
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

 Kommunstyrelsen 

Tid Plats 
08:30-10:15 Sottern, kommunhuset Hallsberg  

Övriga 
 

Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef) §§143-145
Marie Hellgren (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §§143-155

Ordförande _________________________________________________________________
Magnus Andersson (S)

Justerare _________________________________________________________________
Andreas Tranderyd (MP)

Sekreterare _________________________________________________________________
Christina Torpman

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Ulf Ström (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Veronica Wallgren (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S) §§143-149, §§151-155
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Jimmy Olsson (SD)
Rikard Bergström (M) §§143-149, §§151-155 
ersätter Erik Storsveden (L)
Ingela Hagenfors (KD) §§143-149, §§151-155 
ersätter Martin Pettersson (KD)
Viktoria Svanberg (SD)  ersätter Oscar Lundqvist 
(SD)

Page 1 of 111



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Page 2 of 111



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-12-07
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2021-12-09 till och med 2021-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av

________________________

Page 3 of 111



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 143 Sammanträdets inledning
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§ 143- 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 9 december.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad
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§ 144 - Kommundirektörens information december 
(21/KS/1)

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören lämnar muntlig information om kommunens verksamheter på 
sammanträdet.

Beslut 
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Paragrafen är justerad
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§ 145 - Remissvar Behov av ny plats för omlastning av makadam 
(21/KS/188)

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har utfört en förenklad funktionsutredning som är en vidare fördjupning och 
utredning av de förslag som togs fram i ”PM Hallsberg UH-område och ballastlastning”. 
Nuvarande omlastning av makadam sker inom Hallsbergs rangerbangård men för att 
minimera de störningsmoment som verksamheten medför för närboende och en framtida 
ombyggnation av R-gruppen behöver omlastningen ske på annan plats, se även 
funktionsutredningen ”Ny plats VO Underhåll i Hallsberg – Funktionsutredning”. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås lämna följande synpunkter på remissen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter på remissen.

Beslutsunderlag 
 FU Hallsberg - Behov av ny plats för omlastning av makadam
 Remissutskick FU Hallsberg- Behov av ny plats för omlastning av makadam (Intern 2) (2/4)
 Remissutskick FU Hallsberg- Behov av ny plats för omlastning av makadam (Intern 2) (4/4)

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:21/KS/188 

Behov av ny plats för omlastning av makadam

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har utfört en förenklad funktionsutredning som är en vidare fördjupning och utredning 
av de förslag som togs fram i ”PM Hallsberg UH-område och ballastlastning”. Nuvarande omlastning 
av makadam sker inom Hallsbergs rangerbangård men för att minimera de störningsmoment som 
verksamheten medför för närboende och en framtida ombyggnation av R-gruppen behöver 
omlastningen ske på annan plats, se även funktionsutredningen ”Ny plats VO Underhåll i Hallsberg – 
Funktionsutredning”. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås lämna följande synpunkter på remissen.

Ärendet 
Trafikverket utreder möjligheterna att omlokalisera omlastning av makadam från Hallsbergs 
rangerbangård till mark i anslutning till bergtäkter istället. Fyra utredningsalternativ presenteras 
(UA1, UA2, UA3 och UA4) och ett jämförelsealternativ där ingen omlokalisering sker. UA1 innebär att 
ny lastplats för makadam lokaliseras intill Svevias bergtäkt och UA2 innebär en fortsättning på UA1 
där två nya uppställningsspår byggs intill lastplatsen. UA3 innebär att ny lastplats för makadam 
lokaliseras intill Skanskas bergtäkt och UA4 innebär en fortsättning på UA3 där två nya 
uppställningsspår byggs intill lastplatsen. Nya lastkajar som byggs kommer vara längre än dagens 
lastkaj på Hallsberg rangerbangård och anläggningen skall ej vara elektrifierad i detta skede. I UA1 är 
lastplatsen på Trafikverkets fastighet och mindre vägar påverkas i detta alternativ. Åtkomsten till UA1 
från övriga bergtäkter med lastbil kommer främst vara via riksväg 50, länsväg 529 och en mindre väg 
som löper jämte väg 50. I UA3 är lastplatsen på Trafikverkets fastighet och en väg behöver flyttas 
alternativ omledas ut på väg 529 för att möjliggöra åtkomst till och från övriga bergtäkter.

Figur 1. Utredningsalternativens placering, UA1/UA2 är Svevias bergtäkt och UA3/UA4 är Skanskas 
bergtäkt. Figur från Trafikverkets funktionsutredning. 

Hallsbergs kommun är positiva till en omlokalisering av omlastning av makadam då denna 
verksamhet bidrar till höga bullernivåer. Vidare är det också positivt att omlastning sker i anslutning 
till bergtäkter där makadam framställs. Att tungtrafik inom tätbebyggt område minskas är också 
positivt. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:21/KS/188 

En fördel med UA1/UA2 är att om järnvägen mellan Hallsberg rbg-Skymossen slopas i framtiden (i 
och med färdigställande av projekt ”Dubbelspår Hallsberg-Degerön”) kommer banvallen kunna 
byggas om till transportväg för dumpertrafik och även Skanska får tillgång till anläggningen. Det i sin 
tur medför att vägnät blir mindre belastat.

Det behöver säkerställas hur dagvatten tas omhand vid den planerade hårdgjorda ytan och att 
markanspråk för tillfartsvägar och trädsäkring blir minimal. 

Observera möjliga fornlämningar vid UA1 och UA2. 

Att utöka kapaciteten på järnvägen bidrar till att fler transporter kan ske på ett mindre 
klimatbelastande sätt. Minskade bullernivåer och mindre tung trafik i tättbebyggt område påverkar 
barns hälsa och miljö positivt.

☒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

Marianne Christiansen Stina Odencrants

Förvaltningschef Miljöstrateg/projektledare

Bilagor
Bilaga 1. FU Hallsberg – Behov av ny plats för omlastning av makadam
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Förenklad Funktionsutredning – Behov av 

ny plats för omlastning av makadam i 
Hallsberg 

Beslutsunderlag för åtgärd 

Stråk 09, 01 

Bandel 417, 419 Örebro län. 

 
Figur 1 Urklipp från Lantmäteriet (2021). Cirklarna visar de aktuella platserna som berörs av 

åtgärderna enligt utredningsalternativen. 
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Tabell 1 Förkortningar som förekommer i utredningen. 

Förkortning Definition 

YBV Ytterbågsväxel 

Rbg Rangerbangård 

R-grupp Riktningsgrupp 
 

Begreppet ”Lastplats” förekommer i utredningen och avser lastkajen samt de nya spåren.
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1 Sammanfattning 

Syftet med denna förenklade funktionsutredning är en vidare fördjupning samt utredning av de förslag 

som togs fram i ”PM Hallsberg UH-område och ballastlastning”. 

Utredningen presenterar utöver ett jämförelsealternativ, där Skymossen (driftplatsdel) samt omgivande 

mark lämnas oförändrad, fyra utredningsalternativ samt tre avfärdade alternativ. 

UA1 (Etapp 1) innebär: 
I en första etapp ska den nya lastplatsen för makadam lokaliseras intill Svevias bergtäkt. Ett nytt 
anslutningsspår byggs från E-spåret vid Skymossen (driftplatsdel) till lastplatsen som kommer utgöras 

av ett lastspår samt ett rundgångsspår för hantering av 300 m långa tågsätt. Bredvid lastspåret ska en 

ny lastkaj anläggas. 

UA2 (Etapp 2) innebär: 

I en andra etapp ska två nya uppställningsspår kompletteras till lastplatsen efter att åtgärderna i UA1 

har utförts.  

UA3 (Etapp 1) innebär: 

I en första etapp ska den nya lastplatsen för makadam lokaliseras intill Skanskas bergtäkt. Ett nytt 

anslutningsspår byggs från E-spåret vid Skymossen (driftplatsdel) till lastplatsen som kommer utgöras av ett 

lastspår samt ett rundgångsspår. Bredvid lastspåret ska en ny lastkaj anläggas. Den nya 
spårutformningen kommer att påverka en väg som behöver flyttas samt att en ny väganslutning 

behöver anordnas för åtkomst till och/-från den nya lastplatsen från övriga bergtäkter. 

UA4 (Etapp 2) innebär: 
I en andra etapp ska två nya uppställningsspår kompletteras till lastplatsen efter att åtgärderna i UA3 

har utförts. 

Avfärdat alternativ 1 innebär: 

I detta alternativ placeras lastspåret, rundgångsspåret, uppställningsspåren samt lastkajen i rakspår 
intill Svevias bergtäkt. Detta alternativ har avfärdats då de förekommer berg vid den nya 

spårutformningen, då det under utredningarbetet har visat sig att åtgärden blivit kostnadsdrivande pga 

omfattande bergschakt. 

Avfärdat alternativ 2 innebär: 

Den nya lastplatsen för makadam lokaliseras intill Skanskas bergtäkt. Den nya spåranläggningen 

kommer att korsa en mindre väg som leder till/-och från plankorsning ”Stensäter” vid km 7+727. 

Vidare kommer spåranläggningen att vara placerad under befintliga högspäningsstolpar/ledningar. I 
detta skede kommer ingen ny kontaktledningsanläggning att byggas, men om behovet finns i 

framtiden så behöver troligtvis högspänningsstolparna/ledningarna att höjas. 

Avfärdat alternativ 3 innebär: 
I detta alternativ placeras last/-samt uppställningsspåren mer parallellt med Skanskas bergtäkt och 

närmare befintliga högspäningsstolpar/ledningar. Alternativet har inte studerats vidare då den nya 

anslutningsväxeln är placerad vid en bergskärning samt att växeln är en YBV. Vidare förekommer 
berg vid de tilltänkta spåren vilket föranleder bergschakt som är kostnadsdrivande. 

Page 16 of 111



   

 FÖRENKLAD FUNKTIONSUTREDNING 5 (36) 

  

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version 

Linder, Fanny, UHju 2021-11-08 Remiss 
Fastställt av Ärendenummer/Diarienummer Konfidentialitetsnivå 

Annika Knutsson, UHju TRV 2021/112762 Intern, 2 
Dokumenttitel 

Behov av ny plats för omlastning av makadam   

 

2 Bakgrund och syfte 

Befintlig omlastning av makadam är lokaliserad vid Solbryggan (vid spår 401) inom Hallsbergs rbg. 

För att möjliggöra en framtida ombyggnation av R-gruppen samt för att minimera de störningsmoment 

som verksamheten medför för de boende intill rangerbangården, behöver verksamheten omlokaliseras 

till annan plats. 

Syftet med denna utredning är således en vidare fördjupning och utredning av de förslag som togs 

fram initialt. 

 
Figur 2 Befintlig plats för omlastning av makadam inom Hallsbergs rbg. 

 
Det har i utredningsskedet inte kunnat fastställas vid vilket årtal som byggnationen av den nya 

lastplatsen kommer att utföras. Åtgärden kommer troligtvis utföras parallellt med projekt ”Dubbelspår 

Hallsberg-Degerön” vilket innebär att förutsättningarna för utredningsarbetet har varit att E-spåret 

mellan Hallsberg rbg-Skymossen inte kommer att vara trafikerat vid byggnationen. 

 
Figur 3 Anslutningspunkt i framtida dubbelspårsanläggning. 
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3 Befintliga förhållanden (Är – läget) 

3.1 Anläggningsfakta 

Skymossen (driftplatsdel) är normalhuvudspår (E-spåret) som ägs av Trafikverket och består av 60 

kg:s räl och är elektrifierat (AC15-16) med kontaktledningssystem S7.1/7.1. 

 
Figur 4 Profilgeometri mellan Skymossen (driftplatsdel). 

3.1.1 Broar 

 
Figur 5 Urklipp från BaTMan, Älbergsvägen vid km 3+165 till 3+171. 
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Figur 6 Urklipp från BaTMan, Bro över järnväg vid Getabrotorp vid km 5+459. 

3.1.2 Lastkaj 

 
Figur 7 Befintlig lastkaj inom Hallsbergs rbg. 

Den befintliga lastkajen inom Hallsbergs rbg är ca 230 m lång. 

3.1.3 Signalanläggning 

Vid km 10+683 inom Hallsbergs rbg finns ställverk 95 ”Hallsberg” med ELC + utdel. 
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3.1.4 Markförhållanden 

 
Figur 8 Urklipp från SGU (Sveriges geologiska undersökning, 2021). 

Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) består området vid den aktuella åtgärden främst av 
isälvssediment (se grönmarkerat område) samt berg (se rödmarkerat område). Det förekommer även 

postglacial sand-grus (se orangeprickigt område). 

 
Figur 9 Urklipp från VISS (Vatteninformationsystem, 2021). 

Enligt VISS (Vatteninformationsystem, 2021) förekommer avrinningsområde för ytvatten. Vidare 

förekommer sedimentär bergförekomst ”Lybby” samt sedimentär bergförekomst ”Närkesslätten”. 
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Figur 10 Urklipp från Lantmäteriet 2021 över aktuella berglutningar intill Svevias bergtäkt. 

Vid den nya spårutformningen intill Svevias bergtäkt varierar höjdnivån mellan 89-109 m. 

 
Figur 11 Urklipp från Lantmäteriet 2021 över aktuella berglutningar intill Skanskas bergtäkt. 

Vid den nya spårutformningen intill Skanskas bergtäkt varierar höjdnivån mellan 109-115 m. 
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3.1.4.1 Bergtäkter 

 
Figur 12 Skanska och Svevia bergtäkt. 

3.1.5 Fastigheter 

 
Figur 13 Urklipp från FAVY (Fastighetsvyn, 2021) Hallsberg, Getabrotorp 1:1. 

 
Figur 14 Urklipp från FAVY (Fastighetsvyn, 2021) Hallsberg Getabrotorp 1:3. 
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Figur 15 Urklipp från FAVY (Fastighetsvyn, 2021) Hallsberg Hardemo Häradsallmänningen S:1. 

