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Kommunstyrelsen
Tid

Plats

Beslutande ledamöter
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Magnus Andersson (S) (ordförande)
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Digitalt via Teams/Sottern, kommunhuset
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Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Marie Hellgren (Ekonomichef)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef) §§93-104

Protokollet innehåller paragraferna §§93-111
Ordförande

_________________________________________________________________
Magnus Andersson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Ulrika Björklund (M)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Christina Torpman

Page 1 of 146

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Kommunstyrelsen
2021-09-14

Datum för överklagan

2021-09-23

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 3 of 146

2021-10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Kommundirektörens information september 2021
Lönepolicy
Vindpark Odensvi, beslut enligt 16 kap. 4§ miljöbalken
Strategisk investering, Investeringsbeslut gällande genomförande av detaljplan Norr
om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4
Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269
Köp av fastighet, Hallsberg Sköllersta-Sörby 1:29
Detaljplan för Dåstorp 1:28 i Vretstorp, Hallsbergs kommun
Remissyttrande på Region Örebro läns utredning om kostnadsbesparingar inom
färdtjänsttrafiken
Remissyttrande på Region Örebro läns regionala utvecklingsstrategi för Örebro län
2022-2030
Sammanträdeskalender 2022
Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m.
Ansökan ur sociala investeringsfonden, Integration 2.0
Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående förskola/fritidshem
Ekonomichefens rapport juli 2021
Redovisning av delegeringsbeslut
Meddelanden
Övrigt
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 93- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Ulrika Björklund (M) väljs att, tillsammans med ordförande, justera protokollet
senast den 16 september.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 93
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 94 - Kommundirektörens information september 2021
(21/KS/1)

Ärendebeskrivning
Kommundirektören lämnar muntlig information om kommunens verksamheter på
sammanträdet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektörens information september
2021
§ 94
21/KS/1

Page 8 of 146

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 95 - Lönepolicy
(21/KS/164)

Ärendebeskrivning
Syftet med lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och värderingar
gällande lönebildning och lönesättning i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Hallsbergs kommuns lönepolicy och samtidigt
upphäva/ersätta tidigare lönepolicy antagen av kommunstyrelsen 2016-10-11.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Hallsbergs kommuns lönepolicy och samtidigt
upphäva/ersätta tidigare lönepolicy antagen av kommunstyrelsen 2016-10-11.

Beslutsunderlag



TS Lönepolicy
Lönepolicy

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Lönepolicy
§ 95
21/KS/164
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/164

Lönepolicy
Ärendebeskrivning

Syftet med lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och värderingar gällande
lönebildning och lönesättning i kommunen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Hallsbergs kommuns lönepolicy och samtidigt
upphäva/ersätta tidigare lönepolicy antagen av kommunstyrelsen 2016-10-11.

Ärendet

Lönepolitiken för Hallsbergs kommun ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling
och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna samt en god verksamhetsutveckling. Den ska även
bidra till att stärka kommunens möjlighet att behålla, utveckla och rekrytera goda medarbetare.
Nuvarande lönepolicy, antagen av kommunstyrelsen 2016, behöver revideras i enlighet med
kommunens principer för styrdokument. Det innebär att strukturen har förändrats enligt
policydokument och att kommunfullmäktige är beslutande. I samband med förändringen har även
texten anpassats och formulerats om utan att inriktningen förändrats. Under rubrik 4 har ansvaret
förtydligats. Kommunstyrelsens och chefs ansvar är enligt tidigare. Ansvaret som åligger
medarbetare under rubrik 4.3 har lyfts in. Personalavdelningens ansvar enligt rubrik 4.4 har gjorts
tydligare.

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Maria Neander Karebo

Kommundirektör

Personalchef

Bilagor
Lönepolicy
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Medarbetare i Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer: 21/KS/164

Lönepolicy
Syftet med Lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och värderingar
gällande lönebildning och lönesättning i kommunen.

Policy
Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara
kortfattad.
Page 12 of 146

Datum

2021-XX-XX

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

21/KS/164

Innehållsförteckning
1

Inledning......................................................................................... 3

2

Syfte och Mål.................................................................................. 3

3

Processen....................................................................................... 3

4

Ansvar och roller............................................................................ 4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kommunstyrelsen................................................................................................ 4
Chef...................................................................................................................... 4
Medarbetare........................................................................................................ 4
Personalavdelning................................................................................................ 4
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Datum

2021-XX-XX

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

21/KS/164

1 Inledning
Lönen är ett viktigt styrmedel för att uppfylla de mål som finns för
verksamheterna. Därav ska kommunens lönepolicy stimulera till goda
arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos
medarbetarna samt en effektiv verksamhet.
Lönesättningen får aldrig påverkas av faktorer som kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

2 Syfte och Mål
Syftet med Lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och
värderingar gällande lönebildning och lönesättning i kommunen.
Målet med lönepolicyn är att lönepolitiken för Hallsbergs kommun ska stimulera
till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos
medarbetarna samt en god verksamhetsutveckling. Den ska även bidra till att
stärka kommunens möjlighet att behålla, utveckla och rekrytera goda
medarbetare.

3 Processen
Hallsbergs kommuns lönepolitik grundar sig i den lönesättning som görs i
samband med en nyanställning/nyrekrytering, den årliga lönekartläggningen som
genomförs enligt kraven i Diskrimineringslagen, löneöversynen och årlig
handlingsplan för löner. En viktig del i lönepolitiken är att vi inte lönekonkurrerar
mellan kommunens olika verksamheter. Hallsbergs kommun är en arbetsgivare
och har en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda.
Lönebildningen ska grunda sig på våra förutsättningar att behålla, utveckla och
rekrytera goda medarbetare. Uppföljning av lönebildningen sker utifrån gällande
kollektivavtal samt genom lönekartläggningen.
Vid nyanställning ska lönesättningen grunda sig på arbetsuppgifternas krav på
utbildning och erfarenhet samt en värdering av den anställdes samlade
kvalifikationer gällande utbildning/erfarenhet/kunskaper som är av betydelse för
anställningen. Även rekryteringsläget, tillgång och efterfrågan på aktuell
kompetens (marknadsfaktorn) spelar in vid lönesättning vid nyanställning.
Vid löneöversynen tas personens prestation, utifrån måluppfyllelse och
kompetens, under det gångna året i förhållande till hela lönen i beaktandet.
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4 Ansvar och roller
4.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer den övergripande lönepolitiken för Hallsbergs
kommun.

4.2 Chef
Chef ansvarar för att kommunens lönepolicy, lönepolitik och lönekriterierna är
kända och väl förankrade bland alla medarbetare på arbetsplatsen. Chef ansvarar
för den individuella lönesättningen genom att lönesamtal genomförs med
medarbetarna i anslutning till den årliga löneöversynen. Lönesättningen grundas
på verksamhetens mål och lönekriterier för Hallsbergs kommun.

4.3 Medarbetare
Medarbetaren ska ha tagit del av lönepolicyn, lönepolitiken och lönekriterierna
och vara väl förberedd inför lönesamtalet.

4.4 Personalavdelning
Personalavdelningen samordnar kommunens lönepolitik genom att genomföra
lönekartläggning och analys av löner. Personalavdelningen ansvarar även för att
starta och följa upp den årliga löneöversynen och föreslå prioritering av grupper
eller individer som grundar sig på önskad förändring av befintlig lönestruktur.
En förutsättning för individuell lönesättning är att både chef och medarbetare har
kunskap och information om hur löneöversynen ska genomföras.
Personalavdelningen ansvarar därför för att informera och utbilda cheferna i
processen så att de kan informera sina medarbetare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 96 - Vindpark Odensvi, beslut enligt 16 kap. 4§ miljöbalken
(20/KS/88)

Ärendebeskrivning
Stena Renewable AB har ansökt hos Länsstyrelsens om tillstånd för vindkraftverk på
fastigheterna Skrubby 1:3, Frotorp 1:2 Frotorp 1:7, Odensvi 2:8 samt Ybby1:1 i Hallsbergs
kommun. Bolagets ansökan avser en gruppstation med maximalt tre vindkraftverk med en
högsta totalhöjd om 270 meter samt med tillhörande anläggningar och vägar. Ansökan med
kartbilaga bifogas.
Enligt 16 kap. 4§ miljöbalken får tillstånd för vindkraft endast ges om den kommun där
anläggningen avses uppföras tillstyrkt det. Länsstyrelsen har den 1 juli 2021 begärt
Hallsbergs kommuns beslut angående Stena Renewable AB ansökan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås att tillstyrka Stena Renewable AB tillståndsansökan avseende
tre vindkraftverk enligt 16 kap. 4§ miljöbalken.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar avslag på förslaget.
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag mot Oscar Lundqvists (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås att tillstyrka Stena Renewable AB tillståndsansökan avseende
tre vindkraftverk enligt 16 kap. 4§ miljöbalken.
Reservationer
Oscar Lundqvist (SD) och Jimmy Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag




Odensvi vindkraftpark förslag till beslut enligt 16 kap 4§
Ansökan Odensvi
Bilaga A Karta och koordinater

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Vindpark Odensvi, beslut enligt 16 kap. 4§
miljöbalken
§ 96
20/KS/88
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:20/KS/88

Vindpark Odensvi förslag till beslut enligt 16 kap. 4§ miljöbalken
Ärendebeskrivning

Stena Renewable AB har ansökt hos Länsstyrelsens om tillstånd för vindkraftverk på fastigheterna
Skrubby 1:3, Frotorp 1:2 Frotorp 1:7, Odensvi 2:8 samt Ybby1:1 i Hallsbergs kommun. Bolagets
ansökan avser en gruppstation med maximalt tre vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 270
meter samt med tillhörande anläggningar och vägar. Ansökan med kartbilaga bifogas.
Enligt 16 kap. 4§ miljöbalken får tillstånd för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen
avses uppföras tillstyrkt det. Länsstyrelsen har den 1 juli 2021 begärt Hallsbergs kommuns beslut
angående Stena Renewable AB ansökan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att tillstyrka Stena Renewable AB tillståndsansökan avseende tre
vindkraftverk enligt 16 kap. 4§ miljöbalken.

