The Bagari-Hayes Project stod för under-
hållningen. Under dagen arrangerades även en stadsorientering. 

I september lades 26 nya bostadsrättslägenheter i Hallsberg ut till försäljning. Det är 
bostadsutvecklingsbolaget Innobo som planerar att bygga bostadsrätter i kvarteret 
Berg, mitt i centrala Hallsberg. I samma kvarter ska det dessutom byggas 29 
hyresrättslägenheter i ett trygghetsboende.

Barn- och elevantalet i kommunens förskolor och skolor fortsätter att öka. På Lång-
ängskolan är har en paviljong placerats i anslutning till skolan. För att hantera ökat 
behov av platser på förskolorna i centrala Hallsberg har en paviljong placerats vid 
förskolan Tranängen. Personalen vid förskolan har varit mycket delaktig i upprättandet 
och resultatet har blivit väldigt positivt. Processen har påbörjat för att bygga en ny 
förskola på söder som beräknas vara klar under 2023. Första spadtaget kommer att tas 
under oktober månad.

Den årliga sommarutställningen som visades i konsthallen på Bergöös var i år ett sam-
arbete mellan Hallsbergs Bild- och konstförening och Hallsbergs kommun. Utställ-
ningen fick namnet Livets fröjder och bestod av konst producerad av konstnären Lena 
A Linderholm. Sommarens utställning var mycket uppskattad med totalt 2 900 
besökare.

I Sydnärkehallen pågår välbehövligt byte av kylanläggning. Dock har även detta 
påverkats av situationen i omvärlden och drabbats av förseningar, vilket senarelagt 
tiden för tillgång till is. Ett mobilt frysaggregat har dock anskaffats för att minska 
förseningen.

En omfattande upprustning av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar har också 
möjliggjorts genom en extra tilldelning av medel från Kommunstyrelsen. Denna 
upprustning har gjorts i samverkan med fastighetsavdelningen som hanterat fasta 
inventarier och fritidsavdelningen som hanterat lösa inventarier.

Den organisation som ska råda på det nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen 
påbörjades i början av året på det gamla vård- och omsorgsboendet Kullängen. Det 
betyder att personal och chefer kommer att vara inarbetade med varandra och nya 
arbetssätt kan arbetas fram redan nu. Byggnationen av det nya boendet är fördröjt och 
beräknas vara färdigställt i april 2023.

En behovsanalys av framtidens former för vård- och omsorgsboende är påbörjad 
utifrån äldreomsorgsplanen 2016-2030. Med utgångspunkt i befolkningsprognos 2035 
har förvaltningen tagit fram en prognos som anger behovet av antal vård- och omsorgs 

Page 27 of 63



Datum Sida
Hallsbergs kommun Delår 2022 9(35)

lägenheter fram till 2035. Fortsatt arbete består av vilket behov det finns för olika 
inriktningar samt vilka kompetenser som krävs.

Region Örebro län har tillsammans med länets kommuner påbörjat omställningen till 
nära vård, en satsning som syftar till att förändra hälso- sjukvården- och omsorgen i 
grunden. Hallsbergs kommun deltar med representanter från kommunledning, social- 
och arbetsmarknad samt bildningsförvaltningen.  Omställningen till nära vård berör 
och kommer att göra skillnad för alla invånare. Det är en omställning som krävs för att 
klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare 
och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och 
hälsofrämjande. 

Från och med 1 juli 2022 började Migrationsverket anvisa kommuner flyktingar från 
Ukraina. Totalt har Hallsbergs kommun anvisats 38 personer. Eftersom den tidigare 
korttidsavdelningen Regnbågen stått tom en tid så AMI iordningställt 11 rum på 
boendet där man initialt har tagit emot flyktingarna. Innan sommaren tog integra-
tionsenheten emot 25 ukrainska flyktingar, dessa har nu fått lägenheter i centrala 
Hallsberg. De vuxna ukrainska flyktingarna kommer erbjudas praktik via AMI och 
föräldrakursen FÖS som ett led i integrationen. 
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4 God ekonomisk hushållning

4.1 Uppföljning av mål 

Redovisade nyckeltal utgår ifrån senast publicerade uppgifter i Kolada och 
motsvarande. Uppdatering kommer ske i samband med årsredovisning 2022.

4.2 HÅLLBAR KOMMUN
 Nämndmål Indikator Kommentar

Hallsbergs kommun har en god 
ekonomisk hushållning.

Ekonomiskt resultat ska vara 
minst 1,6 %

Det ekonomiska resultatet vid 
årets slut bedöms till 3,2 %.

Andel miljöbilar i 
kommunorganisationen

Andelen har minskat från 22 
procent år 2020 till 11,9 procent 
år 2021. 
Kommunen har och väljer EL-hy-
brider när bilar ska bytas ut, 
vilka inte är miljöklassade enligt 
miljöfordon.se. Ny bedömning 
är aviserad där klassificeringen 
fossiloberoende kommer an-
vändas av Kolada. Då kommer 
etanolbilar, laddhybrider, 
HVO100 och elbilar klassificeras 
som miljöbilar.

Hallsbergs kommun ska minska 
sin miljö- och klimatpåverkan.

Andel resor (antal km) med 
miljövänligt alternativ ska öka

Hittills under år 2022 har antalet 
resor med tåg ökat jämfört med 
tidigare. Vi har åkt tåg totalt 
49 331 km. CO2 utsläppet har 
varit 0,2 kg jämfört med 4 361 
kg om bilresor valts istället.

Insamlat hushållsavfall totalt kg 
per person ska minska

Insamlat hushållsavfall minskade 
fram till år 2019 då utfallet var 
425 kg/person. År 2020 har dock 
mängden insamlat hushållsavfall 
ökat till 479 kg per person.

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

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning ska öka

Andelen hushållsavfall ökade 
mellan åren 2016-2019 och 
uppgick till 34 % år 2019. År 
2020 har andelen minskat till 
31 %.

Företagsklimat enligt Insikt, 
Totalt NKI

Nöjd kund index (NKI) ökade 
med en enhet 2020 till 78. År 
2021 har värdet minskat till 69. 
Analys är gjord och insatser 
genomförs för att stärka NKI 
resultatet. Insatsområden är 
tillgänglighet, bemötande och 
upplevd kompetens. NKI redo-
gör för hur företag upplever 
kommunens 
myndighetsutövning.

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

Svenskt Näringslivsenkät av 
företagsklimat

Kommunen backar i rankingen 
och insatser som vidtas inom 
ramen för NKI bedöms ge positiv 
effekt på resultatet. Vidare har 
näringslivsråd etablerats, 
frukostmöten återupptagits 
samt företagsbesök genomförts.

Skolfrånvaron ska minska. Ingen elev ska ha en frånvaro 
som överstiger 10 procent

För att få relevant statistik utan 
att ta hänsyn till frånvaro som 
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 Nämndmål Indikator Kommentar
berodde på pandemin så be-
slutade nämnden att nollställa 
frånvaron efter sportlovet. Fram 
till sportlovet så hade 61% av 
eleverna en frånvaro på mer än 
15%. Efter sportlovet skiljer sig 
frånvaron mellan skolorna, från-
varon varierar mellan 14 %-20 % 
på f-6 skolorna och på hög-
stadiet 42 % resp. 43 %.

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

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

Erbjuder samvaro och efter-
frågade aktiviteter på dagcen-
traler, dagverksamheter och 
Vård- och omsorgsboende.
Bedömningen är att antalet 
besökare/deltagare kommer att 
öka jämfört med tidigare år.

4.3 LIVSLÅNGT LÄRANDE
 Nämndmål Indikator Kommentar

Andel barn 1-5 år inskrivna i 
förskolan ska öka.

Andelen barn inskrivna i förskola 
har ökat till att år 2021 vara 
85,7 %. 2020 var andelen 84,6 %

Andel elever i skolår 9 som 
känner sig trygga i skolan

79,6 % av eleverna känner sig 
trygga i skolan vilket är en 
förbättring med en procent-
enhet jämfört med år 2020.

Andel invånare med 
eftergymnasial utbildning 25-64 
år

Andelen invånare med efter-
gymnasial utbildning har ökat till 
att år 2021 vara 27,9 %. År 2019 
var andelen 26,6 % och år 2020 
27,0 %.

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

Andel invånare 0-19 år i 
ekonomiskt utsatta hushåll

Andelen invånare har ökat från 
7,2 % (2019) till 8,7 % (2020).

Elever i skolår 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla 
delprov i ämnesprovet i Svenska

Uppgifter för indikatorn saknas i 
Kolada. Utredning om detta sker 
till årsredovisning 2022 

Hallsbergs kommun ska verka 
för bättre skolresultat.

Elever i skolår 9 som är behöriga 
till yrkesprogram

Andelen elever som är behöriga 
till yrkesprogram ligger i nivå 
med förra året. 