 

 
Figur 16 Urklipp från FAVY (Fastighetsvyn, 2021) fastighet Hallsberg Tomta 1:3. 

 
Figur 17 Urklipp från Lantmäteriet (2021) över Svenska kraftnäts transformatorstation i nära anslutning 

till den aktuella åtgärden. 
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4 Behovs- och bristanalys (Bör-läget och brister) 

4.1 Behov 

 Befintlig plats för omlastning av makadam behöver omlokaliseras från Bäckatorpsterminalen. 

Den nya lastplatsen har följande behov: 

- Spåret till den nya lastplatsen behöver signaleras för att möjliggöra en säker anslutning. 

- Behov av minst ett lastspår. 

- En ny lastkaj som behöver vara något längre än den befintliga lastkajen inom Hallsbergs rbg. 

4.2 Brist 

 Omgivande mark med geometrier (snäva radier), kraftledningsstolpar samt vägar minimerar 

möjligheterna till alternativa placeringar av lastspåret, uppställningsspåren, rundgångspåret 

samt den nya lastkajen. 
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5 Utredningsalternativ 

5.1 Sammanfattning av utredningsalternativ 

Den förenklade funktionsutredningen presenterar följande utredningsalternativ: 

UA1 (Etapp 1) innebär: 

I en första etapp ska den nya lastplatsen för makadam lokaliseras intill Svevias bergtäkt. Ett nytt 

anslutningsspår byggs från E-spåret vid Skymossen (driftplatsdel) till lastplatsen som kommer utgöras 
av ett lastspår samt ett rundgångsspår för hantering av 300 m långa tågsätt. Bredvid lastspåret ska en 

ny lastkaj anläggas. 

UA2 (Etapp 2) innebär: 

I en andra etapp ska två nya uppställningsspår kompletteras till lastplatsen efter att åtgärderna i UA1 

har utförts. 

UA3 (Etapp 1) innebär: 

I en första etapp ska den nya lastplatsen för makadam lokaliseras intill Skanskas bergtäkt. Ett nytt 

anslutningsspår byggs från E-spåret vid Skymossen (driftplatsdel) till lastplatsen som kommer utgöras av ett 

lastspår samt ett rundgångsspår. Bredvid lastspåret ska en ny lastkaj anläggas. Den nya 

spårutformningen kommer att påverka en väg som behöver flyttas samt att en ny väganslutning 

behöver anordnas för åtkomst till och/-från den nya lastplatsen från övriga bergtäkter. 

UA4 (Etapp 2) innebär: 

I en andra etapp ska två nya uppställningsspår kompletteras till lastplatsen efter att åtgärderna i UA3 

har utförts. 

Avfärdat alternativ 1 innebär: 

I detta alternativ placeras lastspåret, rundgångsspåret, uppställningsspåren samt lastkajen i rakspår 

intill Svevias bergtäkt. Detta alternativ har avfärdats då de förekommer berg vid den nya 
spårutformningen, då det under utredningarbetet har visat sig att åtgärden blivit kostnadsdrivande pga 

omfattande bergschakt. 

Avfärdat alternativ 2 innebär: Den nya lastplatsen för makadam lokaliseras intill Skanskas bergtäkt. 
Den nya spåranläggningen kommer att korsa en mindre väg som leder till/-och från plankorsning 

”Stensäter” vid km 7+727. Vidare kommer spåranläggningen att vara placerad under befintliga 

högspäningsstolpar/ledningar. I detta skede kommer ingen ny kontaktledningsanläggning att byggas, 

men om behovet finns i framtiden så behöver troligtvis högspänningsstolparna/ledningarna att höjas. 

Avfärdat alternativ 3 innebär: 

I detta alternativ placeras last/-samt uppställningsspåren mer parallellt med Skanskas bergtäkt och 

närmare befintliga högspäningsstolpar/ledningar. Alternativet har inte studerats vidare då den nya 
anslutningsväxeln är placerad vid en bergskärning samt att växeln är en YBV. Vidare förekommer 

berg vid de tilltänkta spåren vilket föranleder mer markåtgärder. 

5.2 Jämförelsealternativ (JA) 

Inga av de planerade åtgärderna utförs, då driftplatsdelen samt omgivande mark lämnas oförändrad. 
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5.3 Utredningsalternativ (UA1) Etapp 1: Ny lastplats för 

makadam intill Svevias bergtäkt 

5.3.1 Syfte 

Utredningsalternativet syftar till att flytta befintlig omlastning av makadam från Hallsbergs rbg. 

5.3.2 Utförande 

I en första etapp föreslås den nya lastplatsen för makadam anläggas bredvid Svevias bergtäkt, som är 

lokaliserad strax utanför Hallsbergs rbg. Åtkomst sker via E-spåret då den nya spårutformningen ska 
utgöras av två spår: ett lastspår och ett rundgångsspår. Spåren ska möjliggöra hantering av 11 vagnar 

(ca 25 m) + 1 lok (ca 15 m), vilket motsvarar en längd om ca 300 m. Bredvid lastspåret placeras den 

nya lastkajen om ca (300 m x 10 m). 

Syftet till varför lastkajen, lastspåret samt rundgångsspåret har placerat en bit ifrån bergtäkten beror på 
att spåren inte får luta mer än 2 promille enligt TRVINFRA-0003. Om spåranläggningen istället hade 

placerats rakt hade detta medfört en större mängd bergschakt vilket i sin tur hade bidragit till att 

åtgärden hade blivit kostnadsdrivande.  

Den nya spårutformningen kommer att korsa en mindre väg som leder från Svevias bergtäkt till en 

uppställningsyta, vilket redogörs i ”5.3.2.7 Vägar”. Vidare kommer den nya spårutformningen att 

tangera i två fastigheter, Hallsberg Getabrotorp 1:1 samt Hardemo Häradsallmänningen S:1. 

 
Figur 18 Urklipp från bilaga 1 (Spårskiss UA1). Gulstreckade linjer avser åtgärderna som ingår i UA2. 

Se bilaga 1 för föreslagen spårlösning. 

5.3.2.1 Trafikering 

 Växlingsväg från Hallsbergs rbg till den nya lastplatsen, då den nya skyddsväxeln ska vara låst 

i ställverket. 

 Lokrundgång möjliggörs på det nya rundgångsspåret som placeras bredvid lastspåret för att 

tågsätten inte ska behöva backa på E-spåret till Hallsbergs rbg. 
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5.3.2.2 Spåranläggning 

 Ny komplett spåranläggning för det nya anslutningsspåret samt lastspåret samt rundgångsspåret 

om cirka 1640 m. Spåravståndet mellan spåren är 6 m. 

 En ny fast stoppbock placeras på rundgångspåret/lastspåret. 

 En ny stoppbock placeras på skyddsspåret. 

5.3.2.3 Spårväxlar 

 Tre nya växlar (Växlarna benämns som Sky, GS2 samt GS2-1 i bilaga 1). 

5.3.2.4 Signalanläggning 

Nedan visas ett förslag på utformning av signalanläggningen och dess tillkommande objekt. 

Förslaget har inte tagit hänsyn till eventuella andra åtgärder kopplade till signalanläggningen inom 

Hallsbergs rbg.  

 Befintlig huvudsignal ska kompletteras med en ny medgivandedvärgsignal. 

 Ny 95-kiosk. 

 Omgenerering av ställverk (bör samordnas med annat intilliggande projekt). 

 Ändrad trafikbild. 

 Nytt permanent lokalfrigivningsområde. 

 Sex nya huvuddvärgssignal. 

 Två nya dvärgslutstavlor. 

 

Figur 19 Förslag på signalutformning. 

Page 27 of 111



   

 FÖRENKLAD FUNKTIONSUTREDNING 16 (36) 

  

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version 

Linder, Fanny, UHju 2021-11-08 Remiss 
Fastställt av Ärendenummer/Diarienummer Konfidentialitetsnivå 

Annika Knutsson, UHju TRV 2021/112762 Intern, 2 
Dokumenttitel 

Behov av ny plats för omlastning av makadam   

 

5.3.2.5 Högspänning/Lågspänning 

 Anläggningen ska inte vara elektrifierad i detta skede. 

 Arbetsbelysning ska monteras intill lastkajen. 

5.3.2.6 Lastkaj/Yta för upplag 

 Den nya lastkajen anläggs parallellt med det nya lastspåret (se bilaga 1). Lastkajen har i detta 

skede antagits bli ca 300 m lång och 10 m bred. 

- Ytan på lastkajen ska vara hårdgjord, företrädesvis asfalt. 

- Ramp för åtkomst med hjullastare behöver anläggas till den nya lastkajen. Exakt placering 

är inte beslutad i detta skede. Förslagsvis bör två ramper placeras. 

- I samband med byggnationen av den nya lastkajen behöver tippningsytor anläggas för 

makadam. 

5.3.2.7 Vägar 

 Den initiala åtkomsten från övriga bergtäkter med lastbilar till den nya lastplatsen för 

makadam kommer främst ske via Västra Storgatan vidare till en mindre väg som löper bredvid 

väg 50. Vägen benämns som väg ”A”. 

-  Om järnvägen slopas mellan Hallsbergs rbg-Skymossen kan sträckan användas som en 

framtida transportväg från Skanska bergtäkt med dumprar till den nya lastplatsen. 

 
Figur 20 Framtida transportväg från Skanska samt övriga bergtäkter när järnvägen är slopad. 

 I samband med den nya spårutformningen kommer en mindre väg som leder från Svevias 

bergtäkt till en uppställningsyta att påverkas. Vägen benämns som väg ”C”. Det finns en 

alternativ väg (benämnd väg ”A” samt ”B”) som löper jämte väg 50 som möjliggör ny åtkomst 

till uppställningsytan. 

 Det förekommer en tillfartsväg som benämns som väg ”D” som kan komma att påverkas av 

den nya spårutformningen. 
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Figur 21 Vägar som påverkas av åtgärden. 

5.3.2.8 Kraftledning 

 
Figur 22 Urklipp från Lantmäteriet (2021) över Svenska kraftnäts transformatorstation. 

Gulmarkerad cirkel visar kraftledningsstolpe. 

 Befintlig kraftledningsstolpe kommer inte att påverkas av den nya spårutformningen. Eftersom 

spåranläggningen i detta skede inte kommer att vara elektrifierad, så kommer ingen ny 

kontaktledningsanläggning att komma i konflikt med kraftledningsstolpen/eller ledningarna. 

5.3.2.9 Markanläggning 

 Det ska utföras schaktning, isolering samt fyllning vid de tilltänkta spåren samt den nya 

lastkajen.  

 Det förekommer en del berg med olika höjdskillnader intill de tilltänkta spåren, varför viss 

bergschakt behövs. 

 Det har i detta skede antagits att dränering behöver utföras mot anslutningsväxeln på 

huvudspåret. Det är dock inte klarlagt vart vattnet kommer att samlas. Kostnad och tidsåtgång 

för en eventuell vattendom som detta kan medföra har därför inte beaktats i bifogad kalkyl. 

 Befintliga vattenförekomster får inte påverkas negativt av den nya spårutformningen. 
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Figur 23 Skiss med antagen lokalisering där berg respektive jordschakt troligtvis behövs. 

5.3.2.10 Markanspråk 

Den nya lastplatsen ska vara inom Trafikverkets fastighet. 

 
Figur 24 Urklipp från FAVY (Fastighetsvyn) Hallsberg Getabrotorp 1:1. 
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Figur 25 Urklipp från FAVY (Fastighetsvyn, 2021) Hardemo Häradsallmänningen S:1. 

Den nya spåranläggningen är inom fastighet ”Getabrotorp 1:1” samt ”Hardemo Häradsallmänningen 

S:1”. 

 
Figur 26 Urklipp från FAVY (Fastighetsvyn, 2021) Hallsberg Getabrotorp 1:7. 

5.3.3 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Då E-spåret inte har antagits vara trafikerat vid byggnationen bedöms lastplatsen kunna byggas utan 

allt för stor påverkan på trafiken. 

5.3.4 Konsekvens och förväntad effekt 

I samband med att ytan för omlastning av makadam flyttas, kommer lastbilstransporter att minskas 

inom Hallsberg. Skanska som idag använder sig av specialbyggda lastbilar för att kunna passera under 

bron vid Älbergsvägen mellan km 3+165 till km 3+171 behöver inte längre använda sig av samma 

funktion för åtkomst, då den nya anslutningsvägen inte längre kommer att trafikeras under bron. Detta 
bidrar i sin tur till att Skanska initialt kommer att få något längre körsträcka gentemot dagens 

utformning. 

Lastning av makadam medför viss bullerproblematik. Genom att verksamheten omlokaliseras 
minimeras problematiken för de boende intill väg ”Esplanaden” inne i Hallsberg. Vid den nya 

lastplatsen kan viss bullerproblematik uppstå, då det finns ett bostadshus ca 400 m från den tilltänkta 

lastplatsen. Bullerproblematiken kommer dock att minskas. 
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5.3.1 Ekonomi 

Indikerad kostnad är ca 115,9 mkr. 

 Kostnader avseende schaktmassor överlag samt fördelning mellan jord respektive bergschakt 

är osäkra och svåra att uppskatta i detta skede. Det underlag som har använts för att uppskatta 

schaktmassor är framförallt höjddata. 

 Om E-spåret inte längre ska vara trafikerat vilket har varit utgångspunkten för denna utredning 

bör det ses över om banöverbyggnaden på E-spåret kan återanvändas till den nya lastplatsen. 

Detta bl.a. för att minimera kostnaderna samt minimera miljöpåverkan. 

 Kostnad för signal (växlingsväg) uppgår till ca 16,3 mkr. Om det ska vara osignalerat från 

Hallsbergs rbg till den nya lastplatsen kan kostnaderna avseende signal subtraheras (se vidare 

förklaring i ”8 Slutsats och val av alternativ”). 

 

Figur 27 Sammanställning indikerad kostnad UA1. 

Tabell 2 Kostnad UA1. 