Ärendet

Tillståndsansökan består av består av ansökningshandling inklusive kartbilagor,
miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk beskrivning. I ansökan yrkas att tillståndet ska gälla i 45 år,
där igångsättningstiden för verksamheten bestäms till 8 år. Vindkraftsparken förväntas drivas med en
livslängd på 35 år samt med en avvecklingstid på 1-2 år.
Ett tidigt samråd och ett avgränsningssamråd hölls 2020. Under avgränsningssamrådet beslutade
Kommunstyrelsen 2020-09-29 (§102) att ställa sig positiv till vindkraftsutbyggnad under förutsättning
att parklayouten förändras så avståndet till naturreservatet Dovrasjödalen ökas för att låga ljudnivåer
på 35 dB(A) uppfylls samt synlighet och skuggbildning minimeras.
I samrådet framfördes också Dovrasjödalens betydelse för ett rikt friluftsliv i regionen och där
kommunen anser att synpunkterna beaktats i tillståndsansökan. Antalet vindkraftverk har ändrats
från sju under samrådsfasen till tre i ansökan. Ljudberäkning, skuggberäkning, hinderljusanalys,
synbarhetsanalys och fotomontage redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Drift- och servicenämnden som miljönämnd har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
tillståndsansökan enligt miljöbalken och ärendet kommer behandlas i nämnden den 22 september.
En sammanfattning av hela Miljökonsekvensbeskrivningen bedöms ge upphov till små, obetydliga
eller positiva miljökonsekvenser för människors hälsa och miljö. Verksamheten förväntas inte
medföra att lokala, regionala eller nationella miljökvalitetsnormer riskerar att överträdas.
I Hallsbergs kommuns översiktsplan från 2016-11-28 har det aktuella området pekats ut som
intressant för vindkraft och det finns goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel. Det finns
tre befintliga vindkraftsverk i det utpekade området i översiktsplanen. Dessa vindkraftverk är av
typen med totalhöjd 150 m, navhöjd 105 m och med en årsproduktion på ca 15GWh per år och verk.
Även ansökan för Vindpark Odensvi inryms och överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen
och kan därför anses lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv.
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:20/KS/88

Regeringens nationella mål för Sverige är att år 2040 ska 100 procent av elproduktionen vara
förnybar. Enligt SCB:s statistikdatabas förbrukar Hallsbergs kommuns ca 315 GWh el per år för alla
typer av slutanvändare, dvs det totala elbehovet inom kommunen. Stena Renewable AB:s
förväntade produktion från vindpark Odensvi är 75 Gwh per år, 25 Gwh per år och verk. Detta
motsvarar cirka 24 procent av kommunens elbehov i dagsläget.
Vindkraftsparken Odensvi begränsar barns möjlighet till orörd natur i området kring Dovra sjöar.
Vidare uppstår det även miljöstörningar under byggtiden av vindparken. Samtidigt överväger
fördelarna med en snabbare klimatomställning, hållbar och förnybar elproduktion samt
möjligheterna att avveckla andra icke fossilfria alternativ istället.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen.
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Ansökan Odensvi
Bilaga A Karta och koordinater
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 97 - Strategisk investering, Investeringsbeslut gällande
genomförande av detaljplan Norr om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4
(21/KS/20)

Ärendebeskrivning
Efterfrågan på industrimark i exploateringsområdet norr om Tälleleden är stor och
fastighetsförsäljning pågår. Investeringsanslag för genomförande av detaljplan Norr om
Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4 behövs för att säkerställa åtkomst till de nybildade
fastigheterna och möjliggöra fortsatt utveckling av området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avsätta investeringsanslag för exploatering Norr om Tälleleden
finansierat från de strategiska investeringarna med 15,7 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslås avsätta investeringsanslag för VA-utbyggnaden för Norr om
Tälleleden med 6,3 miljoner kronor. Investeringen finansieras från VA-kollektivet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta investeringsanslag för exploatering Norr om
Tälleleden finansierat från de strategiska investeringarna med 15,7 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta investeringsanslag för VA-utbyggnaden för Norr om
Tälleleden med 6,3 miljoner kronor. Investeringen finansieras från VA-kollektivet.

Beslutsunderlag



TS Strategisk investering, Investeringsbeslut gällande genomförande av detaljplan Norr om
Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4
norr_talleleden_plankarta

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Strategisk investering, Investeringsbeslut
gällande genomförande av detaljplan Norr om
Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4
§ 97
21/KS/20
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Tjänsteskrivelse
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Dnr:21/KS/20

Strategisk investering, Investeringsbeslut gällande genomförande av
detaljplan Norr om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4
Ärendebeskrivning

Efterfrågan på industrimark i exploateringsområdet norr om Tälleleden är stor och
fastighetsförsäljning pågår. Investeringsanslag för genomförande av detaljplan Norr om Tälleleden,
del av Ulvsätter 2:4 behövs för att säkerställa åtkomst till de nybildade fastigheterna och möjliggöra
fortsatt utveckling av området.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås avsätta investeringsanslag för exploatering Norr om Tälleleden finansierat
från de strategiska investeringarna med 15,7 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslås avsätta investeringsanslag för VA-utbyggnaden för Norr om Tälleleden
med 6,3 miljoner kronor. Investeringen finansieras från VA-kollektivet.

Ärendet

Efterfrågan på industrimark för verksamhetsetableringar ökar i Hallsberg. Fem industrifastigheter
avstyckades under 2021 från Ulvsätter 2:4, norr om Tälleleden. Fastighetsförsäljningar för tre av
tomterna har genomförts (KS § 5/2021, KS § 6/2021 och KS § 63/2021). Fortsatt försäljning av
området förutsätter att detaljplan Norr om Tälleleden, del av Ulvsätter 2:4 genomförs i syfte att
säkra åtkomst till fastigheterna genom byggnation av gata och VA etc.
En exploateringskalkyl har upprättats som visar att den skattefinansierade delen får full
kostnadstäckning av försäljning av fastigheterna och ger ett nettoöverskott. Däremot så blir det ett
nettounderskott på för VA-investeringen enligt kalkylen.
Då projektering och upphandling inte är genomförd finns det en osäkerhet i beloppen i
investeringskalkylen och beloppen ska därför anses vara indikativa. Investeringarna medför ökade
driftkostnader för Drift- och serviceförvaltningen och en kalkyl håller på tas fram.
Förvaltningen föreslår att genomföra projektering och upphandling under 2021 för att påbörja
byggnationen så fort som möjligt för att försäljning av industritomter kan ske 2021-2022.
Investeringsanslaget fördelas med ca 0,5 mkr 2021 och ca 15,2 mkr 2022 avseende den
skattefinansierade delen. Investeringsanslaget fördelas med ca 0,5 mkr 2021 och ca 5,8 mkr 2022
avseende VA-investeringen.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Bilagor
Plankarta Norr Tälleleden
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Kommunstyrelsen

§ 98 - Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269
(20/KS/223)

Ärendebeskrivning
Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269 till köpare Vibyrallarna AB till en köpeskilling om
1 616 000 kr enligt föreliggande markanvisningsavtal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna beslut om försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269 till
Vibyrallarna AB för en köpeskilling om 1 616 000 kr.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner beslut om försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269 till
Vibyrallarna AB för en köpeskilling om 1 616 000 kr.

Beslutsunderlag


TS Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 47 of 146

Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269
§ 98
20/KS/223

Page 48 of 146

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/KS/223

Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269
Ärendebeskrivning

Försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269 till köpare Vibyrallarna AB till en köpeskilling om
1 616 000 kr enligt föreliggande markanvisningsavtal.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna beslut om försäljning av fastigheten Vibytorp 1:269 till
Vibyrallarna AB för en köpeskilling om 1 616 000 kr.

Ärendet

Fastigheten Vibytorp 1:269 var under 2020 föremål för markanvisning för flerbostadshus.
Markanvisningsavtal tecknades med vinnande aktör InnoBo i samarbete med John Ekströms Bygg AB
och Clarus Arkitekter AB (KSAU § 130/2020). Enligt avtalet ska köpekontrakt tecknas med av InnoBo
nyskapat bolag, Vibyrallarna AB. Köparna kommer under 2021-2022 att uppföra 21 bostadsrätter
uppdelat på 3 flerfamiljshus i markplan. Bygglovet är i sitt slutskede och flertalet av bostäderna är
förtidstecknade. Byggnationen av fastigheten innebär att den sista delen i detaljplan för Vibytorp
etapp 2 genomförs och att området därmed blir fullt utbyggt.

Översikt fastighet Vibytorp 1:269

Exploateringen av fastigheten innefattar gemensamma grönytor och bostadsbeståndets
upplåtelseform och lägenhetsstorlek erbjuder variation till befintlig byggnation i området. I samband
med boendekostnaden bedöms exploateringen vara avsedd för flera målgrupper i Hallsberg och
bidrar till mångfald vilket är positivt ur ett barnkonsekvensperspektiv.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 99 - Köp av fastighet, Hallsberg Sköllersta-Sörby 1:29
(21/KS/167)

Ärendebeskrivning
Fastigheten Hallsberg Sköllersta- Sörby 1:29 har varit ute på försäljning. Fastigheten är
belägen i västra Sköllersta utanför detaljplanelagt område. Fastigheten areal är 6650 kvm.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att beslut att köpa in fastigheten Hallsberg Sköllersta-Sörby 1:29
för en köpeskilling av 1 300 000 kronor.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa in fastigheten Hallsberg Sköllersta-Sörby 1:29 för en
köpeskilling av 1 300 000 kronor.

Beslutsunderlag


TS Köp av fastighet, Sköllersta-Sörby 1:29

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Köp av fastighet, Hallsberg Sköllersta-Sörby 1:29
Ärendebeskrivning

Fastigheten Hallsberg Sköllersta- Sörby 1:29 har varit ute på försäljning. Fastigheten är belägen i
västra Sköllersta utanför detaljplanelagt område. Fastigheten areal är 6650 kvm.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att besluta att köpa in fastigheten Hallsberg Sköllersta-Sörby 1:29 för en
köpeskilling av 1 300 000 kronor.