Hallsbergs kommun ska ha en 
gymnasieskola väl avvägd utifrån 
elevers efterfrågan och 
samhällets utveckling.

Andel gymnasieelever med 
examen inom 4 år.

Andelen gymnasieelever med 
examen inom 4 år har minskat 
något år 2021 till 71,4 %. År 
2018 var andelen 70,7 %, 2019 
71,9 % och år 2020 72,5 %.

Matematikresultaten ska 
förbättras.

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

44 % av eleverna har klarat 
samtliga delprov, föregående års 
resultat var 36 %. Provet består 
av åtta delprov och mellan 60 % 
och 90 % av eleverna har klarat 
poänggränsen för att bli god-
känd på respektive delprov. 64 
% av eleverna har klarat samt-
liga delprov eller missat poäng-
gränsen på ett av delproven. 
Resultaten varierar mellan 
skolorna, på en av skolorna har 
100 % av eleverna klarat 
samtliga delprov.
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 Nämndmål Indikator Kommentar
Andelen elever som klarar 
nationella proven i matematik i 
skolår 9 ska årligen öka för att 
2022 vara 100 procent.

74 % av eleverna klarade årets 
nationella prov. Årets resultat är 
bättre jämfört med de senaste 
åren då nationella proven 
genomfördes. 2018 och 2019 var 
det 56 % resp 69 % som klarade 
nationella proven. 2020 och 
2021 genomfördes inte provet 
på grund av pandemin.

Andelen elever som klarar 
skolverkets diagnos "Hitta 
matematiken" ska årligen öka 
för att 2022 vara 100 procent.

Resultaten varierar stort mellan 
skolorna. Men målet är inte 
uppnått.

Hallsbergs kommun ska 
förbereda personer som står 
utanför eller inte har behövlig 
förankring på arbetsmarknaden 
så att de kan få sin försörjning 
tillgodosedd genom arbete eller 
studier.

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

Kostnaden för försörjnings-
stödet har minskat under första 
delen av året. Fler har kommit ut 
i arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. Prognosen till 
årets slut är att 80 % av de 
personer som har arbetsför-
måga och uppbär försörjnings-
stöd kommer ut i arbete inom 
sex månader.

4.4 ALLAS INFLYTANDE
 Nämndmål Indikator Kommentar

Andel valdeltagande i senaste 
kommunalvalet

Valdeltagandet har minskat 
jämfört med föregående val. 
Från 86,8 % till 82,6 %.

Möjlighet att ställa frågor vid 
Kommunfullmäktige

Det finns möjlighet att ställa 
frågor vid kommunfullmäktige.

Kommunens invånare ska ges 
möjlighet att delta i kommunens 
utveckling.

Synpunkter, felanmälan och 
förslag

Kommunen har ett system för 
att ta emot invånarnas 
synpunkter.

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

Andelen elever som anser att 
lärarna tar hänsyn till deras 
åsikter är samma som före-
gående år, 78 %. Resultatet 
anges utifrån svaren på elev-
enkäten i årskurs 3-9.

Elevers inflytande i 
undervisningen ska årligen öka.

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

74 % av eleverna anser att 
elevrådet får vara med och 
påverka saker som är viktiga. 
Resultat ligger på samma nivå 
som tidigare år och anges utifrån 
svaren på elevenkäten i årskurs 
3-9.

Föreningar som arbetar aktivt 
med barn, unga, integration och 
mångfald ska stimuleras.

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

Pandemins konsekvenser fort-
sätter att skapa avtryck i kom-
munens föreningsliv. Tillbakagång 
till ett aktivt medlemskap och 
deltagande i föreningars utbud av 
verksamhet har skett i betydligt 
långsammare takt än förutspått. 
Som ett resultat av denna försik-
tighet kan man se lägre nivåer av 
deltagande i föreningsaktiviteter 
och ett fokus från föreningar att 
koncentrera sina insatser till att 
åter få igång sin kärnverksamhet.
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 Nämndmål Indikator Kommentar
Insatserna inom Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamheter ska anpassas 
utifrån den enskildes behov där 
den enskilde ges möjlighet till 
delaktighet.

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

Insatser och aktiviteter ska 
anpassas så att de främjar den 
enskildes delaktighet utifrån 
personcentrerad vård. 
Kartläggning av vilka 
kommunikationsvägar som 
påverkar kvaliteten för den 
enskilde ska göras. 
Bemötandefrågor är alltid 
aktuella i alla samrådsforum 
samt på APT. Information om 
möjligheten att framföra 
synpunkter, klagomål eller 
beröm lämnas genom 
broschyren "Hjälp oss att bli 
bättre"

Hallsbergs kommun ska utveckla 
kanaler för medborgardialog.

Antal genomförda 
medborgardialoger under året

Utöver ortsbesök har särskilda 
verksamhetsdialoger 
genomförts.

4.5 GOD SERVICE
 Nämndmål Indikator Kommentar

Andel som får svar på e-post 
inom en dag

Andelen som får svar på e-post 
inom en dag har förbättrats 
jämfört med mätningen 2019. 
från 78 % till 83 %. 

Andel som får svar i telefon 
inom 60 sekunder

Andelen som får svar i telefon 
inom 60 sekunder har 
förbättrats, från 55 % till 59 %. 

Kommunens verksamheter ska 
ha en hög tillgänglighet.

Vid kontakt med kommunen ska 
personer uppleva ett gott 
bemötande.

Andel maxpoäng gott 
bemötande

Andelen som anser att de får ett 
gott bemötande vid kontakt 
med kommunen är 98 % och 2 % 
anser att bemötandet är 
medelgott. 

Ökad digitalisering i utbudet av 
tjänster.

Andel ärenden som kommunens 
invånare kan utföras digitalt ska 
öka

Nya tjänster utvecklas löpande.

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

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

Uppdateringar sker vid 
förändringar kontinuerligt.

Verksamheten ska organiseras 
utifrån brukarens/klientens 
behov.

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

Genomförandeplanerna ska vara 
anpassade utifrån brukarnas 
behov där det framgår 
brukarnas önskemål och de ska 
vara skrivna i "jag" form och 
med fokus på individens 
självständighet och integritet.
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5 Väsentliga personalförhållanden
Hallsberg kommun har 1 467 månadsavlönade medarbetare och en stor majoritet av 
dessa är kvinnor, 81 procent. Medelåldern är 43,9 år och 78 procent av 
månadsanställd personal arbetar heltid. Den totala sjukfrånvaron är 8,67 procent. 
Frisknärvaron är 58 procent.

5.1 Antal anställda
 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30
Antal anställda 1 336 1 326 1 306 1 344 1 467
Antal 
årsarbetare 1 228 1 235 1 226 1 274 1 394

5.2 Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för halvårsskiftet 2022 var 8,67 (8,36) procent.

Covid -19 har fortsatt märkts av vad gäller sjukfrånvaron. En något högre sjukfrånvaro 
jämfört med förra året.

Frisknärvaro 

Frisknärvaron (0-5 dagars sjukfrånvaro) var 58 (59,1) %. Jämfört med samma tidpunkt 
föregående år är frisknärvaron något lägre.

Redovisning av frisknärvaro är den procentuella andelen av månadsanställda 
medarbetare som under första halvåret inte har haft någon sjukfrånvaro eller varit 
sjukfrånvarande i högst 5 dagar.

Sjukfrånvaro 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30
Total sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid 8,67 8,36 8,50 6,73 6,91

Långtidssjukfrånvaro >60 dagar 29,21 24,42 22,38 31.21 31,07
Total sjukfrånvaro kvinnor 9,62 9,29 9,33 7,44 7,67
Total sjukfrånvaro män 4,96 4,70 5,16 3,78 3,70
Total sjukfrånvaro -29 år 7,36 7,90 9,70 5,38 5,48
Total sjukfrånvaro 30-49 år 8,12 8,26 10,07 6,17 6,65
Total sjukfrånvaro 50 år- 9,82 8,98 12,83 8,0 7,86

 

Sjukfrånvaro/förvaltning 2022-06-30

Förvaltning
Total 

Sjukfrånvarotid 
(2021-06-30)

>60 dagar Kvinnor Män
Sjukfrån 
varotid t 
o m 29 år

30-49 år 50 år och 
över

HBG totalt  8,67 (8,36)  29,21  9,62  4,96  7,36  8,12  9,82 
BIF  7,99 (7,46)  27,15  8,92  4,55  6,81  7,87  8,60 
DOS  7,41 (5,02)  31,02  9,33  4,46  5,34  5,33  9,28 
KSF  3,31 (2,38)  41,15  3,44  2,57  1,96  5,88  1,95 
SAF  10,07 (10,52)  30,22  10,77  6,06  8,01  9,23  12,07 

5.3 Företagshälsovård

From 2015-04-01 ingår Hallsbergs kommun i den gemensamma nämnden för Företags-
hälsa och tolkförmedling (Regionhälsan). Regionhälsan erbjuder sina resurser till 
Region Örebro län, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg samt 
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Örebro kommun. Hallsbergs kommun är också representerat i Regionhälsans ägarråd 
via personalchefen.