Alternativ Entreprenadkostnad 

block 4-8 (mkr) 

Total kostnad inkl 

osäkerheter (mkr) 

UA1 89,2 115,9 
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5.5 Utredningsalternativ (UA2) Etapp 2: Framtida utbyggnad av 

lastplatsen intill Svevias bergtäkt 

5.5.1 Syfte 

Syftet med utredningsalternativ är att visa på en framtida utbyggnad av den nya lastplatsen. 

5.5.2 Utförande 

I en andra etapp ska två nya uppställningsspår placeras inom den nya lastplatsen efter att åtgärderna i 

UA1 har utförts. Uppställningsspåren ska möjliggöra uppställning av makadamvagnar. 

 
Figur 28 Urklipp från bilaga 1. Gulstreckade linjer avser åtgärderna som ingår i UA2. 

Se bilaga 1 för föreslagen spårlösning. 

5.5.2.1 Spåranläggning 

 Ny komplett spåranläggning för de nya uppställningsspåren om cirka 600 m. Spåravståndet 

mellan spåren är 4,5 samt 6 m. 

 Två nya fasta stoppbockar placeras på uppställningsspåren. 

5.5.2.2 Spårväxlar 

 Två nya växlar (Växlarna benämns GS3 samt GS4 i bilaga 1). 

5.5.2.3 Markanläggning 

 Det ska utföras schaktning, isolering samt fyllning vid de nya uppställningsspåren. 
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Figur 29 Skiss med antagen lokalisering där berg respektive jordschakt troligtvis behövs. 

5.5.2.4 Markanspråk 

Se UA1. 

5.5.3 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Lastspåret samt uppställningsspåret inom lastplatsen behöver vara avstängda i samband med 

byggnationen av de nya uppställningsspåren. 

5.5.4 Konsekvens och förväntad effekt 

De två nya uppställningsspåren kommer att möjliggöra att befintliga uppställningsmöjligheter från 

Hallsbergs rbg kan flyttas. 

5.5.5 Ekonomi 

Indikerad kostnad ca 37,1 mkr. 

 Kostnader avseende schaktmassor överlag samt fördelning mellan jord respektive bergschakt 

är osäkra och svåra att uppskatta i detta skede. Det underlag som har använts för att uppskatta 

schaktmassor är framförallt höjddata. 
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 Om E-spåret inte längre ska vara trafikerat vilket har varit utgångspunkten för denna utredning 

bör det ses över om banöverbyggnaden på E-spåret kan återanvändas till den nya lastplatsen. 

Detta bl.a. för att minimera kostnaderna samt minimera miljöpåverkan 

 

Figur 30 Sammanställning indikerad kostnad UA2. 

Tabell 3 Kostnad UA2. 

Alternativ Entreprenadkostnad 

block 4-8 (mkr) 

Total kostnad inkl 

osäkerheter (mkr) 

UA2 28,6 37,1 
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5.6 Utredningsalternativ (UA3) Etapp 1: Ny lastplats för 

makadam intill Skanskas bergtäkt 

5.6.1 Syfte 

Utredningsalternativet syftar till att flytta befintlig omlastning av makadam inom Hallsbergs rbg intill 

Skanskas bergtäkt. 

5.6.2 Utförande 

I en första etapp föreslås den nya lastplatsen för makadam anläggas bredvid Skanskas bergtäkt, som är 
lokaliserad strax utanför Hallsbergs rbg. Från anslutningsväxeln på E-spåret ska den nya utformningen 

utgöras av två spår: ett lastspår och ett rundgångsspår. Spåren ska möjliggöra hantering av 11 vagnar 

(ca 25 m) + 1 lok (ca 15 m), vilket motsvarar en längd om ca 300 m. Bredvid lastspåret placeras den 

nya lastkajen om ca 300 m x 10 m. 

Lastkajen och lastspåret kommer att påverka en mindre väg som behöver flyttas. Vidare behöver en ny 

väg anläggas för åtkomst till och från den nya lastplatsen från övriga bergtäkter. 

Anledningen till varför den nya lastplatsen anläggs en bit ifrån Skanskas bergtäkt beror på att det 

förekommer högspäningsstolpar/ledningar samt berg intill bergtäkten. 

Längmätningstalen som redovisas är preliminära och behöver säkerställas efter inmätningar. 

 
Figur 31 Urklipp från bilaga 2. Gulstreckade linjer avser åtgärderna i UA4. 

Se bilaga 2 för föreslagen spårlösning. 

5.6.2.1 Trafikering 

 Växlingsväg från Hallsbergs rbg till den nya lastplatsen. 

 Lokrundgång möjliggörs på det nya rundgångsspåret som placeras bredvid lastspåret för att 

tågsätten inte ska behöva backa på E-spåret till Hallsbergs rbg. 

5.6.2.2 Spåranläggning 

 Ny komplett spåranläggning för det nya anslutningsspåret, lastspåret samt rundgångsspåret om 

cirka 789 m. Spåravståndet mellan spåren är 4,5 m samt 6 m. 

 En fast stoppbock placeras på lastspåret. 

 En stoppbock placeras på skyddsspåret. 
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5.6.2.3 Spårväxlar 

 Fyra nya växlar (Växlarna benämns som växel A, Sky01 samt D i bilaga 2). 

5.6.2.4 Signal 

 Utformning av signalanläggningen har inte beaktats i detta skede. Istället redovisas en 

schablonkostnad av nya signalobjekt i bifogad kalkyl. 

5.6.2.5 Högspänning/Lågspänning 

 Anläggningen ska inte vara elektrifierad i detta skede. 

 Arbetsbelysning ska monteras intill lastkajen. 

5.6.2.6 Lastkaj/Yta för upplag 

 Den nya lastkajen anläggs parallellt med det nya lastspåret (se bilaga 2). Lastkajen har i detta 

skede antagits bli ca 300 m lång och 10 m bred. 

- Ytan på lastkajen ska vara hårdgjord, företrädesvis asfalt. 

- Ramp för åtkomst med hjullastare behöver anläggas till den nya lastkajen. Exakt placering 

är inte beslutad i detta skede. Förslagsvis bör två ramper placeras. 

- I samband med byggnationen av den nya lastkajen behöver tippningsytor anläggas för 

makadam. 

5.6.2.7 Vägar 

 En befintlig väg behöver flyttas/omledas med hänsyn till den nya spårutformningen. 

 En ny väg om ca 860 m måste anläggas från den nya lastplatsen till en befintlig väg som 

benämns ”Väg G” i figur 33, för att möjliggöra åtkomst till/-och från övriga bergtäkter till den 

nya lastplatsen. Kostnad avseende byggnation av väg har inte beaktats i kalkylen. 
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Figur 32 Ny väganslutning från lastplatsen till befintlig väg. 

 
Figur 33 Västra Storgatan samt väg ”G”. 

5.6.2.8 Kraftledning 

Intill Skanskas bergtäkt förekommer högspäningsstolpar samt ledningar. 

5.6.2.9 Markanläggning 

 Det ska utföras schaktning, dränering, isolering, fyllning samt trädsäkring vid de tilltänkta 

spåren samt den nya lastkajen. 
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Figur 34 Skiss med antagen lokalisering där berg respektive jordschakt troligtvis behövs. 

5.6.2.10 Markanspråk 

Den nya lastplatsen ska vara inom Trafikverkets anläggning. 

 
Figur 35 Urklipp från FAVY (Fastighetsvyn, 2021) Hallsberg Tomta 1:3. 
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Figur 36 Urklipp från FAVY (Fastighetsvyn, 2021) Hallsberg Tomta 1:39. 

5.6.3 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Då E-spåret inte har antagits vara trafikerat vid byggnationen bedöms lastplatsen kunna byggas utan 

allt för stor påverkan på trafiken. 

5.6.4 Konsekvens och förväntad effekt 

Lastning av makadam medför viss bullerproblematik. Genom att verksamheten omlokaliseras 
minimeras problematiken för de boende intill väg ”Esplanaden”. Vid den aktuella platsen finns några 

bostadshus cirka 830 m ifrån den nya lastplatsen. 

I samband med att ytan för omlastning av makadam flyttas, kommer lastbilstransporter att minskas 
inom Hallsberg. Skanska som idag använder sig av specialbyggda lastbilar för att kunna passera under 

bron vid Älbergsvägen mellan km 3+165 till km 3+171 behöver inte längre använda sig av samma 

funktion för åtkomst. 

Byggnationen av den nya väganslutningen kommer att medföra större markåtgärder och trädsäkring.  

5.6.5 Ekonomi 

Indikerad kostnad är ca 99,4 mkr. 

 Kostnader avseende schaktmassor överlag samt fördelning mellan jord respektive bergschakt 

är osäkra och svåra att uppskatta i detta skede. Det underlag som har använts för att uppskatta 

schaktmassor är framförallt höjddata. 

 Om E-spåret inte längre ska vara trafikerat vilket har varit utgångspunkten för denna utredning 

bör det ses över om banöverbyggnaden på E-spåret kan återanvändas till den nya lastplatsen. 

Detta bl.a. för att minimera kostnaderna samt minimera miljöpåverkan. 

 Kostnad för signal (växlingsväg) uppgår till ca 16,3 mkr. Om det ska vara svartspår från 

Hallsbergs rbg till den nya lastplatsen kan kostnaderna avseende signal subtraheras (se ”8 

Slutsats och val av alternativ”). 
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Figur 37 Indikerad kostnad UA3. 

Tabell 4 Kostnad UA3. 

Alternativ Entreprenadkostnad 

block 4-8 (mkr) 

Total kostnad inkl 

osäkerheter (mkr) 

UA3 76,5 99,4 

  

Page 41 of 111



   

 FÖRENKLAD FUNKTIONSUTREDNING 30 (36) 

  

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version 

Linder, Fanny, UHju 2021-11-08 Remiss 
Fastställt av Ärendenummer/Diarienummer Konfidentialitetsnivå 

Annika Knutsson, UHju TRV 2021/112762 Intern, 2 
Dokumenttitel 

Behov av ny plats för omlastning av makadam   

 

5.7 Utredningsalternativ (UA4) Etapp 2: Framtida utbyggnad av 

lastplatsen intill Skanskas bergtäkt 

5.7.1 Syfte 

Syftet med utredningsalternativ är att visa på en framtida utbyggnad av den nya lastplatsen intill 

Skanskas bergtäkt. 

5.7.2 Utförande 

I en andra etapp ska två nya uppställningsspår placeras inom den nya lastplatsen efter att åtgärderna i 

UA3 har utförts. Uppställningsspåren ska möjliggöra uppställning av makadamvagnar. 

 
Figur 38 Urklipp från bilaga 2. Gulstreckade linjer avser åtgärderna i UA4. 

Se bilaga 2 för föreslagen spårlösning. 

5.7.2.1 Spåranläggning 

 Ny komplett spåranläggning för de nya uppställningsspåren om cirka 600 m. Spåravståndet 

mellan spåren är 4,5 m samt 6 m. 

 Två nya fasta stoppbockar placeras på uppställningsspåren. 

5.7.2.2 Spårväxlar 

 Två nya växlar (Växlarna benämns som B och C i bilaga 2). 

5.7.2.3 Markanläggning 

 Det ska utföras schaktning, dränering, isolering, fyllning samt trädsäkring vid de nya 

uppställningsspåren. 
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Figur 39 Skiss med antagen lokalisering där berg respektive jordschakt troligtvis behövs. 

5.7.2.4 Markanspråk 

Se UA3. 

5.7.3 Trafikpåverkande/driftpåverkande – under byggnationstiden 

Lastspåret samt uppställningsspåret inom lastplatsen behöver vara avstängda i samband med 

byggnationen av de nya uppställningsspåren. 

5.7.4 Konsekvens och förväntad effekt 

De två nya uppställningsspåren kommer att möjliggöra att befintlig uppställning från Hallsbergs rbg 

kommer att flyttas. 

5.7.5 Ekonomi 

Indikerad kostnad ca 28,4 mkr. 

 Kostnader avseende schaktmassor överlag samt fördelning mellan jord respektive bergschakt 

är osäkra och svåra att uppskatta i detta skede. Det underlag som har använts för att uppskatta 

schaktmassor är framförallt höjddata. 

 Om E-spåret inte längre ska vara trafikerat vilket har varit utgångspunkten för denna utredning 

bör det ses över om E-spåret kan återanvändas till den nya lastplatsen. Detta bl.a. för att 

minimera kostnaderna samt minimera miljöpåverkan. 
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Figur 40 Sammanställning indikerad kostnad UA4. 

Tabell 5 Kostnad UA4. 

Alternativ Entreprenadkostnad 

block 4-8 (mkr) 

Total kostnad inkl 

osäkerheter (mkr) 

UA4 21,9 28,4 
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5.9 Avfärdade alternativ 

Ej beaktat alternativ 
Placering av lastplatsen på linjen mellan bergtäkterna har inte studerats vidare eftersom det är ca 10 

promille i lutning, vilket gör det svårt att ta sig till den nya lastplatsen. 

Alternativ 1: 

I detta alternativ placeras lastspåret, rundgångsspåret, uppställningsspåren samt lastkajen i rakspår 
intill Svevias bergtäkt. Detta alternativ har avfärdats då de förekommer berg vid den nya 

spårutformningen, då det under utredningarbetet har visat sig att åtgärden blivit kostnadsdrivande pga 

omfattande bergschakt. 
 

 
Figur 41 Avfärdat alternativ 1. 

Alternativ 2: 

I detta alternativ placeras lastspåret, uppställningsspåret samt lastkajen intill Skanskas bergtäkt. Den 

nya spåranläggningen kommer att korsa en mindre väg som leder till/-och från plankorsning 
”Stensäter” vid km 7+727. Vidare kommer spåranläggningen vara placerad under befintliga 

högspäningsstolpar/ledningar. I detta skede kommer ingen ny kontaktledningsanläggning att byggas, 

men om behovet skulle finnas i framtiden så behöver troligtvis högspänningsstolparna/ledningarna att 

höjas. I skedet vid framtagandet av spårskisserna beaktades enbart ett lastspår samt ett 
uppställningsspår. 