Ärendet

Det finns ett stort intresse att köpa kommunala tomter i Sköllersta så ytterligare förtätning med
tomter är önskvärt. Den stora arbetsgivaren i Sköllersta, Atria ska expandera med nya arbetstillfällen
och bedömningen är att efterfrågan på tomter kommer att hålla i sig.
Fastigheten består av ett litet äldre bostadshus och diverse komplementbyggnader. Fastighetsköpet
skulle möjliggöra en förtätning med 4-6 tomter i området. Vidare finns en teknisk va-lösning i
området och behov finns att bygga ut befintlig gatustruktur. Eventuellt kommer framtagande av en
detaljplan att krävas. När avstyckning och fastighetsreglering är genomförd kan bostadsfastigheten
säljas igen.

Översikt fastighet

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 100 - Detaljplan för Dåstorp 1:28 i Vretstorp, Hallsbergs kommun
(21/KS/82)

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till
verksamheter (Z).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen.

Beslutsunderlag






TS Antagande av detaljplan
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Samrådsredogörelse
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Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för Dåstorp 1:28 i Vretstorp, Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter
(Z).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen.

Ärendet

Trädvård och anläggning aktiebolag inkom med en ansökan om planbesked för fastigheten Dåstorp
1:28 i Vretstorp 2020-11-18. Sökanden fick positivt planbesked och ett planuppdrag har upprättats
2021-04-06. På fastigheten önskas det bygga en padelhall. I dagsläget är fastigheten taxerad som
industrienhet, lager.
Fastigheten är belägen i sydvästra Vretstorp, på Rabogatan 25. Det föreslagna planområdet har en
yta på ca 1365 kvm. Användningen är i gällande detaljplan BFIv som innebär fristående bostad, en
våning med inredd vind. Då ingen höjdbestämmelse finns angiven i gällande detaljplan, ska även en
bestämmelse om detta finnas i plankartan.
I Boverkets rapport 2015:8 (Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och
förvaltning av skolans och förskolans utemiljö) står det bland annat om artikel 31 i
barnkonventionen. Denna handlar om barnets rätt till lek, vila, fritid samt att delta i det kulturella
och konstnärliga livet. Här betonas vikten av kommunal planering för att tillgodose barnets behov.
Därmed är det positivt att det tillkommer en fritidsanläggning i form av padelhall, för att tillgodose
barnets rätt till fritid. Hänsyn ska tas till barnkonventionen i det fortsatta detaljplanearbetet.
☒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

Jessica Bäckman

Kommundirektör

Planarkitekt

Bilagor
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för

Dåstorp 1:28
Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter (Z).
Fastigheten är belägen i sydvästra Vretstorp, på Rabogatan 25. Det föreslagna planområdet har en yta
på ca 1365 kvm. Användningen är i gällande detaljplan BFIv som innebär fristående bostad, en våning
med inredd vind. Då ingen höjdbestämmelse finns angiven i gällande detaljplan, ska en bestämmelse om
detta finnas i plankartan.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Dåstorp 1:28, 2021-04-06. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 juni 2021
att skicka ut planförslaget på samråd.

Samråd
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 2 juli – 23 juli 2021. Under samma tid var
planen också tillgänglig på www.hallsberg.se.
Detaljplanen har varit utskickat till länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter, bolag, sakägare och
andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget enligt sändlista och fastighetsförteckning. E.ON och
Skanova har fått detaljplanen för kännedom under samrådet, då de har ledningar i
området/närområdet.
Under samrådstiden har 10 yttranden inkommit varav 3 är med synpunkter på detaljplaneförslaget.
Dessa har sammanfattats och kommenteras med ställningstagande inför fortsatt planprocess.

Ställningstagande
Samtliga remissinstanser har godkänt planförslaget, men med några synpunkter på kompletteringar.
Planhandlingarna kommer att genomgå mindre justeringar av redaktionell karaktär. Med anledning av
inkomna yttranden och vunna erfarenheter under samrådstiden kommer följande förändringar och
kompletteringar att göras i detaljplanen:
•

I plankartan justeras de gränser enligt vad Lantmäteriet och Länsstyrelsen yttrat sig om. De
gränser som bedömts vara osäkra har rätats upp och justerats i samråd med Lantmäteriet. Det
stycke i planbeskrivningen gällande fastighetsbildning tas bort.
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Beslut
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med
förslaget och anta detaljplanen.
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Inkomna yttranden och synpunkter
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens
kommentarer.

Myndigheter, organisationer och bolag

1.Länsstyrelsen i Örebro län
2.Lantmäteriet
3.Trafikverket

Synpunkter/
Godkänner ej
X
X
X

Godkänner

Inkommit
2021-07-21
2021-07-16
2021-07-06

Sakägare, intresseföreningar och allmänhet

4. Morgan Petersons Trädvård
och anläggning Aktiebolag
FAGERLID 222
69 495 VRETSTORP
5. Morgan Petersons Trädvård
och anläggning Aktiebolag
FAGERLID 222
69 495 VRETSTORP
6. Hallsbergs kommun
69 480 HALLSBERG
7. Hans Herman Engelbrekt
Blyckert
KAPURAGATAN 4
69 450 VRETSTORP
8. Arne Gunnar Zetterlund &
Elsie Marie Zetterlund
JÄGARGATAN 4
69 450 VRETSTORP
9. Ann-Catrin Iréne Birgersson
JÄGARGATAN 6
69 450 VRETSTORP
10. Fredrik Selvin och Linda
Carlsén Selvin
RABOGATAN 27
69 450 VRETSTORP

Fastighet/
yrkesbeteckning
DÅSTORP 1:28

Synpunkter/Godkänner
ej

Godkänner

Inkommit

X
2021-07-02

DÅSTORP 1:21

X
2021-07-02

DÅSTORP 1:9

X

DÅSTORP 1:25

X

2021-08-02

2021-07-05
DÅSTORP 1:34

X
2021-07-03

DÅSTORP 1:33

X
2021-07-05

DÅSTORP 1:29

X
2021-07-12
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1. Länsstyrelsen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända
förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.

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

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

Förorenade områden
Öster om planområdet ligger ”Lantmännens filial Vretstorp” där betning av säd ska ha skett. Kommunen
bör beakta eventuell påverkan av verksamheten och eventuell risk för planerad markanvändning.
Kommunen bör även bedöma om det är nödvändigt att genomföra en miljöteknisk markundersökning
inom planområdet för att få en bättre bild av föroreningssituationen. Tillsynsmyndighet är
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla och Hallsbergs kommun och de kan ha mer information om
verksamheten.

Planbestämmelser
På plankartan regleras högsta nockhöjd genom symboler betecknade som romber. Länsstyrelsen vill
uppmärksamma att enligt Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan, kan
bestämmelse om höjd på byggnadsverk anges med beteckningen h på plankartan.

Fastighetsgräns med osäkert läge
Länsstyrelsen vill uppmärksamma behovet att se över osäkerheter kring fastighetsgränsers läge i
enlighet med Lantmäteriets yttrande daterat 20210716.
Kommentar:
Kommunens miljöenhet och fastighetsägaren har varit i kontakt innan samrådet. I samband med detta
har miljöenheten beaktat frågan genom den information som givits om fastigheten, samt fått ta del av
en karta över var markproverna har tagits.
Kommunen bedömer att det inte är nödvändigt med en miljöteknisk markundersökning, med
motiveringen: ”Miljöenheten bedömer att risken för negativ påverkan på människors hälsa utifrån
inventerade branschföroreningen på fastigheten, granne till planområdet är låg, och gör därför
bedömningen att det ej föreligger ett behov av ytterligare utredning av föroreningssituationen”.
Kommunen är medveten om att bestämmelse om höjd på byggnadsverk kan anges med beteckningen h
på plankartan. I nuläget kan inte kommunen använda sig av bestämmelsen h i plankartan, då det krävs
en uppdatering av programmet där detaljplanerna konstrueras. Därmed kommer högsta nockhöjd
därmed fortsatt att anges genom romber tills vidare.
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2. Lantmäteriet
Detaljplan för Dåstorp 1:28 Vretstorp
Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
FASTIGHETSGRÄNS MED OSÄKERT LÄGE I ANSLUTNING TILL KVARTERSMARK
I planförslaget har kvartersmark för verksamhetsändamål lagts ut i direkt mot Hallsberg Dåstorp 1:28s
fastighetsgräns. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna
längs denna gräns. Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha
ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha kännedom om gränsens rätta läge är att antingen
en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda
marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt
utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig
gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens
läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras.

Avstyckningsakt 18-VIB-602 och fastighetsreglering akt 18-VIB-1356 redovisar gränserna för
fastigheterna i området.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
I planbeskrivningen framgår på sida 16 att ” Kommunen ansöker om fastighetsbildning enligt
planillustrationen om inte annat avtal träffas.” Om det stämmer att någon fastighetsbildning ska ske i
detta planområde och att kommunen ska ansöka om den eller de åtgärderna så behöver det beskrivas
vad det är som ska ske.
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Kommentar:
Kommunens mättekniker har varit i kontakt med Lantmäteriet där gränserna har utretts och rätats upp.
Stycket gällande fastighetsbildning i planbeskrivningen tas bort, då en malltext följt med av misstag och
det ska heller inte ske några fastighetsrättsliga förändringar genom detaljplanen.

3. Trafikverket
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter.
Planområdet är lokaliserat direkt söder om Västra stambanan som är ett riksintresse för
kommunikationer samt led för farligt gods. Trafikverket anser att risker kopplat till farligt gods ska
beaktas vid planläggning inom 150 meter från farligt godsleder. Enligt planbeskrivningen är avståndet
på 35 meter utan riskreducerande åtgärder tillräckligt för att nå acceptabla risknivåer. Trafikverket
informerar att farligt gods i form av exempelvis gas kan sprida sig på betydligt längre avstånd än 35
meter från järnvägen vid en olycka. Trafikverket anser därför att riskerna kopplat till farligt gods behöver
analyseras ytterligare och att eventuella riskreducerande åtgärder införs i plankartan.
Kommentar:
Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket efter samrådet. Kommunen fick förklarat att yttrandet
från Trafikverket var riktat som information gällande att farligt gods även förekommer i form av
exempelvis gas, och kan spridas på längre avstånd än 35 meter.
Kommunen har utifrån detta tagit till sig av den information som delgivits, men gör fortsatt
bedömningen att någon vidare utredning inte krävs. Detta baseras på att kommunen i samråd med
Länsstyrelsen kommit fram till att det avstånd på 35 meter från fastigheten till spårmitt är tillräckligt,
utifrån den planerade användningen Z- verksamheter.