Företagshälsovården delar in sitt arbete i Hälsobefrämjande, Förebyggande och 
Rehabiliterande. Hälsobefrämjande Grupp är den del som Hallsbergs kommun 
använder mest och det är också den del där företagshälsovården vill komma in, alltså i 
ett tidigt skede för att kunna sätta in tidiga åtgärder, allt i syfte att få friskare 
medarbetare.

5.4 Arbetsskador och tillbud

Den största delen av arbetsskadorna är olycksfall, framförallt halkolyckor och 
felbelastning. Hot och våld är främst inom skolan, LSS samt demensvården. Andelen 
tillbud är hot samt övrigt vilket är t ex olåsta dörrar och öppna fönster. Åtgärder för att 
minska både arbetsskador och tillbud pågår ständigt t ex genom att diskutera dem på 
arbetsplatsträffar, jobba med bemötande, handledning etcetera.

Under hela året har ett stort antal riskbedömningar och riskanalyser gjorts för att säkra 
arbetsmiljön för medarbetarna utifrån ett covid -19 perspektiv.

Arbetsskador 26 (32) Tillbud 68 (50)
Sjukdom 0 Hot 37
Olycksfall 14 Övrigt 31
Färdolycksfall 3
Hot och våld 9

5.5 Personalomsättning för tillsvidareanställd personal

Begreppet ”Annan anst i kommunen” innefattar den interna rörligheten som till exem-
pel byte av befattning, förvaltning, anställningsform, sysselsättningsgrad eller omorga-
nisation inom kommunen. Oftast beror rörligheten på byte av anställningsform (tids-
begränsade anställningar som övergår till tillsvidare tjänster) eller förändring av syssel-
sättningsgrad. För att siffrorna ska avspegla verkligheten förutsätter det att rätt av-
gångsorsak blivit inregistrerad vid avslut av anställning eller vid förändring i anställ-
ningsförhållandet.

Orsak Antal 2022-06-30 (2021-06-30)
Pension 15
Slutat på egen begäran 57
Annan anst i kommunen 23
Avliden 2
Förordn upphört 22
Annan orsak 6
Totalt 125 (77)

5.6 Heltid som norm

Arbetet med heltid som norm startade 2018-01-01. Social- och arbetsmarknadsför-
valtningen har sedan starten arbetat aktivt med att få fler att arbeta heltid. Andelen 
heltidsarbetande 2017-12-31 var 61,9 procent och inom Social- och arbetsmarknads-
förvaltningen 46 procent. Vid halvårsskiftet 2022 var samma siffror 78 procent 
respektive 69 procent.

* Totalt är en redovisning av antal anställda medarbetare utan hänsyn till sysselsättningsgrad.
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Förvaltning Kvinnor Män Totalt * Andelen heltidsarbete %  
Fg år inom ()

Bildningsförvaltningen 467 119 586 86 (84)
Drift- och serviceförvaltningen 95 60 155 86 (84)
Kommunstyrelseförvaltningen 35 6 45 85 (96)
Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 592 88 681 69 (74)

Totalt * 1 194 273 1 467 78 (80)

5.7 Kompetensförsörjning

Det viktiga arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är ett ständigt pågående 
arbete. Att vara en attraktiv arbetsgivare för de som redan är anställda samt att locka 
den kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service. På respektive för-
valtning pågår arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för sin egen 
verksamhet. Arbetet med att öka sysselsättningsgraden till heltid är en viktig del i 
kompetensförsörjningsarbetet.

Det pågår alltid en mängd olika utbildningsinsatser inom de olika förvaltningarna. Nya 
chefer får inbjudan till en central introduktionsdag. Under året har en digital intro-
duktion tagits fram. Alla kommunens chefer tillsammans med skyddsombud/arbets-
platsombud har gått en arbetsmiljöutbildning om tre dagar. Ledarforum inbjuds det till 
vid 4 gånger under året, det är en blandning av externa föreläsare och intern informa-
tion. Individuell pensionsrådgivning erbjöds dem som önskade.

5.8 Löneöversyn

Årets löneöversyn har genomförts med samtliga fackliga organisationer, löneutfallet 
blev totalt 2,27 procent.

Strukturen för lönesamtal är att dialogmodellen används, dvs dialog chef-medarbetare. 
Lönekriterierna ändrades något under 2021-22 och är nu Yrkeskompetens, Medar-
betarskap, Bemötande och Måluppfyllelse.

5.9 Jämställdhet

En lönekartläggning, för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan könen, genomförs 
årligen, den senaste hösten 2021. I Hallsberg är lönerna i stort sett jämställda, kvinnors 
löner är 99 procent av männens löner. Årets lönekartläggning visade osakliga löne-
skillnader mellan könen för en grupp. Detta kommer att rättas till under en treårs-
period.

5.10 Personalförmåner

Hallsbergs kommuns erbjuder personalförmåner såsom flextidsavtal, växling för fler 
semesterdagar, friskvårdsbidrag, personalbil och förmånscykel. Vid halvårsskiftet var 
det 110 st i hela kommunen som hyr en cykel.
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6 Resultat och kapacitet

6.1 Årets resultat

Kommunfullmäktige fastställde i november 2021 budget 2022 med ett resultat på 17,0 
mnkr.

Resultatet för delårsperioden 2022 blev 70,8 mnkr. Det är 13,9 mnkr högre än 
delårsperioden 2021.

Resultatet för de sammanställda räkenskaperna blev 146,6 mnkr. Vilket är 73,2 mnkr 
högre än delårsperioden 2021. Stor del av det högre resultatet beror på Hallsbergs 
bostadsstiftelses försäljning av bostäder.

Nämndernas samlade budgetavvikelser beräknas enligt prognoserna till 2,6 mnkr. 
Prognosen för Finansiering visar överskott mot budget med 14,6 mnkr och beror på 
ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Beräkningarna bygger på 
SKR:s prognos från augusti 2022. Jämfört med den prognos som SKR presenterade i 
april räknar man nu med en något högre skatteunderlagstillväxt 2021 och 2022.

Korrigeringen av slutavräkningen av skatteintäkter 2021 beräknas bli 5,7 mnkr bättre 
än budget och den preliminära slutavräkningen av skatteintäkter 2022 beräknas bli 
13,8 mnkr bättre än budget.

6.2 Balanskravet

Balanskravet

Balanskravet innebär att kommunens intäkter i resultaträkningen skall överstiga kost-
naderna i resultaträkningen. Realisationsvinster räknas inte in i intäkterna då avstäm-
ning mot balanskravet görs. Om synnerliga skäl finns kan resultatet justeras för detta. 
Om inte balanskravet uppfylls skall kommunfullmäktige besluta om hur resultatet skall 
regleras.

Prognosen för årets resultat är ett överskott med 34,2 mnkr. Balanskravet uppfylls 
därmed. Efter bokslut 2014 finns inget negativt resultat att återställa.

Balanskravsutredning Prognos mnkr
Årets resultat 34,2
Samtliga realisationsvinster 0
Årets resultat efter balanskravsjustering 34,2
Balanskravsresultat tidigare år 0
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) 0
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR) 0
Årets balanskravsresultat 34,2

6.3 Resultatutjämningsreserv

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Fullmäktige har fattat beslut om Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR). RUR är en särredovisning av Eget kapital och av 
riktlinjerna framgår när och hur reserven kan användas. Behållningen efter reservering 
i bokslut 2021 med 7 mnkr är 52 mnkr.
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6.4 Budgetavvikelser

Kommunstyrelsens prognos för den egna verksamheten är ett resultat inom ram. 
Några av avdelningarna redovisar överskott medan andra mindre underskott. 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott vilket i sin helhet beror på inköp av nya 
Ipads.

I och med framflyttning av starten av Blomsterängen finns utrymme för detta reser-
verat tillsammans med planeringsreserven. Prognosen visar på att 10 mnkr kommer 
finnas outnyttjade vid årets slut.

Kommunens planeringsreserv uppgår vid delåret till 20,3 mnkr. Då osäkerheten i 
omvärlden är stor kan planeringsreserven komma att behövas för att täcka kostnads-
ökningar i verksamheterna för till exempel livsmedel, bränsle, omvårdnadsmaterial 
mm. För året bedöms inga omfattande kostnadsökningar för kommunen vad gäller 
räntor och el då de flesta av dessa detta år har bundna avtal.

Transfereringarna bedöms till ett överskott på 1,4 mnkr vid årets slut. Den största 
avvikelsen finns inom gymnasieverksamheten. Bedömningen vid budgettillfället var att 
Hallsbergs kommun skulle få en större andel av elevantalet och därmed en något 
högre kostnad.