 

 
Figur 42 Avfärdat alternativ 2. 
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Avfärdat alternativ 3: 

I detta alternativ placeras lastspåren samt uppställningsspåren mer parallellt med Skanskas bergtäkt 

och närmare befintliga högspäningsstolpar/ledningar. Alternativet har inte studerats vidare då den nya 
anslutningsväxeln är placerad vid en bergskärning samt att växeln är en YBV. Vidare förekommer 

berg vid de tilltänkta spåren vilket föranleder en större mängd berg och jordschakt.  

 
Figur 43 Avfärdat alternativ 3. 

6 Kostnadsindikation 
Tabell 6 Sammanställning av kalkyler för respektive utredningsalternativ. 

Alternativ Uppskattad 

totalkostnad (mkr) 

Total kostnad inkl 

generella osäkerheter 

(mkr) 

Kommentar 

JA x x  

UA1 

(Etapp 1) 

89,2 115,9  

UA2 

(Etapp 2) 

28,6 37,1  

UA3 

(Etapp 1) 

76,5 99,4  

UA4 

(Etapp 2)  

21,9 28,4  
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7 Riskbedömning för anläggningens livscykel 
I detta skede har ingen riskanalys med tillhörande bilagor upprättats. Istället redovisas en 

riskhanteringslista på de risker som initialt har identifierats. 

 Större markåtgärder (exempelvis bergschakt) vilka kan komma att bli kostnadsdrivande. 

8 Slutsats och val av alternativ 
Inför val av alternativ samt det fortsatta arbetet bör beaktan tas till att olika förutsättningar påverkar 

utformning, kostnad samt val av utredningsalternativ. 

 Samband byggnation ”Dubbelspår Hallsberg-Degerön” 

Om byggnationen av den nya lastplatsen kommer att utföras innan eller efter att ”Dubbelspår 
Hallsberg-Degerön” byggs påverkar förutsättningarna för denna utredning. Om byggnationen av den 

nya lastplatsen utförs innan ”Dubbelspår Hallsberg-Degerön” medför detta att tågväg behöver ställas 

från Hallsbergs rangerbangård till den nya lastplatsen. Vidare krävs ett rundgångsspår för att undvika 
backning på E-spåret mot Hallsbergs rangerbangård. 

 

 Signalanläggning 

Om spåret från Hallsbergs rbg till den nya lastplatsen istället ska vara osignalerat kommer kostnaderna 

för signal att minskas. Detta föranleder att behov kan finnas av en separat skyddsväxel ungefär vid km 

4+902 (vid huvudsignal 597) vilket behöver studeras vidare. 
 

 Lutning (Promille) 

Inför val av utredningsalternativ behöver lutningen på E-spåret beaktas och hur tågsätten kommer att 

kunna framföras med hänsyn till detta. 

 Utformning 

- Inför val av utredningsalternativ och utformning behöver beaktan tas till lokutdraget och 

om två diesellok tillsammans behöver hantera tågsätten. Om lokutdraget behöver vara 

något längre för hantering av två diesellok behöver spåret delvis förlängas mot vägen (den 

tillgängliga ytan är ca 18 m). 

- Om mindre vagnar istället skulle användas (runt 13-14 m per vagn) kan spåranläggningen 

bli något kortare. 

 

 Högspänningsledningar/stolpar 

Inför val av utredningsalternativ behöver beaktan tas till hur den nya lastplatsen är placerad i 
förhållande till befintliga högspäningsstolpar/ledningar. Detta för att kunna möjliggöra en framtida 

utbyggnad av lastplatsen med kontaktledningsanläggning. 

 UA1 + UA2 

UA1 föreslås utföras som en första etapp om byggnationen av den nya lastplatsen kommer att utföras 

intill Svevias bergtäkt. UA2 är en etapp 2 och föreslås utföras efter att åtgärderna i UA1 har utförts. 
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 UA3 +UA4 

UA3 föreslås utföras som en första etapp om byggnationen av den nya lastplatsen kommer att utföras 

intill Skanskas bergtäkt. UA4 är en etapp 2 och föreslås utföras efter att åtgärderna i UA3 har utförts. 

Om E-spåret inte kommer att vara trafikerat vid byggnationen, kan det befintliga E-spåret användas 

som del i den nya spårutformningen. 

9 Remissynpunkter 
Redovisas efter remiss. 

10 Det fortsatta arbetet 
Det fortsatta arbetet består av: 

 Riskanalys av anläggningens livscykel. 

 Ställningstagande om vilket eller vilka UA som ska tas vidare, d.v.s. planeringsprocessen. 

Eventuellt utreda behovet av att omlokalisera verksamheten till en helt annan plats. 

 Tillstånd för att bygga anläggningen behöver undersökas då det finns ett militärt 

skyddsområde i närheten. 

 Framtagande av Anläggningsspecifika krav för Järnväg (AKJ) för valt utredningsalternativ. 

 Projektering. 

 Upphandling. 

 Byggande/Ibruktagning. 

 Förvaltningsdata. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 146 - Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 för 
kommunstyrelsen 
(21/KS/203)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till Mål och Budget 2022 och flerårsplan 
för 2023-2024 för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i 
gemensam verksamhet, planeringsreserv mm samt transfereringar.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-
2024 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Lena Fagerlund och Marie Hellgren föredrar ärendet.

Jimmy Olsson (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas yrkande.

Magnus Andersson (S) yrkar avslag på sverigedemokraternas yrkande.

Propositionsordning 
Ordförande ställer huvudförslag till budget mot sverigedemokraternas 
tilläggsyrkande/ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
huvudförslaget.

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 för 
kommunstyrelsen

Reservationer 
Jimmy Olsson (SD) och Viktoria Svanberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Beslutsunderlag 
 TS Mål och budget 2022-2024 KS
 Mål och budget 2022-2024 (Kommunstyrelsen)

Paragrafen är justerad
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Hallsberg 
Organisationsnummer: 802462–3715 
Östra Storgatan 2, 694 31 Hallsberg 
E-post: hallsberg@sd.se Sid. 1  (1) 

Yrkande  
Ärende: Mål och budget 2022–2024 för Kommunstyrelsen 
Diarienummer: 21/KS/203 
Datum: 2021-12-07 

 

Mer pengar för vägunderhåll 

I Sverigedemokraternas budget för år 2022 sparar vi in 2 miljoner kronor på Kommunstyrelsen i syfte att fördela 
dessa pengar till Drift- och servicenämnden, för att öka finansieringen kring vägunderhåll. Trots att vår budget 
föll står vi fast vid denna finansiering. Vägunderhållet har nått sin besparingsgräns och den fortsatt låga nivån 
kommer i närtid skapa tydligt negativa effekter på vägarnas status och bärighet. Denna ökning med 2 miljoner 
kronor är dock inte tillräcklig, därav ska årligt överskott i Kommunstyrelsen direkt omfördelas till att bekosta 
vägunderhållet tills vi ligger i fas eller en långsiktig finansieringsplan fastslås.   

 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

 att driftbudgeten omarbetas med en ny budgetpost för vägunderhåll, där 2 miljoner kronor omfördelas 
mellan övriga poster inom tilldelad ram år 2022, år 2023 och år 2024. 
 

 att årligt överskott inom Kommunstyrelsen inte sparas undan, utan direkt finansierar vägunderhållet 
genom ökade temporära medel till Drift- och servicenämnden tills vi ligger i fas eller långsiktig 
finansieringsplan för vägunderhåll har fastslagits. 

 

Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation. 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen: 

Oscar Lundqvist (SD)  Jimmy Ohlsson (SD) Viktoria Svanberg (SD) 
Ledamot  Ledamot  Ersättare 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/KS/203 

Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till Mål och Budget 2022 och flerårsplan för 
2023-2024 för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i gemensam 
verksamhet, planeringsreserv mm samt transfereringar.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 för 
kommunstyrelsen.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Förslag till Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 för kommunstyrelsen
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1 Verksamhet och uppdrag 

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av 
kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen leder och samordnar mål och uppdrag för kommunen och ansvarar för 
uppsikt och kontroll över verksamheterna så att de håller sig inom den budget som 
kommunfullmäktige fattat beslut om. Styrelsen bereder eller yttrar sig i princip i 
alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. kommunstyrelsens uppgift är 
att verkställa fullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för den översiktliga fysiska planeringen att driva 
utvecklingsfrågor. 

Kommunstyrelseförvaltningen stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
valnämnd i planering, genomförande och uppföljning av verksamhet och beslut. 
Förvaltningen leder samordningen av kommunens förvaltningar och bolag samt 
uppföljningar av stiftelser och gemensamma förbund och nämnder. Förvaltningen 
ska arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans med bibehållen eller förbättrad 
kvalitet om så är möjligt. Ekonomi och kvalitet i verksamheten ska fortlöpande 
följas upp och redovisas. 

Förvaltningen bedriver verksamhet inom områden för ledning och styrning, kansli, 
administration och service, ekonomi och kvalitet, HR/personal, näringsliv, 
kommunikation, säkerhet, samhällsbyggnad och avgiftshantering inom vård och 
omsorg. I övrigt ingår finansiellt ansvar för transfereringar vilket omfattar 
kommunövergripande verksamheter som till exempel avgifter till 
kommunalförbund och driftbidrag till gemensamma nämnder. 
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Administrativa avdelningen  

Under 2022 kommer arbetet med förberedelser och genomförande av valet till 
riksdag, region- och kommunfullmäktige. Några av de utmaningar som valkansliet 
ser inför kommande val är att hitta lämpliga lokaler i alla tätorter och att rekrytera 
tillräckligt med röstmottagare. Kommunen har försökt att i största möjligaste 
utsträckning använda sig av egna lokaler för förtidsröstning och vallokaler men 
den nya vallagen, som trädde i kraft 2019, innebär att flera lokaler som tidigare 
använts inte längre är lämpliga gällande utrymmen och möjlighet till 
avskärmningar. När det gäller uppdraget att vara röstmottagare så har Hallsbergs 
kommun haft fördelen av att ha trogna personer som ställt upp i valarbetet. 
Valkansliet vill arbeta för att engagera flera och gärna från de yngre genera-
tionerna så att det blir en bra kombination av erfarna och nya röstmottagare. 

Förutom att hantera de styrdokumenten som årligen ska revideras, som kommun-
styrelsens delegationsordning och informationshanteringsplan, tillkommer det 
inför ny mandatperiod att revidera nämndernas reglementen, arvodesbestäm-
melserna och arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

Det planeras för att fler handläggare blir introducerade i att använda Platina, kom-
munens dokument- och ärendehanteringssystem. Det finns också behov av att 
fortsätta utveckla Platina och ta fram vilka aktiviteter, kostnader och resurser det 
behövs för att föra över den information som lagras i systemet till ett e-arkiv. 
Sydnärkes arkivenhet har tagit fram en preliminär planering för vilka system som 
kommer ingå som pilotprojekt för överföring till e-arkiv. 

I arbetet med att effektivisera och utveckla ingår det bland annat att arbeta vidare 
med kommunfullmäktiges mål kring god service och tillgänglighet. Till stöd 
kommer det finnas en utvärdering av 2021 års servicemätning kring telefoni och e-
post. Kontaktcenter kommer även arbeta vidare med att ta fram mer statistik kring 
telefoni som stöd för kommunens verksamheter att mäta service och tillgänglighet. 

Formulär eller andra sätt att skicka in förfrågningar eller liknande ska bytas ut till 
e-tjänster. 

  

HR avdelningen  

Utifrån den övergripande strategin för kompetensförsörjning arbetar respektive 
förvaltning fram en kompetensförsörjningsplan. HR konsult är med och stöttar i 
det arbetet. 

Under 2021 påbörjades en kompetenskartläggning tillsammans med Region 
Örebro Län och länets kommuner i projektet Nära vård. Det arbetet kommer att 
fortsätta in i 2022.  

Övergripande för hela kommunen kommer vi under 2022 delta i Jobbmässan som 
arbetsförmedlingen i Örebro ansvarar för och som riktar sig i första hand mot de 
som har gymnasiekompetens. 

Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen har en rekryteringsgrupp arbetat 
med stöd av HR. Ett av gruppens huvuduppgift är att få sommarens vikariebehov 
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täckta. Rekryteringen för sommaren 2021 blev inte lika framgångsrik som tidigare 
somrar och en utvärdering av det sker och lärdomar tas med in i 
sommarrekryteringen 2022. 

Ett arbete pågår med att utveckla introduktionen för nyanställda. 

Arbetet med att ta fram ett digitalt anställningsavtal har pågått under hela 2021 
tillsammans med sydnärkes IT och övriga kommuner som inom 
sydnärkesamarbetet. Arbetet är inte helt klart men alla chefer får utbildning i att 
hantera det nya avtalet under senhösten 2021 och början 2022. 

En ledarplattform har fastställts under 2021 och ett arbete att skapa en 
medarbetarplattform påbörjas under 2021 och fortsätter in i 2022. 

Medarbetarenkät har genomförts vartannat år senast 2020. Under 2022 planeras 
en ny medarbetarundersökning att göras. 

Behovet av stöd från Regionhälsan fortsätter att öka. Under del av 2020-2021 hade 
de begränsat med resurser på grund av Covid-19.  

Tillsammans med omställningsfonden genomförs ett arbete att där behov finns 
höja kompetensen i valda grupper. Hallsbergs kommun har drygt 800 tkr från 
omställningsfonden under tre år. 

I syfte att öka samverkan så kommer ett arbete att påbörjas i den centrala 
samverkansgruppen mellan parterna, för att få till ett nytt samverkansavtal. 

  

Ekonomiavdelningen  

Ekonomiavdelningen består av anställda som arbetar med avgiftshandläggning åt 
totalt sju kommuner. Övriga tjänster består av ekonomer, ekonomihandläggare 
och en upphandlare.  