Hallsberg 2021-08-24
Kommunstyrelseförvaltningen
Jessica Bäckman
Planarkitekt
Johannes Ludvigsson
Plan- och geodatachef
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Kommunstyrelsen

§ 101 - Remissyttrande på Region Örebro läns utredning om
kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken
(21/KS/83)

Ärendebeskrivning
Våren 2020 fick Trivector i uppdrag av Region Örebro län att ta fram och utreda
åtgärdsförslag inom färdtjänsttrafiken i länet utifrån besparingspotential och andra
konsekvenser. Utredningen initierades av Region Örebro län och länets kommuner på grund
av en kostnadsökning inom färdtjänsttrafiken.
Länets kommuner har fått möjlighet att yttra sig över utredningen och inkomma med
synpunkter på rapporten och de åtgärder som föreslagits. Remissyttrandet ska vara Region
Örebro tillhanda senast 2021-09-15.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till remissyttrande och delge detta
till Region Örebro Län.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till remissyttrande och delge detta till
Region Örebro Län.

Beslutsunderlag



TS Utredning om kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken
Utredning om kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken
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Utdragsbestyrkande
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Remissyttrande på Region Örebro läns utredning om
kostnadsbesparingar inom färdtjänsttrafiken
Ärendebeskrivning

Våren 2020 fick Trivector i uppdrag av Region Örebro län att ta fram och utreda åtgärdsförslag inom
färdtjänsttrafiken i länet utifrån besparingspotential och andra konsekvenser. Utredningen
initierades av Region Örebro län och länets kommuner på grund av en kostnadsökning inom
färdtjänsttrafiken.
Länets kommuner har fått möjlighet att yttra sig över utredningen och inkomma med synpunkter på
rapporten och de åtgärder som föreslagits. Remissyttrandet ska vara Region Örebro tillhanda senast
2021-09-15.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till remissyttrande och delge detta till
Region Örebro Län.
Ärendet
Våren 2020 fick Trivector i uppdrag av Region Örebro län att ta fram och utreda åtgärdsförslag inom
färdtjänsttrafiken i länet utifrån besparingspotential och andra konsekvenser. Utredningen
initierades av Region Örebro län och länets kommuner på grund av en kostnadsökning inom
färdtjänsttrafiken.
Färdtjänsttrafiken i Region Örebro län drivs av Region Örebro län på uppdrag av länets 12 kommuner
som också finansierar trafiken. För kommunerna är det regionens färdtjänstutredare som ansvarar
för att utreda och pröva tillstånd. Färdtjänsten är till för enskilda personer som har väsentliga
svårigheter att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationer på egen hand.
Antal resor har ökat med 16 procent mellan 2015 – 2019 och kostnaden har ökat med 63 procent.
Förklaringen till kostnadsökningen är huvudsakligen kopplad till upphandlingsfrågor bland annat på
grund av överklaganden som lett till behov av direktupphandling. Kostnaden för administration för
färdtjänsten har ökat med 32 procent mellan åren 2015 och 2019. Förklaringen är en följd av
förändringar i organisationen som gjorts vad gäller utökning av antalet administratörer samt andra
åtgärder för att förbättra kvalitet, kapacitet och arbetsmiljö. Kostnadsökningen kan därmed inte
direkt kopplas till användande av färdtjänst.
Utredningen redovisar 15 olika åtgärder förkostnadsbesparingar och besparingspotentialen
uppskattas till 3,5 – 4 procent vilket motsvarar cirka 2,5 – 3 miljoner kronor per år. I utredningen
utgår man från 2021 års prognos på 75 miljoner kronor.
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Höjda egenavgifter är den åtgärd som bedöms ge en verklig ekonomisk förändring. Åtgärden måste i
så fall diskuteras inom länets kommuner för att få en gemensam syn på detta. En indexreglering av
egenavgifterna finns inte vilket också borde tas upp för diskussion.
I de åtgärdsförslag som tagits fram har inte servicenivå för våra användare berörts i någon större
omfattning. Kompletterade utredningar behövs därför innan beslut kan fattas kring flera av
åtgärderna.
Då Region Örebro län har ansvar för färdtjänstverksamheten samt utreder och beslutar om
färdtjänsttillstånd krävs en utökad dialog och samarbete mellan kommunerna och regionen. Detta
för att få förståelse och insyn i verksamheten samt se den höga kostnadsutvecklingen som
uppkommit de senaste åren. Detta behövs också för att kommunerna som nu finansierar
verksamheten ska ha påverkansmöjligheter och goda planeringsförutsättningar för kommande år.
Utredningen behandlar inte huvudmannaskapet. Verksamhets- och kostnadsansvar bör hänga
samman, vilket i sig skapar incitament till kostnadseffektiviseringar. Kommunernas
påverkansmöjligheter är idag begränsade. En åtgärd är att genomföra en skatteväxling men behöver i
så fall utredas ytterligare.
I utredningens sammanfattning finns kommentarer till att ett fortsatt arbete kring ansvarsfördelning
och kommunikation behövs samt att andra utredningar tittar på hur dialogprocessen kan stärkas
framöver. Man skriver också att kollektivtrafikorganisationen inom Örebro län kommer att studeras
vidare i en kommande utvärdering av avtal om kollektivtrafik för Örebro län nämnds. I denna
utvärdering kommer även frågan om skatteväxling att tas upp.
Yttrande
Ett fåtal av utredningens förslag till besparingsåtgärder är kvantifierbara i termer av besparingar.
Övriga åtgärder kan ha en besparingspotential beroende på förutsättningar. Det innebär att det är
svårt att bedöma dess effekter och därmed kunna ta ställning till förslagna åtgärder. I de
åtgärdsförslag som tagits fram har inte servicenivå för våra användare berörts i någon större
omfattning. Totalt bedöms besparingspotentialen som begränsad i förhållande till eventuella effekter
på färdtjänst och bör i så fall utredas ytterligare vid ett eventuellt genomförande.
En första åtgärd som bör vidtas är att utveckla formen för dialog mellan regionen och respektive
kommun. Vilket ökar transparens och möjligheter till påverkan vid till exempel behov av
verksamhetsförändringar som är kostnadsdrivande.
Principer för införande av indexreglering av egenavgifter bör utredas.
En eventuell skatteväxling inom området bör ytterligare utredas.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund
Kommundirektör

Marie Hellgren
Ekonomichef
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och frågeställning
Färdtjänsttrafiken i Region Örebro län drivs av Region Örebro län (formellt
Länstrafiken Örebro som är varumärke för all kollektivtrafik inom kollektivtrafikmyndigheten Region Örebro län) på uppdrag av länets 12 kommuner (som
också finansierar trafiken). För dessa kommuner är det regionens färdtjänstutredare som ansvarar för att utreda och pröva tillstånd. Färdtjänsten är till för enskilda personer som på grund av någon funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationer på egen
hand. En färdtjänstresa görs exempelvis till skola, arbete, butik eller fritidsaktiviteter.
Kostnaderna för färdtjänsttrafiken har ökat. Detta beror bland annat på att de som
är i behov av färdtjänst använder tjänsten mer, men det finns också andra orsaker
(vilket behandlas närmre under kapitel 2). Detta har inneburit en kostnadsökning
för länets kommuner som överstiger den budget de har för färdtjänstresor. Region
Örebro län vill därför ha svar på vilka möjliga åtgärder som finns för att minska
kostnaderna och vilka effekter dessa åtgärder har på verksamheten och för kunderna.

1.2 Genomförande
Arbetet med att utreda möjliga kostnadsbesparingar har utförts i följande steg:
STEG 1: Analys av historisk utveckling och nuläge
För att identifiera förändringar som skett under de senaste åren har en analys
gjorts av hur kostnader, antal resor etcetera har utvecklats under de föregående
fem åren. Ett antal nyckeltal har även tagits fram som exempelvis genomsnittligt
antal resor per invånare samt kostnad per resa under dessa år. I nulägesanalysen
har dagens kostnader och resandevolymer studerats, och därtill har en översikt
av hur resor fördelas på kommunerna gjorts.
Analysen av historisk utveckling och nuläge har syftat till att identifiera eventuella förklaringar till de ökade kostnaderna. Detta har satts i relation till gällande
föreskrifter för färdtjänsttillstånd, administrativa kostnader samt trafikavtal.
STEG 2: Framtagande av tänkbara åtgärder
I steg 2 har ett antal tänkbara åtgärder med kostnadsbesparingspotential tagits
fram. Dessa har initierats av olika källor. En del av dem har tagits fram av Region
Örebro län i dialog med länets kommuner. Listan över tänkbara åtgärdsförslag
har också varit på remiss internt hos förvaltningar inom regionen, där ytterligare

Page 71 of 146

2
Trivector Traffic

åtgärdsförslag har genererats. Vidare har en del förslag hämtats från tidigare utredningar som Trivector genomfört, samt omvärldsanalys.
STEG 3: Analys och beräkning av besparingspotential
Det sista steget utgörs av en analys av huruvida respektive åtgärdsförslag har en
besparingspotential eller ej, samt en översiktlig bedömning av vilka övriga effekter respektive åtgärdsförslag kan ge. Varje åtgärdsförslag har analyserats utifrån följande aspekter:




Besparingspotential. Åtgärdsförslagen har analyserats utifrån i vilken
grad de bedöms påverka kostnadsutvecklingen. Där det varit möjligt har
en uppskattad besparingspotential angetts som en minskning i procent av
dagens kostnader.
Övriga konsekvenser. Åtgärdsförslagens påverkan på andra aspekter än
de ekonomiska har beskrivits översiktligt. Detta handlar till exempel om
påverkan på kundernas rörelsefrihet, förändrade administrativa rutiner eller inverkan på den allmänna kollektivtrafiken.