Drift- och servicenämndens prognos till årets slut är ett resultat inom ram.

Sedan tidigare år finns ett omfattande bostadsanpassningsärende som inte har blivit 
utfört men som nu är aktuellt. Idag finns en beräknad kostnad på cirka 1,3 mnkr. 

Ett flertal av nämndens verksamheter visar underskott i delårsperioden på grund av 
eftersläpande intäkter och förtida kostnader, men beräknas komma i balans till årets 
slut.

Måltidsavdelningen visar överskott i delårsperioden, beroende på minskad verksamhet 
under sommaren. De höjda livsmedelspriserna kan dock bli ett problem under hösten 
men det är svårt att göra en prognos i nuläget.

Lokalvårdsavdelningen visar på plus i delåret, men det är normalt för perioden och 
man räknar med att hamna inom ram till årets slut.

Fastighetsavdelningen visar ett underskott mot budget per sista augusti. Överskott för 
elkostnader och kapitalkostnader förväntas balansera resultatet vid årets slut. En 
osäkerhet råder dock för höga underhållskostnader.

Bildningsnämnden redovisar en prognos för år 2022 på minus 8,5 mnkr vilket är 6,2 
mnkr högre än i tertialrapporten.

Den största delen beror på ökade kostnader för skolskjutsar som är direkt att hänföra 
till det rådande ekonomiska läget. Avtalet för skolskjutsar justeras med ett index som 
grundar sig på konsumentprisindex, arbetskraftsindex och bränsleindex och har till-
sammans med förändringar i busstrafiken inneburit kostnadsökningar på 24 procent 
inför höstterminen. Prognosen för skolskjutsar är minus 4,0 mnkr.

De interkommunala kostnaderna är i nivå med föregående år vilket inte överens-
stämmer med bedömningen om en viss minskning i samband med budgetering. 
Interkommunala kostnader kan snabbt svänga beroende på val av skola och är inte 
påverkbara kortsiktigt. De högre kostnaderna uppgår till cirka 2,5 mnkr.
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Då kostnadsökningarna för skolskjutsar och interkommunala kostnader på kort sikt är 
utanför bildningsnämndens möjliga åtgärder under året föreslås att en kompensation 
för dessa kostnader år 2022 sker ur kommunstyrelsens planeringsreserv.

I övrigt är det ökade kostnader inom vissa skolenheter som prognosticerar negativa 
avvikelser på grund av ökad bemanning utöver tjänstefördelning för att delvis kunna 
möta elevers behov och i övriga kostnader generellt. Under året har ett arbete 
påbörjats för att öka kunskapen och förståelsen för vad budgetansvar innebär och hur 
processer och rutiner för uppföljning kan utvecklas.

Många förskolor prognosticerar positiva avvikelser vilket beror på flera faktorer. 
Förskolorna inom samma geografiska område har ett bra samarbete där de vid behov 
stämmer av och hjälper varandra kring bemanning samt att det har varit, och är 
fortfarande, svårt att rekrytera behöriga pedagoger till alla tjänster

För att minska resterande underskott och nå en balanserad kostnadsnivå inför år 2023 
pågår ett intensivt arbete. Detta genom att bland annat inte återbesätta vissa vakanta 
tjänster, begränsa vikarieanvändandet, se över användandet av extra resurser i grund-
skolan samt fortsätta arbetet med att utveckla och öka kvaliteten i processen för 
ekonomisk uppföljning.

Intäkterna från bad- och gymverksamheten bedöms inte komma upp i de nivåer som 
var före pandemin. Det lägre antalet besökande bedöms bero på eftereffekter av 
pandemin. Besöksstatistiken visar dock på en vändning efter sommaren. Intäkterna får 
följas under resterande del av året och eventuella underskott i intäkterna beräknas 
kunna hanteras i bokslut i enlighet med föregående år.

Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos visar en budget i balans.

Kostnaden för övertid har hittills varit hög, men prognosen är att den kommer minska 
kommande månader. Övertiden beror framför allt på att det har varit svårt att hitta 
vikarier vid sjukdom och semester. Äldreomsorgssatsningen från regeringen har möj-
liggjort för förvaltningen att även i år nyttja ett statsbidrag på 7 mnkr för att säkerställa 
en god vård och omsorg av äldre personer. Dessa medel används till arbetet att om-
organisera äldreomsorgen, förstärka HSL-organisationen, samordning Blomsterängen, 
biträdande bemanningschef, serviceassistent, digitalisering samt resurs till en grupp-
bostad. Då förvaltningen inte får full finansiering till äldreomsorgslyftet 2022 beräknas 
även del av detta statsbidrag finansiera underskottet för äldreomsorgslyftet. Denna 
sommar har det varit extra svårt att få tag på sommarvikarier, vilket medfört att 
undersköterskor hyrts in från bemanningsföretag för 1 mkr. Merkostnaden för detta är 
0,5 mkr jämfört med om kommunen anställt egna sommarvikarier.

Behov att hyra in sjuksköterskor kvarstår 2022, men ett statsbidrag på 1,9 mkr till 
sjuksköterskor bidrar till att HSL-organisationen i år räknar med en budget i balans.

Verksamheten för funktionshindrade prognostiserar ett underskott med 1,4 mkr, då 
det behövs fler köp av platser för vuxna i gruppbostad än budgeterat.

Daglig verksamhet redovisar överskott då behovet att köpa korttidsplatser minskat 
betydligt.

Individ- och familjeomsorgen beräknar ett budgetöverskott med 2 mkr, vilket framför 
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allt beror på låga kostnader för ekonomiskt bistånd. Enheten har i år kostnader för en 
extern LSS-placering som inte finns med i budget och beräknar totalt ett underskott 
med 2,4 mkr för placeringar och öppenvård. Ett statsbidrag på 1 mkr för subventioner 
av familjehemsplaceringar planeras att användas till utbildning av familjehem.

Arbetsmarknads- och integrationsenhetens prognos är en budget i balans.

För överförmyndarverksamheten är prognosen ett underskott på 300 tkr. Den totala 
ärendemängden för godmanskap, förvaltarskap, samt förmyndarskap med mera 
ärenden har ökat de senaste åren.

6.5 Årets resultat - sammanställda

Periodens resultat för de sammanställda räkenskaperna visar ett överskott på 146,6 
mnkr. Alla enheter förutom Nerikes Brandkår visar på plusresultat.

Resultatet för delår 2022 var 146,6 mnkr (73 mnkr). Finansiella intäkter 284,5 mnkr (1 
mnkr), och finansiella kostnader -8,4 mnkr ( -5 mnkr).
Det egna kapitalet ökade till 688 mnkr (530 mnkr) soliditeten ligger på 30,5 procent.

Resultat för koncernen

Företag, belopp 
i tkr

Ägar- 
andel, 

%

Delårsresulta
t

Resultatpåverka
nde för 

sammanställda

Balans-
omslutning Eget kapital Solidite

t, %

Hallsbergs 
kommun 70 793 70 793 1 058 313 489 758 46,3

Hallsbergs 
bostadsstiftelse 100,0 70 115 70 115 717 774 200 044 27,9

Hallsbergs 
Kommunhus AB 100,0 50 50 100

Hallsbergs Bostads 
AB 100,0 1 326 1 366 321 385 13 575 4,2

Sydnärkes 
Utbildningsförbun
d

49,7 7 863 3 957 279 208 30 324 10,9

Sydnärkes 
Kommunalförbun
d

38,5 151 657

Nerikes Brandkår 7,5 -252 -19 144 657 28 509 19,8

6.6 Investeringar

Budgeterade investeringar uppgår till 246,2 mnkr. Av dessa är 77,9 mnkr 
investeringsutrymme överfört från år 2021. Till och med 2022-08-31 har 30,7 nyttjats 
för investeringar varav 15,4 mnkr av dessa har investerats inom den avgiftsfinan-
sierade Vatten- och avloppsverksamheten. 

Prognosen för 2022 uppgår till 100,4 mnkr vilket innebär att drygt 145 mnkr ej kommer 
nyttjas under detta år.

Ej nyttjade medel är främst medel för förskolan på söder, renovering av centrumhuset 
samt VA-utbyggnad Tisaren. Orsaker är bland annat pågående upphandlingar och 
bygglovsprocessen för ny förskola.
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Större investeringsprojekt 2022-08-31 Belopp i tkr
Exploatering Samsala 2 B+C, avg finansierat -7 734
Exploatering Samsala 2 B+C, skattefinansierat -3 452
Sanering VA-nät, -3 356
Exploatering, VA-nät Toskabäcken -2 353
Kylmaskin Sydnärkehallen -2 324
Trafiksäkerhetsobjekt -1 953
Inventarier och data - Social- och arbetsmarknadsnämnden -1 114
Maskiner, köksutrustning -1 004

6.7 Soliditet

Soliditeten för kommunen uppgick till 46,3 procent per den 2022-08-31. Det var en 
ökning med 6,2 procentenheter jämfört med föregående delårsperiod. Under den 
senaste femårsperioden har soliditeten ökat med 16,8 procentenheter. För de sam-
manställda räkenskaperna uppgick soliditeten till 30,5 procent, en ökning med 5,6 
procentenheter jämfört med förra året och en ökning på fem år med 7,1 procent-
enheter.