Under året planeras ett arbete startas kring kravspecifikation och senare en 
upphandling av ekonomisystem. Planen är att upphandlingen av ekonomisystem 
ska vara klar för igångsättning 2024-01-01. 

För närvarande pågår kravspecificering och upphandling /avrop av ett 
planeringssystem då nuvarande avtal med Stratsys löper ut 2021-12-31. 

Ett arbete pågår med att utveckla investeringsprocessen. Investeringsplaneringen 
ska präglas av långsiktighet. Även arbete med investeringskalkyler och effekter av 
driftskostnadskonsekvenser ska fortsätta. 

Revidering av upphandlingspolicyn pågår och nya riktlinjer kommer att tas fram 
under 2022. Upphandlingsplan tas fram för år 2022-2023. 

Inom Taxe- och avgiftsnämnden fortsätter arbetet med att implementera den nya 
versionen av verksamhetssystemet Procapita. Målet att under år 2021 vara klar 
med alla kommuner förlängs och nytt mål är att under år 2022 klara detta. Ny e-
tjänst för säker hantering av information mellan kommunerna och Taxe- och 
avgiftsnämnden är på plats och fungerar. Under kommande år kommer arbete med 
utveckling av e-tjänsten fortsätta. 
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Näringsliv, kommunikation och säkerhet (NKS) 

Under 2022 kommer näringslivsplanen 2021-2023 och dess insatsområden utgöra 
grunden för fortsatt näringslivsarbete i Hallsbergs kommun. Planen bidrar till att 
stärka och utveckla näringslivet, samt skapa goda förutsättningar för företagande 
och hållbar tillväxt i kommunen i stort. 

I början av 2022 kommer näringslivsråd inrättas och utvecklas. Syftet är att skapa 
en god dialog mellan det offentliga och näringslivet, där angelägna frågor har sin 
naturliga plats för ett framgångsrikt, hållbart och växande Hallsberg. 

Våra samarbeten med exempelvis Business Region Örebro, hamnsamarbetena, 
Västra Stambanegruppen kommer fortsatt vara viktiga för Hallsbergs utveckling. 
Samarbetena syftar till att vi skall stärka vår position nationellt och internationellt 
som logistiknav, medverka till att nationella utvecklingsinsatser ska komma till 
vårt område, samt att få fram fördelarna med att bo, verka och leva i Hallsbergs 
kommun. 

Under 2022 kommer arbetet att fortsätta tillsammans med Kumla för att stärka oss 
i vårt myndighetsarbete. Näringslivet skall uppfatta oss som snabba, enkla, tydliga 
och rättssäkra. 

Samarbete med grannkommunerna kring attraktiva etableringslägen kommer att 
prioriteras. Hallsbergs kommuns etableringsbara mark minskar snabbt på grund 
av kommunens starka tillväxt. Tillgång på detaljplanerad mark i rätt läge är direkt 
avgörande för att attrahera nya etableringar. 

Arbetet med framtagande av nytt intranät kommer att påbörjas igen under 2022, 
då det pausades på grund av pandemiläget. 

Fortsatt fokus kommer läggas på totalförsvarsuppbyggnad, där bland annat en 
ökad grad av samverkan mellan myndigheter, näringsliv kommer företas. 
Utveckling av förmågan av samverkan och ledning vid extraordinära händelser och 
vid höjd beredskap kommer stärkas genom övningar med mera. 

Utveckling av informationssäkerhetsarbetet kommer att fortsätta. Det gäller allt 
ifrån uppdatering av policy, säkerhetsklassning av system, utbildning och 
samarbeten med exempelvis vår IT förvaltning. 

Ett arbete tillsammans med kultur och fritid pågår för att identifiera 
utvecklingsområden inom turism. Syftet är att långsiktigt hitta relevanta mål och 
utvecklingsområden samt se över på vilket sätt vi jobbar/skall jobba med dessa 
frågor. 

Hallsbergsmässan – En företags och föreningsmässa kommer att genomföras 6-7 
maj 2022. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

För att möjliggöra markanvändning enligt översiktsplanen måste en aktiv mark-
politik tillämpas genom att exempelvis bevaka fastigheter som är till salu samt 
intressanta områden i övrigt.  

Arbetet med att ta fram en aktualitetsförklaring/planeringsstrategi av översikts-
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planen ska påbörjas. 

Den goda bostadsutvecklingen i kommunen fortsätter med en stor ökning av 
prisutvecklingen på bostäder med ökade taxeringsvärden som följd. Det stora 
intresset för att bygga på småhustomter fortsätter i de flesta av våra tätorter med 
störst intresse i Hallsberg men även för tomter i Kvarsätter vid Tisaren. System för 
digital tomtkö har införts. Fortsatt kommer en översyn av villkoren för aktiv 
tomtförsäljning genomföras. Det fortsatta trycket kommer också innebära att 
framtagande av fler nya detaljplaner behöver initieras och prioriteringsordningen 
för planuppdrag ses över och eventuella resurser tillsättas. 

Byggnation av Samsala etapp IIB-C och cirka 30 nya småhustomter samt ett par 
fastigheter för flerfamiljshus kommer att släppas under året. Ytterligare områden 
för byggnation i Hallsberg måste tas fram och detaljplanearbete pågår. Det kom-
mer under året att finnas 12 nya kommunala småhustomter till försäljning i 
Kvarsätter. Ytterligare tomter både privata och kommunala tillskapas under 
förutsättning att pågående detaljplan i Kvarsätter vinner laga kraft. 

I takt med den positiva bostadsutvecklingen har fler externa byggherrar visar 
större intresse för att bygga i Hallsbergs kommun. Därför ska nya markanvisningar 
för byggande av bostäder prioriteras. Behovet är störst i Hallsberg, men bör även 
möjliggöras i Pålsboda, Vretstorp, Östansjö och Sköllersta. 

Omfattande utredningar kring miljöförutsättningarna, geotekniska förutsättningar 
samt dagvattenproblematiken är genomförda. Det resulterar i att det fortsatta 
arbetet  med centrumplanen och detaljplan Bokbindaren hanteras i delområden.  

Intresset för verksamhetsmark i framför allt Hallsberg är stort och även till viss del 
i Vretstorp och Pålsboda. Framtagande av detaljplan för verksamhetsområden sker 
söder om Tälleleden i Hallsberg men ytterligare framtagande av nya verksamhets-
områden behövs där möjlighet kring samverkan och planläggning med Kumla 
kommun är en lösning. Även för privata verksamhetsområden finns ett stort 
intresse, främst Rala III i Hallsberg. 

Ansökningar för LONA-bidrag för investeringar till våtmark med dagvattenfördröj-
ning uppströms Hallsberg och i Östansjö har skett och byggnation planeras kunna 
ske under året. Det är ett led i en långsiktig klimatanpassning för att förhindra 
framtida översvämningar samt att bidra till biologisk mångfald. 

Arbetet med VA-försörjningen längs Tisarens norra strand fortskrider om än 
försenat på grund av rådande markförhållanden och miljösaneringar. Byggnation 
av överföringsledningarna och det första distributionsnätet i Toskabäcken 
kommer att avslutas i början av år 2022.  Tisarstrand/Kvarsätter är nästa område 
där upphandling planeras ske i början av året för att byggnation ska kunna ske 
under 2022. Det sista området i Tunbohässle kommer att planeras, projekteras och 
upphandlas 2022 för att kunna byggas 2023. 

Järnvägsplanen för etapp Hallsberg-Stenkumla är antagen och förberedelser pågår 
för byggstarten av järnvägsanläggningen. Ett förberedande arbete som kommer att 
påbörjas under året är att ersätta befintliga överföringsledningar för vatten och 
avlopp mellan Hallsberg-Östansjö och genom att bygga nya ledningar i en annan 
sträckning. Trafikverket kommer att driva och bekosta projektet. 
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Övrig verksamhet 

När kommunen växer och nya bostadsområden utvecklas bidrar det till ett ökat 

behov av en väl fungerande infrastruktur och kommunal service. Kommunen ska 

se till att det finns tillgång till ändamålsenliga verksamhetslokaler. För att de 

kommunala verksamheternas lokalbehov ska kunna tillgodoses måste lokal-

försörjningsfrågor lyftas in tidigt i strategisk planering. Strategisk lokalförsörjning 

handlar om att på både kort och lång sikt ha balans mellan tillgång och efterfrågan 

på lokaler. För att lyckas med det krävs ett nära samarbete mellan förvaltningar 

och lokalstrateg. Målsättningen i det lokalstrategiska arbetet är ändamålsenliga, 

välplanerade och hållbara verksamhetslokaler som är yt- och kostnadseffektiva.  

En ökad mångfald i samhället ställer krav på hur kommunen utformar sina väl-

färdstjänster för att tillgodose och möta olika behov och förväntningar. Invånarnas 

förväntan på inflytande, valmöjlighet och kvalitet ökar i samhället. För att kunna 

verka för en positiv samhällsutveckling är det viktigt att människor känner tillit till 

varandra och till samhällsinstitutionerna. Behovet att verka för en utvecklad lokal 

demokrati där invånarna känner tillit, delaktighet och sammanhållning. Det offent-

liga samtalet präglas allt mer av personligt tyckande snarare än av faktabaserade 

slutsatser.  

Teknikutveckling mot ett mer digitaliserat samhälle har fått en skjuts av corona-

pandemin. Hemarbete och begränsningar i att samla människor i grupp har 

medfört en ökad användning av digitala verktyg. Den ökade användningen av 

digitala kanaler har synliggjort behoven när det gäller kapaciteten i kommunens 

system. IT-stöden behöver vara flexibla för att stödja allt från möten mellan 

kollegor till kommunfullmäktigesammanträden på distans, eller distansundervis-

ning i skolan. Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer 

av samhället. Inom områden som transporter, klimat och energi bidrar digitalise-

ringen till nya, smartare och effektivare lösningar. Förväntningarna på kom-

munens digitala service ökar. För att möta de nya digitala möjligheterna krävs 

bland annat investeringar, utbildning och beredskap hos medarbetare för att 

förändra sitt arbete. Innovationer och digitalisering är verktyg som kommunen 

kan använda sig av för att uppnå ett effektivare resursutnyttjande och skapa ökat 

värde för de vi är till för. Nya arbetssätt och användning av välfärdsteknik och 

digitalisering ger möjlighet att höja kvaliteten i välfärdstjänsterna utan att öka 

antalet anställda.  
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3 Mål 

3.1 Hållbar kommun 

Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar. 

Nämndmål Indikatorer 

Hallsbergs kommun har en god ekonomisk 
hushållning. 

Ekonomiskt resultat ska vara minst 1,6 % 

Hallsbergs kommun ska minska sin miljö- 
och klimatpåverkan. 

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ska öka. 
Andel resor (antal km) med miljövänligt alternativ ska 
öka 

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

Insamlat hushållsavfall totalt kg per person ska 
minska 
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
ska öka 

Den fysiska samhällsplaneringen ska vara 
socialt, miljö- och klimatanpassat hållbar 
som leder till ett inkluderande samhälle, 
mångfald och tolerans. 

Nya detaljplaner ska stimulera blandad 
bostadsbebyggelse med ägande- och hyresrätter mm. 
Ny bebyggelse ska planeras i olika tätorter och 
områden med olika socioekonomiska förutsättningar. 
Kompensationsåtgärder för miljö-och klimat ska 
genomföras vid tillkommande byggnation. 

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

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

3.2 Livslångt lärande 

Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle 

där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom 

hela livet. 

Nämndmål Indikatorer 

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

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola ska öka. 
Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan ska 
öka. 
Andel invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 
år ska öka. 
Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll 
ska minska. 

Hallsbergs kommun ska verka för bättre 
skolresultat. 

Elever i skolår 3 som deltagit i alla delprov som klarat 
alla delprov i ämnesprovet i Svenska ska öka. 
Elever skolår 9 som är behöriga till yrkesprogram ska 
öka. 

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

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år ska öka. 

3.3 Allas inflytande 

Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med 

kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter. 

Nämndmål Indikatorer 

Kommunens invånare ska ges möjlighet att 
delta i kommunens utveckling. 

Valdeltagandet vid kommunalval ska öka. 
Synpunkter, felanmälan och förslag ska tas tillvara. 

Hallsbergs kommun ska utveckla kanaler för 
medborgardialog. 

Antal genomförda medborgardialoger under året. 
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3.4 God service 

Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt 

bemötande och god service. 

Nämndmål Indikatorer 

Kommunens verksamheter ska ha en hög 
tillgänglighet. 

Andel som får svar på e-post inom en dag ska öka. 
Andel som får svar i telefon inom 60 sekunder ska 
öka. 

Vid kontakt med kommunen ska personer 
uppleva ett gott bemötande. 

Andel av maxpoäng för gott bemötande vid kontakt 
med kommunen ska öka. 