Andra regioner eller kommuners erfarenhet av liknande åtgärder har beskrivits
kopplat till respektive åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen har diskuterats med arbetsgrupp och styrgrupp och med hjälp av erfarenheter och kunskap från dessa
grupper har åtgärdsförslagen utvecklats.

1.3 Regelverk
Färdtjänst innebär transport för enskilda personer som på grund av någon funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter med att förflytta sig eller att resa med
allmänna kommunikationer på egen hand. Färdtjänstresor omfattar privatresor,
till exempelvis till skola, arbete, butik eller fritidsaktiviteter. Riksfärdtjänst är
färdtjänstresor som sträcker sig längre än 30 km utanför länsgränsen.
Färdtjänsttrafiken är styrd av Lag om färdtjänst (1997:735) som reglerar vem
som ansvarar för att tillgodose behovet av färdtjänst och vem som har rätt att få
ett färdtjänsttillstånd. Utöver detta har Region Örebro län tagit fram tillämpningsföreskrifter1 som syftar till att vägleda handläggning av färdtjänstansökningar. Tillämpningsföreskrifterna har sin utgångspunkt i Lag om färdtjänst, men
den innehåller även ett antal bestämmelser i frågor som inte regleras i denna.
Tillämpningsföreskrifterna ger vägledning kring vem som har rätt till färdtjänst.
Följande krav är förutsättningar för godkännande av en färdtjänstansökan:




1

Personen ska vara folkbokförd i någon av regionens kommuner.
Personen ska ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller
att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Funktionsnedsättningen som är anledning till ansökan ska inte vara tillfällig.

Örebro läns landsting 2013-03-01. Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst.
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En individuell prövning görs för varje ansökan. Personens funktionsnedsättning
beaktas. Det tas ingen hänsyn till geografiska skäl som exempelvis brist på eller
avsaknad av allmänna kommunikationer. Vid bedömningen tas dock hänsyn till
hur de allmänna kommunikationerna är utformade samt vilken hjälp exempelvis
en busschaufför är skyldig att bistå med.
Vid ansökningsprövningar för personer under 18 år görs en bedömning i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Behov av att resa
självständigt är då inte inkluderat i bedömningen.
I normala fall är färdtjänsttillståndet tidsbegränsat, men personer med varaktig
funktionsnedsättning kan beviljas tillsvidaretillstånd. Antalet resor inom färdtjänsten är normalt sätt obegränsade, men i vissa fall där personen klarar vissa
resor med allmänna kommunikationer kan en begränsning införas på 100 resor
per år. Dock är det endast vid synnerliga skäl tillåtet att begränsa resor som anses
vara väsentliga för personen, såsom resor till arbete eller skola.
Färdtjänsten gäller för resa inom Örebro län. Begränsningen är 30 km utanför
länsgränsen, för längre resor hänvisas personen till riksfärdtjänst, som även den
tillhandahålls av region Örebro.

1.4 Avgränsningar
I utredningen ingår aspekter kopplade till både trafik och administration, dels i
form av åtgärdsförslag kopplade till de båda områdena, dels utifrån effekter på
dessa. Avgränsningar har gjorts enligt följande:







Inkluderade restyper. Endast färdtjänst är inkluderat i beräkningar och
analyser, med vissa undantag då enstaka åtgärdsförslag berör någon av de
andra restyperna. Övriga former av serviceresor berörs alltså i regel inte.
Upphandling. I utredningen ingår ej åtgärdsförslag kopplat till upphandlingstekniska frågor.
Processutveckling. I en parallell utredning som beställts av Örebro kommun har processfrågorna studerats närmare. Utredningen berör bland annat samverkan och informationsutbyte mellan kommunerna och Region
Örebro län. I rubricerad utredning berörs vissa åtgärdsförslag kopplat till
administrationen men process- och samverkansfrågor hanteras primärt i
den parallella utredningen.
Data för sammanställning av kostnadsutveckling. Data som analyserats har tillhandahållits av beställaren. 2019 används som basår i analyserna eftersom det var det senast sammanställda representativa året under analysarbetet. För analys av den historiska utvecklingen används åren
2015-2019.
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2. Nulägesbeskrivning

2.1 Resor och kostnader inom färdtjänsttrafiken
Av de olika restyper som Länstrafiken utför på beställning av kommunerna står
färdtjänsttrafiken för den största andelen. Övriga restyper som förekommer är
riksfärdtjänst, dagvård, kommunresa, närtrafik, flextrafik och kompletteringstrafik. Antalet färdtjänstresor 2019 uppgick till 68% av det totala antalet serviceresor och motsvarande andel av kostnaderna var 69%.

Historisk utveckling
Under 2019 genomfördes ca 332 000 färdtjänstresor i hela regionen, vilket motsvarar en ökning med 4 % sedan 2018 och 16 % sedan 2015 . Utvecklingen visas
i Figur 1 nedan. Kostnaderna för färdtjänst har under samma tidsperiod (20152019) ökat från 52,3 Mkr till 85,2 Mkr, en ökning med 63% (se Figur 2).
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Figur 1. Utveckling av antalet färdtjänstresor per år i Region Örebro län under perioden 2015-2019.2
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Figur 2. Kostnadsutveckling för trafikering av färdtjänst i Region Örebro Län 2015-2019.3

2
3

Statistik från Region Örebro län
Statistik från Region Örebro län
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Orsaker till kostnadsutvecklingen
Under den studerade tidsperioden 2015-2019 ökade antalet färdtjänstresor per
invånare med 11 % (se Tabell 1). En anledning till detta skulle kunna vara demografiska faktorer, som en åldrande befolkning. Det är dock svårt att påvisa att
detta skulle ha någon direkt betydelse, då andelen av länets invånare 65+ respektive 80 + bara har ökat marginellt.
Tabell 1. Nyckeltal för färdtjänst i Region Örebro Län 2015-20194

Nyckeltal, färdtjänst
Kostnad per resa

Resor per invånare

2015

2016

2017

2018

2019

Totalt (kr)

183

209

231

225

257

Index

100

114

126

123

140

Totalt (antal resor)

0,98

0,96

1,00

1,06

1,09

Index

100

98

102

108

111

Det faktum att de ökade kostnaderna per resa är den största anledningen till den
totala kostnadsökningen under den studerade perioden visar att det måste finnas
andra faktorer än de demografiska som har betydelse. En aspekt som har lyfts
som en tänkbar förklaring är att efterfrågan ökat, det vill säga att de som är i
behov av färdtjänst använder tjänsten mer.
En annan viktig förklaring är med största sannolikhet kopplat till upphandlingar
av serviceresor. Det finns två markanta språng i kostnadsutvecklingen under den
studerade tidsperioden 2015-2019. Ett av dessa skedde 2016–2017, ett annat
2018-2019. Dessa språng i kostnadsutvecklingen är kopplade till att Region Örebro län av olika skäl tvingats göra direktupphandlingar vid två tillfällen (2015,
2018/2019) och detta har varit kostnadsdrivande:



2016: Ett avtal med låga kostnader sades upp på grund av för låg servicenivå, vilket ledde till direktupphandling av annan leverantör.
2018/2019: En upphandling genomfördes om femårsavtal, vilken dock
överklagades och därför fick direktupphandling ske av 1-årigt avtal.

Fördelning av resor mellan kommunerna
Örebro kommun står för den betydande andelen av alla resor. 2019 var denna
andel 65%, vilket delvis förklaras av att invånarantalet i kommunen motsvarar
51% av invånarna i regionen5. Karlskoga är den kommun som står för den näst
största andelen resor i regionen (8%), följt av Lindesberg (6%). Relaterat till respektive kommuns invånarantal står Örebro och Degerfors för störst utnyttjande
av färdtjänsttrafiken. Se Figur 3 nedan som visar antal resor/invånare.

4
5

Statistik från Region Örebro län
Data från SCB. Invånarantal per kommun sista kvartalet 2019.
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Figur 3. Antal färdtjänstresor per kommuninvånare 2019 och år.6

I Figur 4 nedan visas hur utvecklingen av antal färdtjänstresor sett ut per kommun
mellan 2015 och 2019. Störst ökning har skett i Lindesberg, Lekeberg och Hällefors. Ökningen i Lindesberg skedde framför allt mellan 2017 och 2018, då antalet ökade med 54%.
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Figur 4. Förändring av antalet färdtjänstresor per kommun mellan 2015 och 20197

Den genomsnittliga reslängden varierar kraftigt mellan kommunerna, vilket till
stor del antas beror på geografiska förutsättningar. I Örebro är resorna kortast,
vilket sannolikt beror på att merparten av resorna sker inom tätorten. De längsta
genomsnittliga resorna sker i Laxå och Hällefors, vilket kan bero på att avståndet
till Örebro är som längst i dessa kommuner och att de flesta arbetsplatser och
utbildningar är placerade i Örebro, se Figur 5.

6
7

Statistik från Region Örebro län
Statistik från Region Örebro län
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Figur 5. Förändring av genomsnittlig reslängd (km) per kommun 2015-2019.8

I Figur 6 visas antalet färdtjänsttillstånd per invånare och kommun. Relaterat till
rikssnittet (31 tillstånd/1 000 invånare) ligger medelantalet i Örebro län något
högre (34 tillstånd/1 000 invånare). I en jämförelse mellan länets kommuner är
antalet tillstånd per invånare högst i Nora (41 tillstånd/1 000 invånare) och lägst
i Lekeberg (26 tillstånd/1 000 invånare).
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Figur 6 Antal färdtjänsttillstånd per 1 000 kommuninvånare, rikssnitt9 samt medel för Region Örebro Län
2018.10

8

Statistik från Region Örebro län
http://www.regionfakta.com/Sodermanlands-lan/Samhallets-service/Fardtjansttillstand/
10 Statistik från Region Örebro län
9
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2.2 Kostnader för administration
Kostnaderna för administration i anslutning till färdtjänsttrafiken delas upp i
kostnader för färdtjänsthandläggning respektive beställningscentral och övrig administration. 2019 motsvarade de administrativa kostnaderna 25% av kostnader
för trafiken. I Figur 7 nedan visas kostnadsutveckling för administrationskostnaderna mellan 2015 och 2019. Under perioden har administrationskostnaderna
ökat med 32%, vilket beror på förändringar i organisationen som gjorts under
åren. Dessa förändringar utgörs till exempel av utökning av antalet administratörer samt andra åtgärder för att förbättra kvalitet, kapacitet och arbetsmiljö inom
handläggning och beställningscentral.
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Figur 7. Kostnadsutveckling för administration och trafik i Region Örebro Län11

2.3 Summering av kostnadsutveckling
I tabell 2 nedan visas en summering av kostnadsutvecklingen för kostnader relaterade till trafik och administration.