Soliditet, 
procent 2018-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2022-08-31

Kommunen 29,5 32,5 37,3 40,1 46,3
Sammanställd 
redovisning 23,4 23,3 25,2 24,9 30,5

6.8 Eget kapital

Per den 2022-08-31 ökade det egna kapitalet till 490 mnkr. För att inte tidigare skapad 
förmögenhet ska urholkas och att kommande generationer inte ska belastas av dagens 
konsumtion krävs en viss resultatnivå. Det egna kapitalet ökade även i de samman-
ställda räkenskaperna till 688 mnkr.

Eget kapital, 
mnkr 2018-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2022-08-31

Kommunen 237 280 350 402 490
Sammanställd 
redovisning 353 393 469 530 688

6.9 Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden minskade såväl i kommunen, som i de sammanställda räkenska-
perna. Under de 5 senaste åren har kommunens skuldsättningsgrad halverats. För kon-
cernen har skuldsättningen minskat med 1/3 under samma period.

Skuldsättningsgrad 2018-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2022-08-31
Kommunen 2,1 1,8 1,5 1,3 1,0
Sammanställd 
redovisning 3,0 3,1 2,8 2,8 2,1
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6.10 Likviditet

Kommunens likviditet är god. Summa kassa och bank uppgick till 124 mnkr i delåret. 
Det är 22 mnkr mer än förra året.

De sammanställda räkenskapernas kassa och bank var 632 mnkr, den höga likviditeten 
i koncernen beror till stor del på Hallbos försäljning av fastigheter.
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7 Risk och kontroll

7.1 Låneskuld

Kommunens låneskuld uppgick till 224,4 mnkr på balansdagen. Det är en minskning 
med 3,8 mnkr jämfört med årsskiftet. Kommunen löste två lån under våren om totalt 
3,8 mnkr. Kommunens räntekostnader för perioden uppgick till 1 mnkr. Det 
gynnsamma ränteläget de senaste åren har gjort att kommunen minskat sina 
räntekostnader. Låga rörliga räntor samt att det varit möjligt att binda med längre 
löptider till låg fast ränta har påverkat räntekostnaderna positivt.

2022-08-31 var 74 procent av låneskulden bunden med fast ränta och 26 procent löpte 
med rörlig ränta. Skuldportföljens genomsnittliga kapitalbindning var 2,80 år och den 
genomsnittliga räntebindningen var 2,53 år. Snitträntan låg på 0,79 procent.
Snitträntan förra delåret var 0,58 procent.

Koncernen låneskuld per den 31 augusti uppgick till 1 167 mnkr
Låneskuld, mnkr 2018-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2022-08-31
Kommunen 261,5 259,7 258,7 257,7 224,4
Sammanställd 
redovisning 813,7 940,0 1 003,0 1 157,8 1 167

7.2 Ansvarsförbindelse

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelserna består av pensioner intjänade före 1998, borgensåtaganden, 
samt befintliga leasingavtal. Ansvarsförbindelserna i kommunen uppgick till 1 308 
mnkr, och i den sammanställda redovisningen till 490 mnkr.

Hallsbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
294 medlemmar (280 kommuner 14 regioner) per 2022-06-30 i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar förde-
lningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
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respektive insatskapital i Kommuninvestekonomisk förening. Vid en uppskattning av 
den finansiella effekten av Hallsbergs kommunsansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 586 308 247 042 kronor och totala tillgångar till 576 546 870 831 
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 324 092 158 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 313 818 978 kronor.

7.3 Pensioner

Pensionsåtagandet redovisas med blandmodellen. Det är i enlighet med Lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och innebär att en mindre del redovisas som 
avsättning i balansräkningen och en större del läggs utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse. Pensionsskuldsberäkningen i delårsrapporten är baserad på 
uppgifter från KPA i augusti 2022.

Aktualiseringsgraden uppgår till 96 procent (bokslut 2021: 96 procent).

Avsatt till pensioner enligt särskilda beslut uppgår i delårsrapporten till 0. Tre förtro-
endevalda har uppdrag som är större eller lika med 40 procent av heltid och har haft 
uppdraget mer än ett år. De uppfyller således kriterierna för att omfattas av omställ-
ningsstödet i OPF-KL. Några aviseringar om avgångar finns ej vid rapporttidpunkten.

Kommunens samlade pensionsåtaganden inklusive löneskatt uppgick till 425 mnkr per 
2022-08-31(436 mnkr 2021-12-31).
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8 Förväntad utveckling

8.1 Ekonomi på sikt

GPF - Gemensamma Planeringsförutsättningar 2023-2025

Det målmedvetna arbetet med att långsiktigt och hållbart utveckla Hallsberg till en 
attraktivare kommun fortsätter. Nyttjandet av kommunens logistiska läge underlättar 
möjligheterna för nya företagsetableringar, vilket skapar fler arbetstillfällen. En viktig 
förutsättning för att finansiera välfärden är att ha en ekonomi i balans.  I goda tider 
skapas goda ekonomiska resultat som bidrar till att utjämna resurserna i sämre tider

I juni 2022 fastställde kommunfullmäktige Gemensamma Planerings Förutsättningar, 
GPF 2023-2025.  Det finansiella resultatmålet är 1,6 procent av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och kvarstår under kommande planperiod. I de 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. 

Det nya pensionsavtalet, högre inflation och högre löneökningar enligt prognos från 
SKR, innebär att det budgeterade resultatet i GPF inte bedöms nås under 2023.

De skattefinansierade investeringarna under planeringsperioden beräknas uppgå till 
ca 150 mnkr under 2023 samt ca 125 mnkr och ca 85 mnkr de närmast kommande 
åren.

För att klara de framtida behoven, främst på grund av den demografiska förändringen, 
krävs ett kontinuerligt effektiviserings- och förändringsarbete i verksamheterna. I de 
ekonomiska förutsättningarna ingår ofördelade belopp för reducerade nettokostnader 
med 4,5 mnkr 2023 samt 7,5 mnkr för respektive 2024 och 2025.

SKR- Sveriges Kommuner o Regioner - Budgetförutsättningar 2023-25

Enligt cirkulär 22:28 från augusti är den viktigaste förändringen jämfört med före-
gående prognos som SKR presenterade i april en starkare nominell skatteunderlags-
tillväxt under hela prognosperioden, men att köpkraften är kraftigt nedreviderad 
speciellt 2023–2024. Detta beror på en högre allmän prisuppgång och effekten på 
värderingen av pensionsskulden som ökat prisbasbelopp innebär. Det nya pensions-
avtalet innebär även en kostnadsökning, men detta var känt i april. Skatteunderlags-
prognosen vilar på en prognos av den samhällsekonomiska utvecklingen med ett 
medelfristigt scenario fram till 2025 där svensk ekonomi når normalkonjunktur mot 
slutet av perioden. Den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga infla-
tionen, liksom de stigande räntorna (globalt och i Sverige) slår allt mer mot investe-
ringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. Generellt leder mindre 
optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir. 
Den höga inflationen påverkar dock alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin 
växer svagare än trend 2022–2023 och resursutnyttjandet minskar. Efterfrågan 
bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023.
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Budgetpropositionen 2023

I september hölls allmänna val till Riksdag, Kommun och Region. Preliminärt kommer 
Budgetpropositionen att presenteras av Regeringen under oktober månad.