Ökad digitalisering i utbudet av tjänster. Antal ärenden som kommunens invånare kan utföra 
digitalt ska öka. 
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4 Driftbudget 
  

 Driftsbudget intäkter/kostnader 

  Budget 2022 
Flerårsplan 

2023 
Flerårsplan 

2024 

Intäkter 9 500 9 530 9 560 
Kostnader -53 850 -52 696 -52 742 
- varav personalkostnader -31 975 -31 975 -31 975 
- varav kapitalkostnader -2 500 -2 500 -2 500 
- varav lokalkostnader -3 000 -3 030 -3 060 
- varav övriga kostnader -16 375 -15 191 -15 207 
Totalt -44 350 -43 166 -43 182 

 

Driftsbudget per avdelning 

  
Budget 

2022 

Kommunstyrelse -6 284 
Kommundirektör -8 593 
Administrativa avdelningen -4 483 
Näringslivs-, kommunikations-, 
säkerhetsavdelningen 

-3 780 

Ekonomiavdelningen -9 617 
Personalavdelningen -7 074 
Samhällsplanering -4 519 

  Summa -KSF - avdelningar -44 350 
Planeringsreserv/Uppdrag -19 600 

  Totalt -63 950 

 

 

Transfereringar 

 
Budget 

2022 
Flerårsplan 

2023 
Flerårsplan 

2024 

Färdtjänst -5 967 -6 086 -6 208 
Företagshälsovård -1 250 -1 260 -1 270 
IT-nämnden -13 067 -13 328 -13 594 
Lönenämnden -3 431 -3 500 -3 570 
Sydnärkes utb förbund -102 055 -104 096 -106 178 
Gemensamt arkiv -387 -395 -403 
Nerikes Brandkår -13 419 -13 634 -13 906 
Medlemsavgifter -1 681 -1 715 -1 749 
Övrigt -4 815 -4 905 -5 021 

 Totalt -146 072 -148 919 -151 899 
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 Datum Sida 

Kommunstyrelsen 2022  12(12) 

 

 

5 Investeringsbudget 

   

belopp i tkr 
Budget 

2022 
Flerårsplan 

2023 
Flerårsplan 

2024 
Flerårsplan 

2025 

Kommunstyrelsen 2 000 2 000 2 000 2 000 
Totalt 2 000 2 000 2 000 2 000 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 147 - Delegationsordning 2022 
(21/KS/199)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras varje år för att hållas aktuell. Inför 2022 har 
några ändringar och tillägg gjorts i delegationsordningen.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta delegationsordning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 TS Delegationsordning 2022
 Delegationsordning för kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:21/KS/199 

Delegationsordning 2022

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras varje år för att hållas aktuell. Inför 2022 har några 
ändringar och tillägg gjorts i delegationsordningen.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ärendet 
Nedan är en kortfattad lista över ändringar som gjorts i delegationsordningen.

Punkterna 2:15:1, 7:1:1, 7:1:2, 7:8:2 och 9:1 är tillagda under denna revidering. I den föreslagna 7:8:2 
delegeras mindre planavvikelser till samhällsbyggnadschefen. Två exempel på vad som tidigare 
bedömts vara mindre avvikelser är att använda 3 kvadratmeter allmän platsmark för del av stängsel 
och godkänna byggnation av cykelväg som bland annat sträcker sig över några kvadratmeter 
bostadsmark med byggnadsförbud (prickmark).

Delegationen av anställning av rektor är flyttad från punkten 4:4 till 4:5 för att verksamhetschefen 
ska delegeras de besluten istället för förvaltningschefen.

Punkten 4:14 är borttagen under denna revidering eftersom personalavdelningen inte såg något 
behov av att ha den kvar och det har missuppfattats vad punkten innebär.

Under punkterna 3:2 och 3:3 har delegaten ändrats från kommundirektör till ekonomichef. Under 
punkt 3:3 har även namnet på SKL Kommentus inköpscentral bytts ut mot Adda inköpscentral i och 
med att inköpscentralen bytt namn.

På flertalet ställen under avsnitt 4 Personal har befattningarna områdeschef och avdelningschef 
ändrats till verksamhetschef för att stämma överens med de befattningar som finns i kommunen.

Under punkt 7:4 har beloppet höjts från 100 000 till 300 000 kronor.

Besluten som nu finns i punkten 7:8:1 och är delegerat till samhällsbyggnadschefen låg tidigare som 
en del av punkt 7:8 och var då delegerat till KSAU.

☐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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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:21/KS/199 

Bilagor
Delegationsordning för kommunstyrelsen

Page 69 of 111



Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av Kommunstyrelsen: 2021-12-07
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Delegater enligt kommunstyrelsens delegationsordning
Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen, Administrativa avdelningen
Ärendenummer: 21/KS/199

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen
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Generella bestämmelser

Delegation
Delegation innebär överlåtande av beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens 
ställe. Delegaten skriver under fattade beslut. Delegatens befogenheter är begränsade till det egna 
verksamhetsområdet och inom verksamhetsområdets budgetram.

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker 
och tjänstemän ihop.

På de punkter där samråd är villkorat ska det tydligt framgå av beslutet eller beslutsunderlaget att 
delegaten tagit beslut i samråd.

Reglerna om jäv i kommunallagen gäller också vid delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta 
delegationsbeslut i ärendet där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig 
delegat eller till nämnden för beslut.

Delegation avser endast beslut som ankommer på nämnden att fatta. I förvaltningen fattas löpande 
ett stort antal beslut som ett led i att verkställa de uppdrag förvaltningen har. Sådana 
verkställighetsbeslut omfattas inte av delegationsordningen och anmäls inte till nämnden.

Förbud mot delegering 
Beslutanderätten i följande ärenden får inte delegeras enligt 6 kap 38 § kommunallagen:

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats,
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt,
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

Delegeringsordningens beslutsstruktur
Är delegat på grund av frånvaro förhindrad att utöva sin delegation övertas beslutanderätten av en 
ersättare. Ersättare går in i följande ordning.

1. Den som enligt förteckning är ersättaren för delegaten
2. Den som vikarierar för delegaten
3. Den som kommundirektören utser enligt särskilt beslut

Vidaredelegering
Om kommunstyrelsen uppdrar åt en förvaltningschef att fatta beslut så får förvaltningschefen 
vidaredelegera beslutanderätten åt annan anställd inom kommunen. En förvaltningschefs 
vidaredelegering ska anmälas till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
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Återlämnande eller återtagande av delegation
Delegat får överlämna ärende till kommunstyrelsen för avgörande om ärendets beskaffenhet kan 
anses påkalla det.

Kommunstyrelsen får när som helst, och utan att ange skäl, återta delegationen i visst ärende, eller i 
en grupp av ärenden. Kommunstyrelsen får inte ändra ett beslut som har fattats med stöd av 
delegation. Däremot får kommunstyrelsen, om det i övrigt skulle vara tillåtet, fatta ett nytt beslut.

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

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

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

Allmänna ärenden och yttranden
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Kommentar

1:1 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas

KSO KS vice 
ordförande

1:2 Aktivera krisledningsnämnden Krislednings-
nämndens 
ordförande

Krislednings-
nämndens 
vice 
ordförande

1:3 Föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter 
vid olika förrättningar eller 
genom fullmakt utse annat 
ombud

Kommun-
direktör

1:4 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 
samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande av 
handlingar från 
kommunstyrelseförvaltningens 
närarkiv

Kommun-
direktör

Övriga nämnder hanterar 
utlämnande från respektive 
närarkiv.

1:5 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling 
samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande av 
handlingar från centralarkivet

Arkivarie 
från 
Sydnärkes 
arkivenhet 

Administrativ 
chef

1:6 Beslut om representation med 
alkoholdrycker

KSO Kommun-
direktör

1:7 Beslut om avvisning av 
överklagande gällande 
förvaltningsbesvär som ej 
inkommit i rätt tid

Administrativ 
chef 

Kommun-
direktör

Förvaltningslag (2017:900).
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1:8 Beslut om utdelning från 
donationsfonder

KSAU

1:9 Yttrande över ansökan om 
tillstånd om kamerabevakning

Säkerhets-
samordnare

Kommun-
direktör

1:10 Yttrande om antagande av 
hemvärnsman

Kommun-
direktör

Hemvärnsförordning 
(1997:146).

1:11 Avslå begäran om avgörande av 
ärende enligt förvaltningslagen

Kommun-
direktör

Ekonomi
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Kommentar

2:1 Avskrivning av fordringar upp 
till ett prisbasbelopp/tillfälle

Ekonomichef

2:2 Avskrivning av fordringar 
mellan ett och tre 
prisbasbelopp/tillfälle

KSO

2:3 Nyupplåning och omsättning 
av lån i enlighet med särskilt 
beslut i kommunstyrelsen

Ekonomichef

2:4 Bevakning av kommunens 
fordringar vid exekutiv auktion 
och vidtagande av erforderliga 
åtgärder

Ekonomichef

2:5 Ingående av avtal inom ramen 
för beslutad budget

Respektive 
chef

2:6 Beslut om förlikning i 
skadeståndsärenden upp till 
ett prisbasbelopp

Kommun-
direktör

2:7 Beslut om borgen inom den av 
kommunfullmäktige/kommun
styrelsen beslutade 
borgensramen

Firma-
tecknare, 
enligt särskilt 
beslut

2:8 Beslut om omsättning och nya 
lån inom den av 
kommunfullmäktige/kommun
styrelsen beslutade låneramen

Ekonomichef

2:9 Beslut om all leasing Ekonomichef
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2:10 Utse/ändra beslutsattestanter Ekonomichef

2:11 Beslut om bokföringsmässig 
avskrivning av fordran upp till 
fem prisbasbelopp

Ekonomichef

2:12 Beslut om bokföringsmässig 
avskrivning av fordran på 
mellan fem till tio 
prisbasbelopp

KSAU

2:13 Beslut om ackord, förlikning 
eller annan nedskrivning av 
fordran upp till fem 
prisbasbelopp

Ekonomichef

2:14 Beslut om ackord, förlikning 
eller annan nedskrivning av 
fordran på mellan fem till tio 
prisbasbelopp

KSAU

2:15 Omfördelning av budget 
mellan kommunstyrelsens 
avdelningar

Kommun-
direktör

2:15:1 Omfördelning av budget 
mellan kommunens nämnder 
av budgetteknisk karaktär

Ekonomichef Kommun-
direktör

2:16 Placering av donationsmedel Ekonomichef

Upphandling
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Kommentar

3:1 Beslut om att anta anbud och 
ingående av avtal/ramavtal vid 
upphandling

Kommun-
direktör

Upphandlare

3:2 Beslut om att anta anbud och 
ingående av avtal vid 
kommunövergripande 
upphandlingar inom 
inköpssamverkan i Örebro län

Ekonomichef Upphandlare

3:3 Beslut om avropsanmälan och 
ingående av avtal till Adda 
Inköpscentral samt 
Kammarkollegiets ramavtal

Ekonomichef Upphandlare
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3:4 Beslut om att förlänga och 
säga upp 
kommunövergripande avtal

Kommun-
direktör

Upphandlare

3:5 Beslut om att upphäva 
upphandlat avtal  

Kommun-
direktör

Upphandlare

3:6 Beslut om att föra 
kommunens talan i mål om 
överprövning av upphandling

Ekonomichef Upphandlare

3:7 Utnämnande av 
anbudsöppnare inom 
respektive område

Kommun-
direktör

Upphandlare

Personal
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Kommentar

Anställningsärenden

4:1 Tillsättning av tillförordnad 
kommundirektör för en 
tidsperiod om högst 6 
månader

KSO I samråd med KS presidium 
och personalchef.

4:2 Anställning, avstängning, 
uppsägning av 
förvaltningschef. Samt 
avslutande av anställning för 
förvaltningschef.

Kommun-
direktör

4:3 Beslut om tillförordnande av 
förvaltningschef för en 
tidsperiod om högst 6 
månader

Kommun-
direktör

4:4 Anställning av 
verksamhetschef och övriga 
chefer inom förvaltningens 
ledningsfunktioner

Förvaltnings-
chef

Kommun-
direktör

4:5 Anställning av enhetschef och 
rektor

Verksamhets
chef

Förvaltnings-
chef

4:6 Anställning av 
tillsvidareanställd personal, 
undantaget de befattningar 
som i denna förteckning ska 
hanteras av annan delegat

Respektive 
chef

Verksamhets-
chef/förvaltnin
gschef
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4:7 Beslut om 
beredskapsanställning

Verksamhets
chef (AMI)

Förvaltnings-
chef

4:8 Omplacering eller förflyttning Respektive 
chef

Verksamhets-
chef/förvaltnin
gschef

Efter samråd med 
personalavdelningen.

4:9 Beslut om arbetsrättsliga 
disciplinåtgärder

Förvaltnings-
chef

Personalchef Efter samråd med 
personalavdelningen.

4:10 Beslut om uppsägning av 
personliga skäl

Förvaltnings-
chef

Personalchef Efter samråd med 
personalavdelningen.

4:11 Beslut om uppsägning vid 
arbetsbrist

Förvaltnings-
chef

Personalchef Efter samråd med 
personalavdelningen.

4:12 Beslut om avstängning Förvaltnings-
chef

Personalchef Efter samråd med 
personalavdelningen.

4:13 Beslut om avslutande av 
anställning

Förvaltnings-
chef

Personalchef Efter samråd med 
personalavdelningen.

Löne- och anställningsvillkor

5:1 Lönesättning vid nyanställning 
och ordinarie löneöversyn

Respektive 
chef 

Personalchef Efter samråd med 
personalavdelningen.

5:2 Beslut om löneförändringar 
som inte har samband med 
sedvanlig lönerevision

Personalchef Förvaltnings-
chef

5:3 Arvoden till uppdragstagare Förvaltnings-
chef

Personalchef

5:4 Lönetillägg Förvaltnings-
chef

Personalchef

5:5 Ändring av 
befattningsbenämning

Respektive 
chef

Efter godkännande från 
personalavdelningen.

5:6 Nya befattningsbenämningar Respektive 
chef

Efter godkännande från 
personalavdelningen.

Övrigt

6:1 Teckna lokalt kollektivavtal Personalchef Kommun-
direktör

6:2 Godkänna centralt avtal Personalchef Kommun-
direktör
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6:3 Företräda kommunen i tvister 
om tolkning och tillämpning av 
centrala kollektivavtal och 
arbetsrättslig lagstiftning

Personalchef Kommun-
direktör

6:4 Förbud av bisyssla Förvaltnings-
chef

Personalchef

Samhällsbyggnad
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Kommentar

7:1 Försäljning av industrimark 
upp till 1 mkr/tillfälle

KSO Enlig politiskt beslutad 
prissättning av industrimark. 

7:1:1 Köp och försäljning av 
fastigheter upp till ett belopp 
om 1 mkr/tillfälle

KSAU

7:1:2 Köp och försäljning av 
fastigheter upp till ett belopp 
om 500 tkr/tillfälle

KSO

7:2 Försäljning av fastigheter upp 
till ett belopp om 500 
tkr/tillfälle

Samhälls-
byggnads-
chef

Kommun-
direktör

Enlig politiskt beslutad 
prissättning av fastigheter.