11
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Tabell 2. Summering av kostnadsutvecklingen 2015-201912

Kostnader (tkr)

2015

2016

2017

2018

2019

Kostnad administration Färdtjänsthandläggning

5549

5130

5677

5677

5819

Kostnad administration
Beställningscentral och övrig adm

11 052

11 544

11 938

11 938

16 139

Summering av administrativa
kostnader

16 601

16 674

17 615

17 615

21 958

Kostnad trafik, färdtjänst

53 258

59 370

69 040

71 322

85 248

Årlig ökning (jmf. med basår
2015)

2015

20152016

20162017

20172018

20182019

Administrationskostnader

-

0%

6%

0%

25%

Kostnad trafik, färdtjänst

-

11%

16%

3%

20%

2.4 Prognos
En prognos har tagits fram av Region Örebro län för kostnadsutvecklingen inom
färdtjänsten med det nya trafikavtal som trädde i kraft sommaren 2020. Kostnaderna bedöms minska från cirka 85 miljoner kronor 2019 till 75 miljoner kronor
2021. Detta beror delvis på att det nya trafikavtalet väntas ge en effekt i förhållande till 2019. Men det beror också på den effekt som den (i skrivande stund)
pågående Coronapandemin har inneburit. Färdtjänsttrafiken har under 2020 sett
en tydlig minskning av antal resor, vilket inte fullt ut speglas i kostnaderna eftersom graden av samplanering har minskat. Detta för att undvika trängsel i fordon. Prognosen för 2020 ligger på 70 miljoner kronor.
Den prognosticerade kostnaden för 2021 utgör jämförelsealternativet för de beräkningar för kostnadsbesparingspotential som görs i denna utredning.

12
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3. Studerade åtgärder för kostnadsbesparing

I kapitlen 3.1 och 3.2 görs en framställning och utvärdering av de åtgärdsförslag
som har utretts. I kapitel 4 återfinns en sammanfattning i tabellform (se Tabell 4)
för en överblick över samtliga åtgärder.
Som beskrivits i inledningen har åtgärdsförslagen initierats av olika källor. En
del av dem har tagits fram av Region Örebro i dialog med länets kommuner.
Listan över tänkbara åtgärdsförslag har också varit på remiss internt hos förvaltningar inom Region Örebro, där ytterligare åtgärdsförslag har genererats. Vidare
har en del förslag hämtats från tidigare utredningar som Trivector genomfört,
samt omvärldsanalys.
Varje åtgärdsförslag har analyserats utifrån följande aspekter:




Besparingspotential. Åtgärdsförslagen har analyserats utifrån i vilken
grad det bedöms påverka kostnadsutvecklingen. Där det varit möjligt har
en uppskattad besparingspotential angetts som en minskning i procent av
dagens kostnader.
Övriga konsekvenser. Åtgärdsförslagens påverkan på andra aspekter än
de ekonomiska har beskrivits översiktligt. Detta handlar till exempel om
påverkan på kundernas rörelsefrihet, förändrade administrativa rutiner eller inverkan på den allmänna kollektivtrafiken.

För de åtgärdsförslag som det finns erfarenheter av liknande åtgärder i andra regioner och kommuner har detta beskrivits. Åtgärdsförslagen har diskuterats med
arbetsgrupp och styrgrupp och med hjälp av erfarenheter och kunskap från dessa
grupper har åtgärdsförslagen utvecklats.
Åtgärder kan delas in i två olika kategorier:
Åtgärder som har potential att leda till en direkt kostnadsbesparing inom färdtjänsttrafiken. Sammanlagt 12 olika åtgärder har identifierats, vilka beskrivs i
kapitel 3.2. För dessa åtgärder anges om möjligt en uppskattad kvantifierad besparingspotential. Antagandena bakom den bedömda potentialen beskrivs för respektive åtgärd. Besparingspotentialen anges i ett spann inom vilket potentialen
bedöms röra sig då en exakt siffra kan vara missvisande. I vissa fall är det inte
möjligt att kvantifiera besparingspotentialen. I dessa fall förs i stället ett resonemang. För en del av åtgärderna föreslås fortsatta utredningar om hur åtgärden
bäst utformas innan en mer exakt besparingspotential kan bedömas.
Åtgärder som är kopplade till administration av färdtjänsten; som att underlätta
handläggning och effektivisering av administrationen, beskrivs i avsnitt 3.3.
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3.1 Åtgärder för kostnadsbesparing inom trafiken
Åtgärd 1

Kopplade resor (kombinationsresor)

Beskrivning

Kopplade resor, också kallat kombinationsresor, innebär att delar av en resa
flyttas över till den allmänna kollektivtrafiken, så att den mer kostsamma delen
(taxi/specialfordon långa sträckor) minimeras.

Erfaren- Kopplade resor tillämpas bland annat i Kalmar län och i Västra Götalandsregheter
ionen13. Det har också utretts i Skåne men ännu inte införts där.14
från
andra län
BespaBesparingspotential: 1-1,5 % av kostnaderna.
ringspot- Den utredning som har gjorts i Skåne visar att det finns potential att minska
ential
kostnaderna för färdtjänst med ca 2 % och antalet resor med ca 4 %. Det ger
även vinster för resenärerna i form av minskade egenavgifter. Denna bedömning bygger på ett antal kriterier för vilka färdtjänstresor som kan flyttas över,
däribland att restiden inte får öka med mer än 50 %, att kollektivtrafikdelen av
resan ska kunna ske utan byten, att det ska finnas en god turtäthet inom kollektivtrafiken och att fordonet på kollektivtrafikdelen av resan är anpassat för resenärens hjälpmedel/utrustning. En slutsats är också att det preliminärt är i
kombination med tåg som det finns en potential, eftersom bussresor som en del
av en kombinationsresa innebär en för stor tidsförlust för resenären.15
Potentialen för kopplade resor påverkas av kollektivtrafikutbudet inom ett län.
I Örebro län är det en stor andel av resorna som sker inom Örebro tätort, där en
kopplad resa i många fall med största sannolikhet innebär en tidsförlust för resenären då resorna är korta och vänte-/bytestiden blir lång i proportion till restiden. Ovan nämnda beräkningar har heller inte beaktat planeringen av serviceresefordon utan utgår enbart från en genomsnittlig kilometerkostnad. Om man
tar med fordonsomlopp i beräkningen finns det en risk att effektiviteten sjunker
(exempelvis om det är samma taxifordon som används vid såväl början som
vid slutet av resan).
En preliminär slutsats är således att den verkliga kostnadsbesparingspotentialen
för Örebro län är relativt liten och mindre än de 2 % som bedömts för Skåne.
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för den allmänna kollektivtrafiken
Det finns en risk att den allmänna kollektivtrafiken blir långsammare. Erfarenheter från andra län visar att dessa effekter är störst inledningsvis efter införande, men sjunker efterhand.16 Erfarenheter visar också att påverkan på den
allmänna kollektivtrafiken kan minskas om den färdtjänstberättigade får ta med
sig medresenär.17 Redan idag är det möjligt i Örebro län att ta med ledsagare
kostnadsfritt i kollektivtrafiken om man har färdtjänstkort, vilket bör marknadsföras mer.
Konsekvenser för kunderna
Sannolikt är detta en åtgärd som av vissa färdtjänstgrupper kan upplevas som
att den ger försämrad servicegrad. Dock kan det även finnas grupper som upplever det som en förbättring att använda den allmänna kollektivtrafiken och resa
som andra (t ex unga vuxna).

13

Intervju med Tommy Englund, Tr
Intervju med Jasna Martinsson, Skånetrafiken, 2020-12-11
15 Ahlström et al, 2017. Kombinationsresor för färdtjänstresor i Skåne. Trivector Rapport: 2017:9.
16 Intervju med Tommy Englund, trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-10-02
17 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05
14
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Åtgärd 2

Differentierade färdtjänsttillstånd

Beskrivning

Differentierade färdtjänsttillstånd innebär att val av fordon görs för hela eller
delar av resan, samt inom vilka geografiska områden man får använda färdtjänst
eller hänvisas till den allmänna kollektivtrafiken.18 Differentieringen görs redan
i samband med att färdtjänstbeslutet tas.

Erfarenheter
från
andra län

Differentierade tillstånd tillämpas i Kalmar län med goda resultat. I kombination med att man i Kalmar har anställt jurister som arbetar med att striktare följa
regelverket har man uppnått landets lägsta antal tillstånd per invånare. Antalet
färdtjänsttillstånd i Örebro Län är 32 tillstånd/ 1000 invånare. Motsvarande för
Kalmar är 23 tillstånd/1000 invånare.19

BespaBesparingspotential: Ej kvantifierbar
ringspot- Effekten på trafikkostnaderna bedöms vara positiv. Det främsta referensexempential
let (Kalmar) visar på en minskning av antal tillstånd och av antal resor efter att
differentierade tillstånd införts. Erfarenheterna från Kalmar är att en eventuell
kostnad kopplad till utökning av handläggningen är lönsam i jämförelse med
den minskning av kostnaderna som väntas av att antalet resor minskar. Det saknas dock en kvantifiering av den förändring som genomförts i Kalmar.Därtill
har införandet av differentierade tillstånd införts i kombination med andra åtgärder, som exempelvis en striktare uppföljning av regelverket, vilket gör att
effekten av de enskilda åtgärderna är svåra att skatta.20
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för administrationen
För att införa denna åtgärd krävs upprättande av bedömningsgrunder för differentierade tillstånd och att beställningscentralen får de förutsättningar som
krävs för utförandet. Åtgärden kommer sannolikt att kräva fler färdtjänstutredare. Det är svårt att kvantifiera behovet av ökad administrationskostnad i
relation till potentiellt minskade trafikkostnader.