Riksbankens styrränta

Riksbanken beslutade den 20 september att höja styrräntan med en procentenhet från 
0,75 procent till 1,75 procent. Det är den största höjningen sedan inflationsmålet 
infördes 1993. Inflationen har blivit högre än i Riksbankens föregående prognos i juni 
och den väntas stiga ytterligare under året. Direktionen bedömer att penningpolitiken 
nu behöver stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet, jämfört med 
bedömningen i juni. Prognosen indikerar att räntan kommer att höjas ytterligare det 
kommande halvåret. Osäkerheten kring inflationsutvecklingen är mycket stor och 
Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att 
säkerställa att inflationen återförs till målet.
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9 Finansiella rapporter, redovisningsprinciper och noter

9.1 Driftredovisning

Nämnd/styrelse, tkr Utfall jan-aug 
2022

Utfall jan-aug 
2021 Prognos 2022 Budget 2022 Avvikelse 

2022
Kommunfullmäktige -197 -154 -610 -610 0
Kommunstyrelsen -123 050 -121 663 -213 732 -225 132 11 400
därav egen vht -28 189 -30 392 -44 778 -44 778 0
därav planeringsreserv -24 283 -34 283 10 000
därav transfereringar -94 861 -91 271 -144 671 -146 071 1 400
Drift- och servicenämnd -27 011 -22 692 -39 827 -39 827 0
därav skattefin vht -26 757 -22 692 -39 827 -39 827 0
därav avg fin vht VA -254 0 0 0 0
Bildningsnämnd -260 266 -245 443 -391 134 -382 634 -8 500
Social- och 
arbetsmarknadsnämnd -234 229 -229 509 -360 504 -360 504 0

Taxe- och avgiftsnämnd 52 83 0 0 0
Revision -187 -213 -690 -690 0
Valnämnd 366 0 -650 -650 0
Överförmyndarnämnd -1 914 -1 853 -2 700 -2 400 -300

Myndighetsnämnd -10 0 0 0 0
Strukturåtgärder uppdrag 1 500 1 500 0
Summa nämnder -646 446 -621 444 -1 008 347 -1 010 947 2 600
Finansiering 717 239 678 321 1 042 547 1 027 947 14 600
Totalt 70 793 56 877 34 200 17 000 17 200

9.2 Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse, tkr Utfall jan-aug 
2022 Prognos 2022 Budget 2022 Avvikelse

Kommunstyrelsen 0 -10 000 -71 730 61 730
- Inventarier 0 -1 000 -2 000 1 000
- Strategiska 0 -9 000 -69 730 60 730
Kommunstyrelsen 
exploatering -110 - 900 -26 700 25 800

Drift- och servicenämnden -5 150 -9 468 -9 777   309
Drift- och servicenämnden, 
strategiska -6 231 -21 913 -49 521 27 608

VA, avg finansierad vht -15 663 -37 318 -67 573 30 255
- VA, avg finansierad vht -4 370 -17 818 -17 818 0
- VA, avg finansierad vht, 
strategiska -11 293 -19 500 -49 755 30 255

Bildningsnämnden -1 340 -3 408 -3 408 0
Social- och 
arbetsmarknadsnämnden -2 246 -17 429 -17 429 0

Totalt investeringar -30 740 -100 436 -246 138 145 702
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9.3 Resultaträkning

Belopp i mnkr Not
Utfall 

jan-aug 
2022

Utfall jan- 
aug 2021

Budget 
2022

Prognos 
2022

Koncern 
jan-aug 

2022

Koncern 
jan-aug 

2021
Verksamhetens intäkter 2 181 185 329 334
Verksamhetens 
kostn/nettokostn 3 -808 -780 -996 -993 -1 137 -891

-Varav jämf störande poster      3      -215
Avskrivningar -23 -21 -33 -33 -44 -38
Verksamhetens 
nettokostnader -650 -616 -1 029 -1 026 -852 -595

Skatteintäkter 4 506 480 740 754 506 480
Generella statsbidrag och 
utjämning 5a 216 193 310 310 216 193

Verksamhetens resultat 72 57 21 38 -130 78
Finansiella intäkter 3 2 1 1 285 1
-Varav jämf störande poster     5 b 283
Finansiella kostnader -4 -2 -5 -5 -8 -6
Resultat efter fin poster 71 57 17 34 147 73
Extraordinära poster (netto) 0 0
Årets resultat 71 57 17 34 147 73

9.4 Balansräkning

Belopp i mnkr N
ot

Utfall 2022-
08-31

Utfall 2021-12-
31

Utfall 
koncernen 
2022-08-31

Utfall 
koncernen 
2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 6 738 730 1 419 1 777

Maskiner och inventarier 7 29 32 44 45
Finansiella tillgångar 8 36 36 4 14
Summa anläggningstillgångar 803 798 1 467 1 836
Omsättningstillgångar
Förråd mm 6 6 6 6
Kortfristiga fordringar 9 125 103 151 136
Kassa och bank 10 124 117 632 201
Summa omsättningstillgångar 255 226 789 343
SUMMA TILLGÅNGAR 1 058 1 024 2 256 2 179
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING 
OCH SKULDER
Eget kapital 490 419 688 552
därav årets resultat 71 73 147 86
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 86 87 94 94

Andra avsättningar 10 10 12 12
Summa avsättningar 96 97 106 106
Skulder
Långfristiga skulder 11 256 257 1 200 1 211
Kortfristiga skulder 12 216 251 262 310
Summa skulder 472 508 1 462 1 521
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTN OCH SKULDER 1 058 1 024 2 256 2 179

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 301 312 360 349
Övriga ansvarsförbindelser 1 007 1 023 130 83
Summa ansvarsförbindelser 1 308 1 335 490 432
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9.5 Redovisningsprinciper och noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras av kommunallagens kapitel 11 Ekonomisk 
förvaltning, och av den kommunala bokförings- och redovisningslagen (LKBR). Där-
utöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kom-
munsektorns redovisning. Hallsbergs kommun följer den kommunala bokförings- och 
redovisningslagen, och tillämpar med få undantag rekommendationerna från RKR. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen motsvarade anskaffningsvärdet efter 
avdrag för eventuella investeringsbidrag och planenliga avskrivningar. Anläggningstill-
gångar som maskiner och inventarier aktiverades i möjligaste mån månaden efter 
inköp. Vid större projekt, som till exempel byggnader, sker aktivering vid årsskiftet som 
pågående. Efter färdigställande tillämpas komponentavskrivning. När det gällde an-
skaffning av maskiner, inventarier och liknande av mindre värde har kommunen oftast 
tillämpat beloppsgränsen ett halvt prisbasbelopp (24 200 kr). Anskaffningar till högre 
belopp och med en varaktighet på mer än tre år redovisas som investering.

Periodiseringar 

Räntekostnader för långfristiga lån belastar resultatet i den period de hänför sig till. 
Kommunens samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest. Underlag från kundstödet 
KI-Finans har använts för periodiseringen.

Timlöner och Ob-ersättningar för perioden augusti som utbetalas i september har 
beräknats och periodiserats.

Periodisering av preliminär slutavräkning skatteintäkter 2022 har gjorts med underlag 
av SKR:s prognos i augusti 2021 cirkulär 22:28. Periodiseringar av intäkten för kom-
munal fastighetsavgift har gjorts med underlag från SKR. Pensionskostnaderna är 
periodiserade med underlag från KPA i augusti 2022. Övriga intäkter och kostnader 
med väsentliga belopp har periodiserats till delårsrapporten.

Bidrag från migrationsverket 

Kommunen har gjort avsteg från rättvisande redovisning för bidrag som inte resultat-
förts i delårsrapporten. Ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket för flyktingverk-
samhet och ensamkommande barn (EKB) redovisas som kortfristig skuld i delårs-
rapporten 2022, liksom tidigare år. 

De ej utnyttjade bidragen till flyktingenheten uppgick i delårsrapporten till 3,2 mnkr. 
Inom EKB uppgick ej utnyttjade bidrag till 13,8 mnkr. Sammantaget uppgick de balans-
förda bidragen till 17,0 mnkr (22,5 mnkr i bokslut 2021).

Kommunen har att hantera kostnader för flyktingverksamhet som sträcker sig längre in 
i framtiden än de enskilda år då överskotten uppkommit. Samtidigt beslutade staten 
att kraftigt sänka bidragen från Migrationsverket från och med den 1 juli 2017. De 
nyanländas möjlighet till försörjning genom arbetsinkomster är en faktor som har 
kraftfulla effekter på kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Bosättnings-
uppdraget i bosättningslagen kan bli en mycket svår utmaning för Hallsbergs kommun, 
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liksom för många andra kommuner i Sverige. De ekonomiska konsekvenserna är 
mycket svåra att bedöma. För att undvika förhastade beslut om hur kommunen ska 
hantera bidragen har ekonomiavdelningen tillsammans med social- och arbetsmark-
nadsförvaltningen tagit fram en plan över beräknad användning av de samlade 
bidragen. De framtida beräknade kostnaderna kräver en ansvarsfull hantering av 
samlade bidragsöverskott, vilket motiverar kommunens redovisning i delårsrapporten 
2022.

Avsättningar 

Avsättningar för lakvattenrening har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för 
att reglera förpliktelser på balansdagen. Beloppet baserar sig på beräkningar som 
ursprungligen gjordes 2012 då en första avsättning med 7 mnkr gjordes. Under 2014-
2022 har avsättningar och ianspråktaganden gjorts. Under 2021 har 0,4 mnkr ianspråk-
tagits och I delårsrapporten uppgår avsättningen till 9,6 mnkr.