7:3 Försäljning av villatomter och 
tomter för flerfamiljshus

Samhälls-
byggnads-
chef

Mark- och 
exploatering
singenjör

Enlig politiskt beslutad 
prissättning av fastigheter.

7:4 Köp och försäljning av 
fastigheter eller del av 
fastighet upp till en 
köpesumma av 300 tkr

Samhälls-
byggnads-
chef

Kommun-
direktör

T.ex. gatumarksreglering 
enligt detaljplan.

7:5 Ombud vid samtliga åtgärder 
hos inskrivnings- och 
lantmäterimyndigheten

Samhälls-
byggnads-
chef

Kommun-
direktör

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

7:6 Markanvisning vid 
jämförelseförfarande

KSAU Enligt Hallsbergs kommuns 
riktlinjer för markanvisning.

7:7 Markanvisning med 
direktanvisning 

Samhälls-
byggnads-
chef

Kommun-
direktör

Enligt Hallsbergs kommuns 
riktlinjer för markanvisning. 
Direktanvisning av planlagd 
och politiskt prissatt mark.
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7:8 Beslut om upprättande och 
beredning av ärenden inom 
den fysiska planeringen

KSAU Såsom beslut om upprättande 
av planer, godkännande för 
samråd och granskning. 
Lämnande av planbesked. 

7:8:1 Godkännande om detaljplan 
innebär betydande 
miljöpåverkan

Samhälls-
byggnads-
chef

Kommun-
direktör

7:8:2 Beslut om mindre 
planavvikelser

Samhälls-
byggnads-
chef

Kommun-
direktör

7:9 Tecknande av planavtal Samhälls-
byggnads-
chef

Kommun-
direktör

I enlighet med planuppdrag 
enligt 7:8.

7:10 Förvalta kommunens 
strategiska markreserv såsom 
tomträtter, arrenden och 
nyttjanderätter av mark, jakt 
och fiske

Samhälls-
byggnads-
chef

Kommun-
direktör

7:11 I egenskap av markägare ha 
möjlighet att lämna 
medgivande till byggnad eller 
anläggning på intilliggande 
mark

Samhälls-
byggnads-
chef

Mark- och 
exploatering
singenjör

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

Näringsliv/kommunikation
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Kommentar

8:1 Beslut om tillstånd att 
använda kommunens 
heraldiska vapen

Näringslivs-
chef

Kommun-
direktör

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

8:2 Sponsring upp till 20 000kr per 
aktör/år

Näringslivs-
chef

Kommun-
direktör

8:3 Marknadsföring upp till 
200 000kr

Näringslivs-
chef

Kommun-
direktör

Dataskydd (GDPR)
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Kommentar

9:1 Teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Systemägare DSF kapitel IV, art. 28.
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21/KS/199
Sida

12(12)

(PUB-avtal) för 
verksamhetssystem

Page 81 of 111



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 148 - Revidering av taxor och avgifter för kopior av allmän handling 
(21/KS/186)

Ärendebeskrivning 
En revidering har gjorts av kommunens taxor och avgifter för kopior av allmän handling. Den 
stora ändringen som gjorts i dokumentet är att det lagts till en möjlighet att begära 
förskottsbetalning i enskilda fall. En justering av vikten för porto har även gjorts för att 
stämma överens med postens viktgränser för frankering. I övrigt har endast ett par 
redaktionella ändringar gjorts.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade taxor och avgifter för kopior av 
allmän handling.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade taxor och avgifter för kopior av 
allmän handling.

Beslutsunderlag 
 TS Revidering taxa för kopior av allmän handling
 Taxor och avgifter för kopior av allmän handling

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/KS/186 

Revidering av taxor och avgifter för kopior av allmän handling

Ärendebeskrivning 
En revidering har gjorts av kommunens taxor och avgifter för kopior av allmän handling. Den stora 
ändringen som gjorts i dokumentet är att det lagts till en möjlighet att begära förskottsbetalning i 
enskilda fall. En justering av vikten för porto har även gjorts för att stämma överens med postens 
viktgränser för frankering. I övrigt har endast ett par redaktionella ändringar gjorts.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade taxor och avgifter för kopior av allmän 
handling.

☐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
Taxor och avgifter för kopior av allmän handling
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Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av:  Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Ärendenummer: 21/KS/186

Taxor och avgifter för kopior 
av allmän handling
Reglerar taxor och avgifter för kopior, utskrift eller avskrift av allmän handling i 
Hallsbergs kommun, inklusive tillämpningsanvisningar
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Datum

2021-XX-XX
     

21/KS/186
Sida

2(4)

Allmänt
En allmän handling är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) en handling som 
har inkommit, upprättats och förvaras på en myndighet. Hallsbergs kommun är 
enligt tryckfrihetsförordningen skyldiga att på begäran lämna ut kopior, utskrifter 
eller avskrifter av allmänna handlingar. Kommunen har dock rätt att ta ut avgifter 
för detta. Dokumentet följer avgiftsförordningen (1992:191) och gäller för alla 
nämnder, förvaltningar och bolag i Hallsbergs kommun. Dokumentet ersätter 
tidigare taxor och avgifter för kopior av allmän handling.

Taxor och avgifter

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av 
allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk 
databehandling enligt kapitel 15 § 1 och 2. Nedan följer vilka taxor och avgifter 
som gäller beroende på typ av handling. 

TYP AV HANDLING OMFATTNING KOSTNAD
Utskrift och kopia på papper, inkl. fax 0-9 sidor 0 kr

10 sidor 50 kr

Sidor som följer 2 kr/sida

Inskannade kopior 0-9 sidor 0 kr

10 sidor 50 kr

Sidor som följer 2 kr/sida

Digitala kopior* Upp till en kvart (15 min) Ingen avgift

Per påbörjad kvart efter det 125 kr

Avskrift eller bestyrkt avskrift Per påbörjad kvart 125 kr

Bestyrkt kopia Från första sida 2 kr/kopia, dock 
lägst 50 kr

Kopia av videobandsupptagning 600 kr/band

Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr/band

Utskrift av ljudbandsupptagning Per påbörjad kvart 125 kr

* Kostnad för framställning av digitala kopior såsom material, programmering, 
bearbetning.
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2021-XX-XX
     

21/KS/186
Sida

3(4)

Avgift från första sidan 
Kommunen kan, vid misstänkt missbruk, besluta att ta ut en avgift från första 
sidan. Det kan exempelvis vara att en person delar upp omfattande beställningar i 
syfte att komma undan avgift. Om avgift ska tas ut från första sidan, bedöms från 
fall till fall vid misstänkt missbruk. 

Förskottsbetalning
Kommunen har rätt att, enligt 6 kap. 1a§ 2 stycket offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), begära hela eller en del av avgiften innan handlingen 
lämnas ut. Förskottsbetalning ska inte användas regelmässigt utan en bedömning 
ska göras inför varje tillämpning av denna taxa.

När avgifter inte ska tas ut
Kommunen får, om det finns särskilda skäl, besluta om avgiftsfrihet och bortse 
från bestämmelserna för taxor och avgifter. Särskilt skäl kan vara begäran av 
utlämning av allmänna handlingar internt inom den egna kommunen, till en 
annan kommun, statliga myndigheter eller massmedia. Bestämmelserna för taxor 
och avgifter bör inte hindra kommunen att tillgodo se dessa med information, så 
länge det är inom en rimlig mängd.

Dubbelsidig utskrift
Avgift gäller per sida och inte per pappersark. Ett dubbelsidigt pappersark räknas 
alltså som två sidor. 

Porto och postförskott
Vid begäran om att få en allmän handling skickad via post, bud eller liknande 
förmedling följer kommunen avgiftsförordningens §16 genom att ta ut ersättning 
för portokostnad, om försändelsen väger mer än 50 gram, samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad. Förordning (1994:356).
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2021-XX-XX
     

21/KS/186
Sida

4(4)

Tillämpningsanvisningar

Informera beställaren
Kommunen ska upplysa den som har gjort en begäran av att ta del av en allmän 
handling om vilka taxor och avgifter som kommer tas ut innan hantering påbörjas. 
En faktura skickas/lämnas till beställaren vid utlämnandet av den allmänna 
handlingen. 

Ta del av allmän handling
Den som vill ta del av en allmän handling, har rätt att göra det avgiftsfritt i 
kommunens lokaler, eller mot avgift få en kopia av handlingen. Visas handlingen 
på plats, är kommunen enbart skyldiga till att visa handlingen i lokalen där den 
finns förvarad. Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut en allmän handling 
på annat vis än som kopia i pappersform eller avskrift.   

Allmänhetens rätt att ta egna kopior
Den som begär att se en allmän handling, har rätt att ta en egen kopia av 
handlingen på plats där handlingen förvaras, detta är då avgiftsfritt. Det kan 
exempelvis vara att personen tar kort på handlingen eller skriver av den. Personen 
har dock ingen rätt att ladda ner dokument till medhavd tekniskt utrustning. 

Databärare

Ska en handling föras över på ett digitalt lagringsmedium som exempelvis ett USB-
minne, ska detta ur säkerhetssynpunkt tillhandahållas från kommunen och inte 
från personen som begär ut handlingen. Den som begär ut handlingen får stå för 
kostnaden för det. 

Digitalt utlämnande
Kommunen har ingen skyldighet att lämna över en allmän handling digitalt, utan 
enbart genom papperskopia. Kommunen har heller ingen skyldighet att överföra 
pappershandlingar till digitala handlingar för att ge ut digitalt. Om papperskopior 
överförs till digitala handlingar, gäller taxan för papperskopior. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 149 - Årets miljöprofil 2021 
(21/KS/209)

Ärendebeskrivning 
Muntlig föredragning av ärendet på sammanträdet.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Magnus Andersson (S) redogör för diskussion och förslag från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Kommunstyrelsen för en diskussion i ärendet. En nominering av Per Karlsson Linderum har 
inkommit till kommunen och en muntlig nominering av Kerstin Pettersson uppkom under 
kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 29 november.

Propositionsordning 
Ordförande ställer de två nomineringarna mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att utse Kerstin Pettersson till årets miljöprofil 2021.

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Kerstin Pettersson till årets miljöprofil 2021.

Reservationer 
Andreas Tranderyd reserverar sig till förmån för den andra nomineringen.

Beslutsunderlag 
 Nominering årets miljöprofil 2021

Paragrafen är justerad
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Årets Miljöprofil 2021.

Per Karlsson Linderum

Babelsvägen 2

697 74 Sköllersta

072-513 60 29

Hallsbergs Naturskyddsförening vill i år nominera Per Karlsson Linderum till utmärkelsen 
Årets Miljöprofil 2021.

Per har jobbat på Naturskolan i Kumla. Men idag arbetar Per som kommunbiolog på 
Sydnärkes miljöförvaltning.

Per tog initiativ till att Närkes insektsförening bildades och han är fortfarande drivande i 
föreningen. 

Per har organiserat och lett den inventering av trollsländor i Närke som pågått i ca 5 år och 
lett fram till boken ”Närkes trollsländor”.

Boken är resultatet av en Atlasinventering som gjorts under åren 2016-2020. I boken 
presenteras de 53 trollsländearter som påträffats i Närke, med utbredningskartor, mer än 
200 färgfoton och vackra illustrationer. Flera av arterna upptäcktes som nya för landskapet 
under inventeringen. I Hallsbergs kommun har 51 av de 53 arterna påträffats.

”Närkes trollsländor” har getts ut tillsammans med Jan Korslid, som illustrerat boken m.fl.

Per har under åren genom pedagogiska exkursioner lärt upp en grupp intresserade 
inventerare som bidragit till slutresultatet av boken. 

Per håller även föreläsningar och bildvisningar om natur och då särskilt trollsländor. En 
föreläsning av Per rekommenderas varmt!

Hallsberg 23 oktober 2021

Hallsbergs Naturskyddsförening

Ingela Wallin (ordförande)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 150 - Bidrag till föreningar 2021 
(21/KS/210)

Ärendebeskrivning 
Pandemin har påverkat föreningars förutsättningar under snart två år. Föreningarna har en 
viktig roll genom att bidra till uppmuntran och möjlighet till ett aktivt liv för 
kommuninvånarna. Föreningar kan bidra till att minska risken för ökad ensamhet och 
stillasittande på grund av pandemin. Ett bidrag till pensionärsföreningar ska uppmuntra till 
aktivitet för en meningsfull fritid för personer över 65 år. Av kommunens planeringsreserv 
avsätts därför 350 000 kronor till kommunens föreningar. Grunden för fördelningen är årets 
utbetalda aktivitets- och kulturföreningsbidrag vilka utökas med 50 procent och 
pensionärsföreningarna tilldelas 3 000 kronor per förening samt 10 kronor per registrerad 
medlem.

I och med denna satsning får barn och unga större möjlighet till olika fritidssysselsättningar 
som kan leda till bättre hälsa.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 350 000 kronor ur kommunens 
planeringsreserv för vidare fördelning till berörda föreningar.

Jäv 
Conny Larsson (S), Ingela Hagenfors (KD) och Rikard Bergström (M) anmäler jäv i ärendet och 
deltar inte i behandling eller beslut i ärendet.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 350 000 kronor ur kommunens planeringsreserv för 
vidare fördelning till berörda föreningar.

Beslutsunderlag 
 TS Bidrag till föreningar 2021

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/KS/210 

Bidrag till föreningar 2021

Ärendebeskrivning 
Pandemin har påverkat föreningars förutsättningar under snart två år. Föreningarna har en viktig roll 
genom att bidra till uppmuntran och möjlighet till ett aktivt liv för kommuninvånarna. Föreningar kan 
bidra till att minska risken för ökad ensamhet och stillasittande på grund av pandemin. Ett bidrag till 
pensionärsföreningar ska uppmuntra till aktivitet för en meningsfull fritid för personer över 65 år. Av 
kommunens planeringsreserv avsätts därför 350 000 kronor till kommunens föreningar. Grunden för 
fördelningen är årets utbetalda aktivitets- och kulturföreningsbidrag vilka utökas med 50 procent och 
pensionärsföreningarna tilldelas 3 000 kronor per förening samt 10 kronor per registrerad medlem.