18

Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 och 2021-03-01
http://www.regionfakta.com/Sodermanlands-lan/Samhallets-service/Fardtjansttillstand/
20 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05 och 2021-03-01
19
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Åtgärd 3

Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade

Beskrivning

Åtgärden innebär att den som är färdtjänstberättigad åker gratis med den allmänna kollektivtrafiken. Eventuellt kan detta styras till att bara gälla vissa tider
på dygnet, exempelvis 9-15 och 17:30, genom att införa ett lågtrafikkort.

Erfaren- Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade eller seniorrabatt har testats i ett
heter
par svenska län, däribland Skåne, Kalmar och Stockholm.
från
andra län
BespaBesparingspotential: 1,75-2 % av kostnaderna.
ringspot- I Helsingborg infördes gratis kollektivtrafik för 75 +, vilket ledde till en minskential
ning av kostnaderna för färdtjänst med 2,5 %. Antagandet här är att om enbart
gratis färdtjänst införs är potentialen 70 % av den i Helsingborg, eftersom vi
bedömer att utbudet i kollektivtrafiken, och därmed potentialen för överflyttning, i genomsnitt är bättre i Helsingborg (främst stadstrafik med rel. högt turutbud till skillnad från trafiken i hela Region Örebro län) än i Örebro län.
Det bör poängteras att denna åtgärd samtidigt leder till minskade intäkter till
den allmänna kollektivtrafiken, eftersom en del av de kollektivtrafikresor som
blir gratis genomförts även tidigare. Dessa två effekter behöver vägas mot
varandra. I Skåne var slutsatsen att om antalet färdtjänstresor minskar med 1,5
% nås ”break even”, det vill säga kostnadsminskningarna är då på samma nivå
som intäktsbortfallet.21 Exakt var denna gräns ligger för Örebros del behöver
dock studeras vidare där egenavgifter och kollektivtrafiktaxor i Örebro beaktas.
Det finns således sannolikt en besparingspotential, men dess omfattning är något osäker och det kommer också att innebära en viss överflyttning av kostnader från färdtjänst till allmän kollektivtrafik.
Potentialen för överflyttning av kollektivtrafik skiljer sig också mycket mellan
olika kommuner, eftersom den allmänna kollektivtrafiken är begränsad i vissa
kommuner. Därför ärpotentialen med stor sannolikhet inte lika i alla kommunerna.
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för den allmänna kollektivtrafiken
Kostnader kan komma att flyttas över till regionen genom minskade biljettintäkter. Troligen kommer det dock inte att behövas fler fordon eftersom det
ökade resandet antas ske på marginalen.
Det finns en risk att den allmänna kollektivtrafiken blir långsammare. Erfarenheter från andra län visar dessa effekter är störst inledningsvis efter införande,
men sjunker efterhand.22 Erfarenheter visar också att påverkan på den allmänna
kollektivtrafiken kan minskas om den färdtjänstberättigade får ta med sig medresenär.23 Redan idag är det möjligt i Örebro län att ta med ledsagare kostnadsfritt i kollektivtrafiken om man har ett ledsagarkort (det kort man som färdtjänstberättigad kan få för att ta med sig en ledsagare utan kostnad på allmänna
kommunikationer), vilket bör marknadsföras mer.
Förare är inte behjälpliga vid ombordstigning på den allmänna kollektivtrafiken
i dagens regelverk. Detta är en av anledningarna till att det i dagsläget är svårt
att hänvisa till den allmänna kollektivtrafiken utan ledsagare.

21

Regional seniorrabatt i Skånes kollektivtrafik, Trivector Rapport 2013:39
Intervju med Tommy Englund, trafikkontoret Göteborgs stad, 2020-10-02
23 Intervju med Lars Lindahl, Kalmar länstrafik, 2020-10-05
22
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Åtgärd 4

Utveckla flextrafiken

Beskrivning / Åtgärden innebär att utveckla den flextrafik som idag finns i Örebro stad.
Besparings- Liknande trafik, kallad service- eller flextrafik, finns i flera städer i landet.
potential
Trivector har utrett detta för Region Uppsalas räkning24 där erfarenheter
från olika städer, bland annat Örebro, har kartlagts:





Erfarenheter från Lund visar att det inte finns tydliga tecken på att
färdtjänstresor ökar när servicelinjer minskar. Det hänger ihop med
en gradvis tillgänglighetsanpassning av övriga kollektivtrafiken.
I Örebro och Uppsala har flex- och servicetrafik haft stora underskott.
I Uppsala är ca 80 % av resenärerna på servicelinjerna inte färdtjänstberättigade.

Det finns också platser i Sverige med positiva erfarenheter. Göteborgs stad
har ett system med tillköp av trafik från Västtrafik som innebär att det ska
finnas hållplatser som ligger inom 300 meter från bostäder med pensionärer. Det har inte gjorts någon utvärdering kring om detta system har inneburit kostnadsbesparingar. Dock är det en uppfattning hos de som arbetar
med flextrafiken att den senarelägger äldres debut i färdtjänsten25, dvs. att
antalet ansökningar om tillstånd minskar.
Om flextrafiken fanns i hela Örebro län skulle den troligen ha en hel del
blivande färdtjänstkunder, men som väljer att skjuta en eventuell ansökan
om färdtjänst på framtiden. En annan fördel med flextrafik är att den erbjuder en större trygghet för en resenär än den allmänna kollektivtrafiken. På
den befintliga flextrafiken kan man få hjälp av chaufför att stiga på och av
och när det inte finns flextrafik tycker resenären att de inte kan åka, eftersom man inte får hjälp i den allmänna kollektivtrafiken.26 Att flextrafik
kan minska antalet ansökningar är en viktig aspekt som dock inte har utretts.
Slutsats: Flextrafiken kan innebära en förbättrad tillgänglighet för brukarna
och en överflyttning av resor från färdtjänst till allmän kollektivtrafik. Det
är dock svårt att värdera dessa effekter i relation till kostnaderna. Kostnaden
för flextrafiken i Örebro var mycket hög och innebar ingen besparing för
kommunen. Flextrafik som kommunalt tillköp är av dessa anledningar inte
aktuell i Örebro i dagsläget.
En fördjupad studie av hur flextrafiken påverkar färdtjänsttillstånden bör
göras. Det är inte möjligt att ange en besparingspotential för denna åtgärd
inom ramen för denna utredning.

24

Översyn av Mjuka linjen i Uppsala, Trivector Rapport 2018:76
Intervju med Tommy Englund, Trafikkontoret Göteborg, 2020-10-02
26 Input från dialog med arbetsgruppen
25
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Åtgärd 5

Differentierade egenavgifter utanför högtrafik

Beskrivning

Denna åtgärd innebär att egenavgifterna sänks i lågtrafiktid för att styra resor
mot lågtrafik och därmed minska uttaget av extra bilar i högtrafik.

Besparingspotential

Besparingspotential: max 1 %
Besparingspotentialen ligger i att åtgärden skulle kunna minska uttaget av extra
bilar i högtrafik som innebär en stor kostnad. Antagande om besparingspotential baseras på kostnader för så kallade avropspass, där extra bilar kallas in.
Ca 1 % av alla resor i september 2020 utgjordes av avropspass.
Sannolikt kommer inte differentierade egenavgifter innebära att samtliga avropspass försvinner. Men samtidigt är 2020 inte ett representativt år med tanke
på en lägre reseefterfrågan.

Åtgärd 6

Ta betalt för barn- och ungdomar
Dagens system klarar inte av att följa beslutat regelverk och det går i dagsläget
därför inte att ta betalt för barn från 7 år till 20 år. Barn till färdtjänstberättigade
ska betala halv taxa, men åker nu gratis. Det är oklart vad det är som gör att
systemet inte klarar av att ta betalt av barn. Åtgärdsförslaget handlar om att se
över betalningssystemet för att se om det går att ta betalt enligt regelverket.

BespaBesparingspotential: 0,25 %
ringspot- De ökade intäkterna som blir en konsekvens av att börja ta betalt för barn och
ential/ dis- ungdomar motsvarar ungefär 0,25 % av dagens intäkter.
kussion
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för kunderna
Barn kommer att få en ökad kostnad jämfört med idag. Dock är denna kostnad
enligt regelverket.
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Åtgärd 7

Höjda egenavgifter

Beskrivning

En resa med färdtjänst kostar idag minimum 40 kronor. Därefter ökar kostnaden efter resans längd. Maxkostnaden är 125 kronor. Egenavgiften höjdes senast 2009. Förslaget som ligger till grund för beräkningarna (se nedan) innebär
en ökning av egenavgifterna med 15 %, vilket skulle innebära en justering av
minimikostnaden till 46 kr.

Erfarenheter från
andra län
BespaPotentialen består i detta en kombination av intäktsökning och minskat
ringspot- resande. Potentialen är beroende av nivån på egenavgifter.
ential
Potentialen har beräknats med hjälp av priselasticitet. De erfarenhetsvärden
som brukar användas för priselasticitet27 inom den allmänna kollektivtrafiken
(-0,3) har justerats med antagandet att färdtjänstresenärer är en mer priskänslig
grupp. Antagandet innebär en priselasticitet på -0,4 - -0,5 vilket innebär att en
ökning av egenavgifterna skulle innebära ett minskat resande med ca 6-8 %.
Vid sidan av det minskade resandet innebär höjda egenavgifter också en intäktsökning. Det är dock viktigt att poängtera att det inte går att sätta ett direkt
likhetstecken mellan antalet resor och kostnaderna. Exempelvis kan de minskade resorna utgöras av samordnade resor, vilket innebär att en bil ändå används. Besparingspotentialen är också beroende av ingångsvärden, exempelvis
vilken höjning av egenavgifterna som är aktuell (vår beräkning grundar sig på
ett antagande om en 15%-ig höjning, men en annan höjningsnivå ger ett annat
resultat).
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för kunderna

Åtgärd 8

Begränsa antalet resor per månad eller år

Beskrivning

I dagsläget finns det inga begränsningar på maximalt antal resor. Åtgärdsförslaget innebär att sätta ett tak, då det är ett litet antal resenärer som står för
många resor. Enligt Lag om färdtjänst går det inte att begränsa resor till/och
från arbete eller studier, varför det enbart är fritids- och serviceresor som kan
begränsas.