Kalkylen uppdateras när det föreligger underlag som utgör grund för nya bedömningar. 
Utredningar har genomförts 2010 (Sweco), 2012 (kommunen), 2014 (Sweco) samt 
2016-2017 (VA-konsult Å Pettersson). 2017 byggdes en provisorisk driftanläggning. 
Den fortsatta planeringen utgörs av anställande av projektledare samt byggande av en 
anläggning för att uppnå en fungerande lakvattenreningsprocess. Någon nuvärdes-
beräkning har inte gjorts i delårsrapporten. I den delen följer inte kommunen RKR 10.2 
Avsättningar och ansvarsförbindelser. I samband med årsbokslutet görs ny bedömning.

Leasing 

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften fördelas 
linjärt över leasingperioden. Framtida leasingavgifter redovisas som 
ansvarsförbindelser.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen i delårsrapporten är inte upprättad enligt rekom-
mendation nr 8,2, avseende att den sammanställda redovisningen inte är helt gemen-
sam med kommunens utan redovisas delvis i ett eget avsnitt. Det gäller förvaltningsbe-
rättelsen. Utvärdering om huruvida koncernföretagens redovisningsprinciper avviker 
från kommunens är ej gjord. Därmed är inga justeringar för eventuella avvikelser 
gjorda. Det är endast avseende Hallsbergs Bostadsstiftelse och Hallsbergs Bostads AB 
som detta skulle kunna vara aktuellt. Sydnärkes Utbildningsförbund, Nerikes Brandkår 
och Sydnärkes Kommunalförbund redovisar utifrån de kommunala redovisnings-
principerna.
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Not 2 Intäkter Jan-aug 2022 Jan-aug 2021 Koncernen jan-
aug 2022

Koncernen jan-
aug 2021

Försäljningsmedel 19 15 19 15
Taxor och avgifter 44 42 58 56
Hyror och arrenden 15 15 83 81
Bidrag 72 75 116 121
Försäljning av 
verksamheter och 
entreprenader

28 24 60 54

Försäljning 
exploateringsfastigheter 2 13 2 13

Försäljning av mark, 
byggnader mm 1 1 1

Övrigt -9 -7
Summa 181 185 329 334

Not 3 Kostnader Jan-aug 2022 Jan-aug 2021 Koncernen jan-
aug 2022

Koncernen jan-
aug 2021

Löner och soc avg -468 -447 -540 -525
Pensionskostnader -42 -51 -48 -59
Inköp av anl och 
underhållsmtrl -5 -5 -15 -15

Bränsle, energi och vatten -15 -13 -37 -30
Entreprenader och köp av 
vht -141 -136 -171 -161

Lokal- och markhyror -24 -22 -28 -26
Förbrukn invent och mtrl -28 -27 -34 -36
Lämnade bidrag och 
transfereringar -18 -20 -18 -21

Reaförluster -
Övriga kostnader -67 -59 -31 -18
Jämförelsestörande post
Kostnad i samband med 
fastighetsförsäljning, 
Hallbo

-215

Summa -808 -780 -1 137 -891

Not 4 Skatteintäkter Jan-aug 2022 Jan-aug 2021 Koncernen jan-
aug 2022

Koncernen jan-
aug 2021

Skatteintäkter 489 469 489 469
Slutavräkning föregående 
år 6 3 6 3

Preliminär slutavräkning 
innev år 11 8 11 8

Summa 506 480 506 480

Not 5a Generella 
statsbidrag och 
utjämning

Jan-aug 2022 Jan-aug 2021 Koncernen jan-
aug 2022

Koncernen jan-
aug 2021

Inkomstutjämningsbidrag 149 131 149 131
Kostnadsutjämningsbidra
g/avgift

11 10 11 10

Regleringsbidrag/avgift 30 32 30 32
LSS-utjämningsavgift -1 -6 -1 -6
Kommunal 
fastighetsavgift

27 26 27 26

Summa 216 193 216 193
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Not 5 b Finansiella 
intäkter Jan-aug 2022 Jan-dec 2021 Koncernen Jan-

aug 2022
Koncernen Jan-

dec 2021
Finansiella intäkter 3 2 2 1
Jämförelsestörande post
Intäkt i samband med 
försäljning av aktier, 
Hallbo

283

Summa 3 2 285 1

Not 6 Materiella 
anläggningstillgångar Jan-aug 2022 Jan-dec 2021 Koncernen Jan-

aug 2022
Koncernen Jan-

dec 2021
Ingående bokfört värde 730 718 1 777 1 644
Nyanskaffningar 28 51 58 204
Reavinst -
Försäljning mm -2 -8 -377 -20
Nedskrivningar -6 -6
Årets avskrivningar -21 -25 -39 -49
Omklassificeringar 3 - 4
Summa 738 730 1 419 1 777

Not 7 Maskiner, fordon 
och inventarier Jan-aug 2022 Jan-dec 2021 Koncern Jan-aug 

2022
Koncern Jan-dec 

2021
Ingående bokfört värde 32 32 45 45
Nyanskaffningar 3 7 7 11
Försäljningar - -1
Årets avskrivningar -3 -1 -5 -3
Omklassificeringar -3 -6 -3 -7
Summa 29 32 44 45

Not 8 Finansiella 
anläggningstillgångar Jan-aug 2022 Jan-dec 2021 Koncern Jan-aug 

2022
Koncern Jan-dec 

2021
Aktier o andelar 11 12 14 12
Grundsfondkapital, Hallbo 24 24 24 24
Eliminering koncern - -34 -34
Övrigt 1
Summa 36 36 4 2

Not:9 Fordringar Jan-aug 2022 Jan-dec 2021 Koncern Jan-aug 
2022

Koncern Jan-dec 
2021

Kundfordringar 13 22 18 28
Interimsfordringar 66 22 92 41
Övriga kortfristiga 
fordringar 46 59 41 67

Summa 125 103 151 136

Not 10 Kassa och bank Jan-aug 2022 Jan-dec 2021 Koncern Jan-aug 
2022

Koncern Jan-dec 
2021

Bank 124 117 632 201
Summa 124 117 632 201
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Not:11 Långfristiga 
skulder Jan-aug 2022 Jan-dec 2021 Koncern Jan-aug 

2022
Koncern Jan-dec 

2021
Låneskuld -224 -227 -1 167 -1 178
Förinbetalda 
anslutningsavgifter -31 -29 -30 -29

Investeringsbidrag 1 1 1 -1
Övriga långfristiga skulder -2 -2 -4 -3
Summa -256 -257 -1 200 -1 211

Not:12 Kortfristiga 
skulder Jan-aug 2022 Jan-dec 2021 Koncern Jan-aug 

2022
Koncern Jan-dec 

2021
Leverantörsskulder -47 -65 -47 -84
Moms -1 -2 -3 -4
Personalens källskatt -11 -10 -15 -14
Interimsskuld -96 -129 -130 -156
Semesterlöneskuld och 
okomp ö-tid -41 -41

Övrigt -20 -4 -67 -52
Summa -216 -251 -262 -310
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10 Sammanställd redovisning
Väsentliga händelser

Hallsbergs Bostadsstiftelse, HALLBO

Under första halvåret i år har Hallbo fokuserat på genomförande av en fastighetsaffär, 
där 477 lägenheter i Hallbos bestånd avyttrats. I juni tecknades aktieöverlåtelseavtal 
och själva transaktionen ägde rum den 1 augusti. Köpare är en lokal/regional konstella-
tion, SIBE Förvaltning AB, som har en långsiktig inriktning på sitt ägande i Hallsberg. I 
avtalet finns dessutom en klausul som inte möjliggör vidareförsäljning under en fyra-
årsperiod med mindre än att Hallbo lämnat sitt skriftliga godkännande. SIBE kommer 
att köpa samtliga förvaltningstjänster av Hallbo vilket gör att personalen på Hallbo inte 
behöver reduceras. Detta regleras enligt ett särskilt avtal.

Hallsbergs Bostads AB, HBAB

HBAB har under de åtta första månaderna renoverat två lägenheter på Gränsgatan 12-
88 samt genomfört målning av ett hus på Kv. Kopparslagaren.

Sydnärkes utbildningsförbund

Verksamhetens totala kostnader har minskat, den största reduceringen utgörs av 
personalkostnader, men samtliga kostnadsposter förutom köp av skolplatser, har 
reducerats väsentligt under perioden. En högre andel elever saknar gymnasie-
behörighet och kommer inte in på nationellt program, dessa påbörjar därför sina 
gymnasiestudier på introduktionsprogrammet. Utökade lärarresurser, fler stöd-
insatser, lokalanpassningar, utökad elevhälsa och studie-yrkesvalsledning är exempel 
på kommande ökade kostnader. Härutöver behöver allt fler elever studera på 
gymnasiet betydligt längre än 3 år.