I och med denna satsning får barn och unga större möjlighet till olika fritidssysselsättningar som kan 
leda till bättre hälsa.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 350 000 kronor ur kommunens planeringsreserv för 
vidare fördelning till berörda föreningar.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 151 - Ekonomisk rapport november 
(21/KS/2)

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning för januari-november.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning jan-nov

Paragrafen är justerad
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Ekonomisk uppföljning jan-nov

Hallsbergs kommun
2021
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Prognostiserat resultat
Driftredovisning Utfall Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse

Kommunfullmäktige -251 -592 -592 0

Kommunstyrelse -40 770 -53 976 -52 976 1 000

Drift-och servicenämnden -41 410 -39 013 -39 513 -500

Bildningsnämnden -327 809 -364 014 -364 014 0

Social-och 
arbetsmarknadsnämnden

-299 869 -352 603 -344 603 8 000

Taxe- och 
avgiftsnämnden

13 0 0 0

Revision -384 -690 -690 0

Valnämnden -9 -25 -25 0

Överförmyndarnämnden -2 207 -1 936 -1 936 0

Transfereringar -126 576 -137 815 -138 215 -400

Totalt nämnder -839 272 -950 664 -942 564 8 100

Finansiering 908 977 975 164 1 000 714 25 550

Totalt finansiering 908 977 975 164 1 000 714 25 550

Totalt 69 705 24 500 58 150 33 650

Helårsprognosen efter november månad visar ett resultat på 58,2 mnkr, det är ett överskott 
med 33,7 mnkr jämfört med budgeterat resultat.
Nämndernas samlade prognoser för året visar ett överskott på 8,1 mnkr.
Överskottet på finansieringen beror på ökade intäkter i den senaste skatteprognosen i 
september från SKR. Årets sista skatteprognos kommer i december
I finansieringen ingår finansiella intäkter/kostnader, skatteintäkter och generella statsbidrag, 
samt pensionskostnader med mera.
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Månadsuppföljning

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens månadsuppföljning för januari-november pekar på ett 
överskott för året.
Näringslivs-, kommunikation och säkerhetsavdelningen gör bedömningen att årets resultat 
slutar på plus 250 tkr. Detta beror på vakanser vid barnledighet, färre utbildningar och 
utvecklingsinsatser på grund av pandemin.
Administrativa avdelningen redovisar ett överskott i slutet av året på cirka 500-600 tkr. 
Överskottet är större än tidigare bedömning då bemanningspersonal i kontaktcenter ej behövts 
användas i den utsträckning som befarats.
Personalavdelningen redovisar ett underskott mot budget då personalkostnaderna är högre än 
budgeterat. Även kostnader för Ledarforum drar ner resultatet för året.
Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 500 tkr för året. Överskottet beror på en 
vakans samt lägre kostnader för kompetensutveckling.
Samhällsplanering bedöms redovisa ett underskott på 1 mnkr. Underskottet beror bland annat 
på en arkeologisk förundersökning vid Tälleleden, högre kostnader för detaljplaner samt byte 
av kartverktyg.
Kommundirektörens verksamhet redovisar ett överskott mot budget på ca 1 mnkr. Överskottet 
beror på färre utredningsuppdrag och lägre kostnader för kompetensutveckling på grund av 
pandemin
Transfereringar
Kommunens transfereringar innehåller köp av verksamhet av annan anordnare eller andra 
avgifter till kommunalförbund och gemensamma nämnder.
Bedömningen är att verksamheten kommer redovisa ett underskott på cirka 400 tkr vid årets 
slut. Det är främst kostnader för gymnasieverksamheten samt SFI-undervisningen som 
redovisar underskott och färre resor inom färdtjänsten på grund av pandemin som redovisar 
överskott.

Drift- och servicenämnden

I dagsläget beräknas ett underskott på 500 tkr till årets slut.
Bostadsanpassningens prognos visar att det blir -350 tkr mot budget.
Fordonsverkstaden har arbetat med en flytt till nya lokaler och har därmed inte kunnat bedriva 
den vanliga verksamheten under en längre tid och fått minskade intäkter på grund av detta. Nu 
är arbetet igång igen som vanligt och förhoppningen är att försöka komma inom ram till årets 
slut. Men då det är endast en månad kvar av året så lägger vi en prognos med en avvikelse på 
minus 200 tkr,
Tekniska chefens verksamhet visar ett underskott för perioden, arbete pågår med att hitta en 
lösning på detta. Prognosen till årets slut är en negativ avvikelse mot budget med 150 tkr.
Fastighetsavdelningen beräknar ett resultat inom ram.
Bygglovsavdelningen visar en prognos till årets slut med en avvikelse på plus 700 tkr.
Gatuingenjörens verksamhet beräknar få ett underskott mot budget på 500 tkr till årets slut på 
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grund av saneringskostnader vid läggning av asfalt.
Övriga verksamheter beräknas klara ett resultat inom budgetram till årets slut.
Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp
Totalt för VA så ligger prognosen till årets slut på ett noll-resultat. Utfall per 30 november 
visar ett underskott på 411 tkr, efter en resultatutjämning är det kvar 2 638 tkr i VA-fonden. 
Arbete pågår med att spara på så mycket som möjligt i år utan att det går ut över viktiga 
verksamheter och åtgärder som måste göras.

Bildningsnämnden

Prognosen för driftredovisningen per november pekar på en budget i balans.
En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är och har hela tiden varit bedömningen av 
konsekvenserna till följd av Covid-19, både vad gäller intäkter och kostnader. Pandemin 
pågår fortfarande och påverkar våra verksamheter olika mycket och på olika sätt.
Prognoserna baseras på att inget oförutsett händer i verksamheterna utan att det följer senaste 
månadernas trender och nivåer.
Vi har enheter med negativa avvikelser. Orsakerna beror främst på behov av extra resurser 
och detta leder i många fall till att måluppfyllelsen på våra enheter sjunker. Rektorerna har 
anställt personal som är utöver tjänstefördelningen för att delvis kunna möta elevernas behov.
Många av våra förskolor prognosticerar positiva avvikelser och det beror på en del olika 
faktorer. Man tillsätter inte vikarier i den omfattning man gjort tidigare utan försöker lösa det 
med befintlig personal samt att det är svårt att rekrytera behöriga pedagoger till alla tjänster.
Fritidsavdelningens verksamheter har under året varit hårt påverkat av Covid-19 och 
påverkats av restriktionerna som pandemin medfört. Detta har resulterat i stora intäktstapp 
som förvaltningen har blivit kompenserad för.
Fritidsgården i ungdomshuset Kuben hade under våren bedrivit digital verksamhet via sociala 
medier och vissa utomhusaktiviteter men gården var inte öppen under våren och därför har 
man heller inte behövt göra lika mycket inköp.
Elevhälsan prognosticerar en positiv avvikelse som beror på att man haft personal frånvarande 
stora delar av året och de inte har ersatts av vikarier.
Modersmålsavdelningen prognosticerar en negativ avvikelse. Det är en avdelning som har 
stora behov men resurserna inte räcker till.
Kulturavdelningen, biblioteket och kulturskolan har under hela året anpassat sina verksam-
heter utifrån rådande läge.
Alla våra enheter har under året även fått en del kompensation som förbättrar prognoserna, 
t.ex. sjuklöneersättning och Skolmiljarden.
Bildningsförvaltningen äskar budgetökning, 159 tkr, för lokalhyror för Äppelundens kök som 
vi inte har blivit kompenserade för.
Förändringar inom våra verksamheter kan komma att göras med kort varsel och det är något 
vi aldrig kan förutse.
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

Förvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott med 8 mnkr, varav 4 mnkr avser överskott 
från regeringens äldreomsorgssatsning. En äldreomsorgssatsning från regeringen har 
möjliggjort för förvaltningen att nyttja ett statsbidrag på 7 mnkr, för att säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer. Syftet med dessa medel är att förbättra och utveckla 
verksamheten. Eventuellt överskott från dessa medel ska inte återbetalas till staten utan 
tillfaller kommunens resultat.
Minskade nettokostnader för placeringar och öppenvård inom IFO samt en förbättrad prognos 
inom hemtjänst är den främsta förklaringen till det ökade överskottet jämfört med tidigare 
prognos.
Förvaltningsgemensamt: Ej fördelad budget samt intäkter från staten på grund av pandemin 
beräknas ge ett överskott.
Vård- och omsorgsboende: Vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans. En 
förstärkning av hälso- och sjukvårdsenheten under 2021 finansieras av regeringens välfärds-
satsning. Behov att hyra in sjuksköterskor kvarstår 2021. Området får även finansiering från 
regeringens välfärdssatsning för att arbeta med samordningen av det nya vårdboendet 
Blomsterängen.
Hemtjänst: Hemtjänst prognostiserar ett underskott. Dagverksamheterna har varit stängda 
under våren och sommaren och därmed genererat ett överskott till området. Andra enheter har 
dock haft höga personalkostnader under denna period med mycket timavlönad personal och 
övertid. Detta beror bland annat på stora behov som krävt extra tjänster samt dubbelbeman-
ning. Det har varit svårt att få tag på sommarvikarier, och många introduktionstimmar har 
använts till personal som sedan ångrat sig och inte tagit jobbet. Området får finansiering från 
regeringens välfärdssatsning till anhörigstöd samt förbättring och utveckling av en hemtjänst-
enhet, som idag går med stort underskott.
Verksamheten för funktionshindrade: Området prognostiserar ett underskott, framförallt 
inom personlig assistans, som har brukare med större behov än vad deras SFB-beslut medger. 
Köp av ny plats på externt boende för LSS och brukare på gruppboende som kräver extra 
mycket resurser, bidrar till områdets underskott. Budgetförstärkningen för att utveckla fler 
platser inom daglig verksamhet kommer inte att användas i sin helhet under året, då denna 
utveckling tar tid att verkställa. Ett gruppboende har fått finansiering från regeringens 
välfärdssatsning till personalresurs för äldre brukare.
Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för försörjningsstöd genererar underskott med 2 
mnkr. Hela området beräknar dock redovisa ett budgetöverskott, då både placeringar och 
öppenvård prognostiserar överskott. På grund av vakanser och sjukskrivningar beräknas även 
överskott för personalkostnaderna.
Arbetsmarknad och integration: Området beräknar ett budgetöverskott. Detta beror framför 
allt på att antal beredskapsanställda är färre än budgeterat och att försäljningen från 
legotillverkningen går väldigt bra.
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Preliminär befolkningsstatistik
Den senaste preliminära uppgiften visar en folkmängd på 16 155 invånare till och med 2021-
11-30. Det är en ökning med 165 invånare under 2021. Enligt den befolkningsprognos som 
utgör underlag för skatteprognosen i Mål och Budget 2022-2024 bedöms invånarantalet 2021-
12-31 att uppgå till 16 020 invånare. Det preliminära utfallet till och med november 2021 
ligger 135 invånare över prognosen.

Finansiering
Prognosen för finansiering visar ett överskott på 25,6 mnkr jämfört med budget.
Skatteprognosen från SKR i september visar på en helårsprognos på totalt + 25,6 mnkr 
jämfört med budget. Det är 4,2 mnkr bättre än föregående skatteprognos från augusti. 2021 
års skatteunderlag förstärks vilket beror på att stora delar av återhämtningen, som SKR 
räknade med skulle komma först nästa år, nu har tidigarelagts.
Kostnaderna för pensioner beräknas överstiga budget med 7,5 mnkr. I juni 2021 beslutade 
SKR om förändrat livslängdsantagande i beräkningen av pensionsskulden. Det är den största 
orsaken till de högre kostnaderna i prognosen.
Intäkter från försäljning av fastigheter och övrig finansiering beräknas sammantaget täcka de 
ökade pensionskostnaderna.

Investeringar
Investeringsbudgeten uppgår till 13,5 mnkr på driftsnämnderna, 81,5 mnkr för strategiska och 
32,4 mnkr för VA-kollektivet. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 127,4 mnkr. Till och 
med november månad har investeringarna uppgått till 53 mnkr.
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Likvida medel
Den 30 november uppgick de likvida medlen till 101,4 mnkr. Det är 5,1 mnkr mindre än sista 
oktober. Den goda likviditeten har gjort att planerad nyupplåning för att finansiera 
investeringar därför kunnat skjutas på framtiden.
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Upplåning
Kommunens låneskuld uppgår till 228,8 mnkr. 72 procent av låneskulden är bundna lån, och 
28 procent har rörlig ränta.
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,47 år och den genomsnittliga räntebindningen 3,03 
år, snitträntan ligger på 0,59 procent enligt prognos från Kommuninvest Finans.
Den 15 september 2021, löstes ett lån på 29 mnkr.
Närmast kommande lån för omsättning/lösen är den 13 juni 2022, det avser ett lån på 3,06 
mnkr. Detta lån amorteras med 0,68 mnkr om året.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 152- Redovisning av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2021-11-12 - 2021-12-02.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Delegeringsbeslut 
 /KS/2119817 21/KS/21-60  Deligationsbeslut, anställning av stödbiträde
 /KS/2119972 21/KS/21-61  Delegationsbeslut, anställning av förskollärare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 153- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Meddelanden till kommunstyrelsen som inkommit under perioden 2021-11-12 - 2021-12-02.

Beslut
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Anmälningar

 Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd 2021-11-12

 Protokoll Specifika samverkansrådet kultur 2021-11-12

 Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 2021-11-
12

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 154- Övrigt

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar Veronica Wallgren för tiden som ledamot i kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad
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Övrigt

§ 154
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-07

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 155- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för dagens sammanträde och det gångna året och avslutar 
sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning

§ 155
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