Nerikes Brandkår

Flera av brandkårens större projekt handlar i nuläget om olika byggnationer. Bland 
annat har Nerikes Brandkår under ett antal år jobbat med att planera för en andra 
station i Örebro tätort, med placering på Öster vid Universitetsallén. Nu är sanering av 
tomten och andra förberedelser igång inför byggstarten, som är planerad till slutet av 
2022. Kostnaden för den nya Österstationen kommer enbart att belasta Örebro 
kommun, enligt förbundets princip där varje kommun står för sina egna lokalkostnader

Sydnärkes kommunalförbund, SKF

Efter att två nya återvinningscentraler togs i bruk i slutet av förra året är det nu möjligt 
att driva verksamheterna delvis obemannade hos tre av fyra kommuner. För att öka 
effektiviteten behöver personalen jobba på helt nya sätt och rollen som samordnare 
byttes ut till driftchef för att skapa verklighetsnära ledarskap.

Färdigställandet av den nya återvinningscentralen i Hallsberg är nu i full gång.

Under de första 8 månaderna har över 2 000 personer genomgått en ”Gröntkort” -
utbildning och kan nyttja återvinningsanläggningarna på obemannade tider. Under 
våren har tre nya sopbilar tagits i drift. En är stationerad i Hallsbergs kommun och två i 
Askersund/Laxå, där inleddes insamlingen i egen regi från första mars.
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Ekonomi

Hallbos prognos för året kommer att revideras tillsammans med en reviderad budget 
med anledning av försäljningen av fastigheter.

HBABs prognos håller budget så när som på något högre kostnader för bland annat el, 
fjärrvärme, VA samt snöröjning.

Sydnärkes utbildningsförbund
När nu prognosen för 2022 färdigställts har flertalet av osäkerhetsfaktorerna infriats, 
dessa kommer att medföra väsentligt högre kostnader än vad som budgeterats. 
Kostnadsutvecklingen från och med andra halvåret kommer att ha stor betydelse för 
resultatet 2022.

Nerikes Brandkår

Utfallet per sista juli är ett underskott på 2,4 mkr. Underskottet beror främst på ned-
skrivningar av finansiella värdepapper. Men i prognosen räknas även en ökad kostnad 
på bland annat drivmedel och reservdelar till fordon där budgeten inte kan hållas. 
Prognosen på helår är ett underskott på -3,2 mkr, det är 3,5 mkr sämre än budget.

Sydnärkes kommunalförbunds prognos för helåret är ett överskott i alla fyra 
kommunerna. Hallsberg, Askersund, Laxå och Lekeberg.
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Revisorema
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Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning avseende delärsrapport 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i

delärsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mäl fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mäl och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushällning, säväl finansiella som för verksamheten. Revisorernas bedömning
ska biläggas delärsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Vär bedömning är baserad pä en översiktlig granskning av delärsrapporten per
2022-08—3 ] , inriktad pä övergripande analys och inte pä detaljer i redovisning-

en. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett

underlag för sin bedömning av om delärsrapporten är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är f‘örenligt med de
mäl som kommunfullmäktige fastställt.

Resultatet för perioden som redovisas i delärsrapporten januari - augusti är 71
mnkr (57 nmkr) Prognosen für heläret pekar mot ett resultat om 34,2 mnkr.
Bedömningen i delärsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Utifrän vär översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens
delärsrapport:

Vi bedömer att delärsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delärsrapporten är att balans-

kravet kommer att uppfyllas för är 2022.

Vi kan, utifrän kommunstyrelsens uppf‘öljning av mälen inte göra nägon be-

dömning av mäluppfyllelsen dä en samlad bedömning av mäluppfyllelsen
inte görs och att ett Herta] indikatorer inte mäts i delärsbokslutet.

HALLSBERGS KOMMUNS REVISORER

Siv Palmgren Lars Billström Per Ager

Torvald Evanni Oliwer Wardhofi'

Handläggam PW Besbksadm5 Telefon E-nqst
Revisorerna 694 80 Hallsberg V:a Storgatan 14 0582-68 50 00 vx revisorema@hallsberg.se

0582'68 5x "" fax Oneflow ID 3757495 Side 1/ 2
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Signerat med Svenskt Bank/D

Namn returnerat frän Svenskt Banle: SIV PALMGREN

Siv Palmgren

Förtroendevald revisor

Signerat med Svenskt Bank/D

Namn returnerat frän Svenskt Banle: Lars Olaf Billström

Lars Billström

Förtroendevald revisor

Signerat med Svenskt Bank/D

Namn returnerat frän Svenskt Banle: PER AGER

Per Ager

Förtroendevald revisor
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Torvald Evanni

Förtroendevald revisor

Signerat med Svenskt Bank/D

Namn returnerat frän Svenskt Banle: OLIWER WARDHOFF

Oliwer Wardhoff

Förtroendevald revisor
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed. 

Inriktning och omfattning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Drift och investeringsredovisning 

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. 

 

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 

är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 

en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 

därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.  

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2022-10-11 och 

fullmäktige behandlar delårsrapporten 2022-10-24. Rapportens innehåll har 

sakgranskats av ekonomichef och ekonomer.  

 
1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande 
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper. 
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Granskning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens 

resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och 

investeringsverksamhet, samt noter för Hallsbergs kommun för perioden 2022-01-01—

2022-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar 

är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning. 

Kommunens resultat per 22-08-31 uppgår till 71 mnkr och prognosen uppgår till 34 

mnkr. Prognosen avviker med 17 mnkr mot budgeten 2022. Avvikelsen förklaras främst 

av att skatteprognosen är högre än budgeterat.  

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har följande väsentliga avvikelser mot 

LKBR och god sed noterats:  

• kommunen har pengar från migrationsverket uppbokat som skuld i 

balansräkningen. Dessa medel är ifrån flera år tillbaka och borde intäktsförts 

tidigare år. I delårsrapporter per 2022-08-31 har man totalt 17 mnkr uppbokat, 

där 13,8 mnkr avser EKB och 3,2 mnkr avser flyktingenheten. För i år har man 

använt mer medel än vad man har fått in vilket gör att intäkterna i 

delårsrapporten är korrekta, men balansomslutningen påverkas även i år då 

kommunen fortfarande har en stor skuld som man borde ha intäktsfört tidigare 

år. Redovisningen följer inte RKR R2. Kommunen skriver om detta i sina 

redovisningsprinciper.  

I anslutning till vår granskning av årsredovisningen har vi noterat att vissa rutiner kan 

utvecklas vad gäller redovisning av leasing / hyrda lokaler.  

Kommunen har påbörjat utreda frågan och avser att anpassa sin redovisning så snart 

rutiner och beräkningsmetoder finns på plats. Vi gör en översiktlig bedömning att 

kommunens resultat respektive eget kapital inte bör påverkas i någon väsentlig 

omfattning men att balansomslutningen sannolikt påverkas. 

Vi rekommenderar att kommunen påbörjar arbete att utreda frågan inom kort och 

anpassar sin redovisning så snart rutiner och beräkningsmetoder finns på plats. 
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Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några väsentliga 

omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, 

balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och 

investeringsverksamhet, samt noter, i allt väsentligt, inte är upprättad i enlighet med 

LKBR.  

 

 

2022-10-17 

 

Tomas Elander      

___________________________   

Auktoriserad revisor      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Hallsbergs kommun 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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E-postformulär

Mitt förslag:
Säkrare cykelställ vid norra sidan av järnvägen/pylonbron.    Mitt förslag är nya och säkrare cykelställ vid
cykelparkeringen på norra sidan av järnvägen/pylonbron. Cykelställ som har en metallstång som hamnar
längs sidan av cykeln när man parkerar den och där man på ett smidigt sätt kan låsa fast cykeln i den och
runt cykelns ram.   Den typen av cykelställ finns till exempel vid södra station i Örebro.     Som det är nu
försöker vi som parkerar våra cyklar vid dessa cykelställ göra vad vi kan för att låsa fast dem säkert, mot
stolpar och längs med cykelställen. Jag har fått tre cyklar stulna under dagtid vid dessa ställ. Så något
behöver göras för att det ska kännas säkrare att lämna sin cykel här och därmed uppmuntra till cykling och
tågpendling.     Cykelställen är också i dåligt skick, ett av cykelställen har varit avbrutet och i två delar i mer
än ett år. Så en allmän uppfräschning av denna cykelparkering behövs.

Namn
Petra Brodén

Telefonnummer
0706481893

E-postadress
petrabroden77@gmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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E-postformulär

Mitt förslag:
Förslag om hundrastgård i Pålsboda.  Förslagsvis på grönområdet vid lekparken vid vattentornet
Hagagatan/Högalidsgatan för att bättre utnyttja det området då det aldrig/sällan är någon där, samt att
många med hund går den vägen.  Önskvärt är en bänk att sitta vid samt en "sluss" att gå in genom till
rastgården.    Det är många som har hund nu och behovet av rastgårdar har ökat. Det är även ett sätt att
träffa andra med hund i området.

Namn
Tove Lilja

Telefonnummer
+46735397678

E-postadress
liljatove@hotmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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