Besparingspotential

Besparingspotential: beroende på nivå

Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för kunderna

Risk att resenärer med begränsade medel upplever begränsad rörelsefrihet.

Besparingspotentialen är beroende av på vilken nivå taket för antal resor sätts
och redovisas i tabell 3 med olika alternativ för tak.
Denna åtgärd innebär en försämrad tillgänglighet för de som annars använder
färdtjänsten till fritidsresor i hög utsträckning, om taket sätts lågt. Det kan i
grunden upplevas som en bestraffning för de som har svårt att resa med andra
färdmedel och att åtgärden försvårar vardagen för den enskilde användaren.
Notera därför att för denna åtgärd är en högre besparingspotential att likställa
med större negativa konsekvenser.

27

Exempel på priselasticitet i förenklad form: Pris 15 kr, prishöjning +1 kr (+7%), priselasticitet -0,3. 0,3*7%=2%, det vill säga resandet beräknas minska med 2 %.
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Åtgärd 9 Pristrappa
Beskrivning

Denna åtgärd innebär en variant på ”Höjda egenavgifter” (åtgärd 5) i kombination med ”Begränsa antalet resor per månad eller år” (åtgärd 8) och innebär att
egenavgifterna höjs i samband med fler resor.

BespaBesparingspotential:
ringspot- Besparingspotentialen är beroende av var taket för antal resor sätts och redoviential
sas i Tabell 3 med olika alternativ för tak. Besparingspotentialen är också beroende av hur mycket egenavgiften höjs vid en viss nivå på resor. Här görs ett
räkneexempel med en höjning av egenavgiften med 15 %, vilket ger relativt
små effekter. En större höjning skulle ge större effekter, men det bör då diskuteras om det är mer effektivt och rättvist med en jämn höjning av egenavgiften
för alla resor.
Övriga
konsekvenser

Konsekvenser för kunderna
Denna åtgärd innebär en försämrad tillgänglighet för de som annars använder
färdtjänsten till fritidsresor i hög utsträckning, om taket sätts lågt. Det kan i
grunden upplevas som en bestraffning för de som har svårt att resa med andra
färdmedel och att åtgärden försvårar vardagen för den enskilde användaren.

Tabell 3. Besparingspotential beroende på ett eventuellt tak för antal resor alternativt pristrappa

Färdtjänstre- Andel av alla Besparing med tak (ingen Pristrappa (15 % ökning av
sor per år
färdtjänstresor ersättning över detta tak)28 egenavgiften över detta tak)
>300

4,4 %

2,0 %

0,5 %

>400

2,4 %

1,0 %

0,3 %

>500

1,0 %

0,4 %

0,1 %

>600

0,5 %

0,2 %

0,1 %

>700

0,3 %

0,1 %

<0,1 %

>800

0,2 %

0,1 %

<0,1 %

>900

0,1%

<0,1 %

<0,1 %

28

OBS. Begränsning kan inte göras för arbets- och studieresor. Data saknas över hur stor andel av färdtjänstresorna i Örebro län som utgörs av arbets- och studieresor. En uppskattning har dock gjorts att dessa utgör 60
% av resor, vilket är genomsnittet för Sverige enligt Trafikanalys. Det är alltså endast 40 % av färdtjänstresorna
som kan begränsas. Resvanor i Sverige 2019, 2020-05-27.
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Åtgärd 10

Villkora ledsagare

Beskrivning

Enligt dagens regelverk kan samtliga som är färdtjänstberättigade ta med en
ledsagare utan särskild prövning och utan extra kostnad. Färdtjänstresenärer
får också ta med sig en medresenär, som inte är ledsagare men som önskar
medfölja på resan. Åtgärdsförslaget innebär att behovet av ledsagare prövas
i samband med handläggning och att det blir villkorat i färdtjänstbeslutet.

Erfarenheter från
andra län

Villkorade ledsagare tillämpas bland annat i Skåne. Där utreds i samband
med färdtjänstbeslut vilket hjälpbehov kunden har i bilen. Generellt beviljas
inte ledsagare om kunden klarar av att resa med färdtjänst på egen hand. Ledsagare kostar inget för kunden att ta med sig. I Skåne erbjuds också två medresenärer, där vuxen medresenär får betala samma biljettpris som kunden.
Medresenärerna måste inte beviljas på förhand utan ingår i tillståndet. Man
får således alltid ha med sig en person i bilen om man vill det, men beroende
på om det är medresenär eller ledsagare, så varierar kostnaden för resan.29

Besparings- Besparingspotential: ej kvantifierbar
potential
2019 var det ca 15 % av resorna som skedde med ledsagare. I statistiken är
det dock svårt att skilja på vem som är ledsagare och medresenär. Villkorandet av ledsagare innebär att det troligtvis är mindre än 15 % av de som följer
med som måste betala för sig.
Förmodligen kommer denna åtgärd innebära att många som idag kan få ledsagare inte blir beviljade vid prövning. Det är oklart vilken effekt det får på
kostnaderna, eftersom det inte är säkert om det kommer leda till fler resenärer
som betalar för sig. Det är alltså svårt att väga ett förmodat minskat resande
mot en ökad intäkt.
Övriga
Konsekvenser på administrationen
konsekven- Åtgärden kommer troligen att kräva ökad administration, dels i form av fler
ser
ansökningar, dels genom att avslag genererar generellt mer arbete i och med
kommuniceringen till kunder som har fått avslag.
Om färre ledsagare leder till att samma servicebehov i stället ska täckas av
exempelvis hemtjänsten finns det en risk att kostnader flyttas över till andra
delar av kommunernas budgetar. Andemeningen i åtgärdsförslaget är dock
att de som är i behov av ledsagare ska få detta efter prövning.

29

Intervju med Jasna Martinsson, Skånetrafiken, 2020-12-11
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Åtgärd 11

Inför egenavgifter för månadskort i Kumla och Örebro

Beskrivning

Månadskort finns i alla kommuner och det kan man ansöka om då man är
färdtjänstberättigad och reser till skola, arbete eller till förtroendeuppdrag (till
exempel politiska uppdrag). Detta ska styrkas med intyg. I alla kommuner
utom Örebro och Kumla betalar man avgift för varje resa, oavsett om det är
till skola/arbete/uppdrag eller fritidsresa. De som har månadskort i Kumla
och Örebro betalar egenavgift för resor till skola/arbete/uppdrag, men fritidsresor är gratis. Åtgärdsförslaget innebär att införa egenavgifter för fritidsresor
för de som har månadskort, även i Kumla och Örebro, så att systemet blir
likställt i hela länet.

Besparings- Besparingspotential: mycket liten
potential
Åtgärden skulle innebära en intäktsökning genom ökade egenavgifter. Antalet kunder med månadskort är 6 i Kumla och 41 i Örebro, vilket i jämförelse
med det totala antalet kunder i dessa kommuner är mycket få. Intäktsökningen är därför försumbar i relation till dagens kostnader.
Övriga
Konsekvenser för kunderna
konsekven- Denna åtgärd är i första hand en rättvisefråga, då systemet idag inte ser likaser
dant ut över hela länet.

Åtgärd 12

Ta betalt för bomkörningar

Beskrivning

I dagsläget debiteras inte bomkörningar. Det görs en uppföljning på de som
bommar vid upprepade tillfällen, men det finns inga rutiner för att ta betalt.
Åtgärdsförslaget innebär att ta betalt för återkommande bomkörningar.

Besparings- Besparingspotential
potential
För denna åtgärd har ingen besparingspotential beräknats. Detta beror på följande faktorer:
- Det är svårt att ta betalt för bomkörningar i de fall då resan är kostnadsfri
för användare.
- Det sker redan ett aktivt arbete inom regionen med att följa upp bommar.
Det är viktigt att fortsätta med denna kommunikation med kunderna
- Det är främst vanligt för de resor där det finns stående bokningar, till
exempel skolresor och daglig verksamhet.
- Om man börjar ta betalt för bomkörningar inträder en marknadslogik.
Man måste ta betalt för bomkörningar så ska man ta betalt för den fulla
kostnaden, annars finns det en risk att kostnaden ökar.
Övriga
Konsekvenser för kunderna
konsekven- I stället för att ta betalt för bomkörningar kan ytterligare åtgärder göras för
ser
att minimera antalet genom andra konsekvenser för användaren, t ex ändrade
bokningsregler för personer som har haft x antal bomkörningar.
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3.2 Åtgärder kopplat till administration
Vid sidan av ovan nämnda åtgärder som är direkt kopplade till färdtjänsttrafiken
har också ett antal åtgärder diskuterats som syftar till att underlätta handläggning
och effektivisera administrationen. Notera att det är svårt att göra en beräkning
av besparingspotentialen för dessa åtgärder, men icke desto mindre kan dessa
åtgärder bidra till effektivisering, vilket påverkar verksamhetens totala kostnader.
Åtgärd 13 GIS-system för att koppla tillgänglighet till beställningscentralens arbete
Beskrivning

Kommunerna rapporterar idag in tillgänglighetsanpassning av hållplatser till
NVDB30 vid ombyggnader. Åtgärden innebär att ta fram ett GIS-system som
kopplar tillgänglighetsdata från NVDB till beställningscentralens arbete. På så
sätt kan beställningscentralen se vilka hållplatser som är tillgänglighet och underlätta möjligheten att styra färdtjänstresor mot allmän kollektivtrafik.

Åtgärd 14 Digitalisering
Beskrivning

Denna åtgärd innebär ett kontinuerligt arbete med digitalisering av både handläggning och beställningscentral samt ökad kommunikation för att få fler att
använda de digitala verktygen.
Digitalisering pågår redan idag inom Region Örebro län och det finns även
kommande satsningar för att öka medvetenhet bland kunderna om de portaler
som finns. Färdtjänstappen kommer snart släppas i ny version där det går att
boka och avboka alla typer av serviceresor.
Besparingspotentialen ligger bland annat i att antal samtal till kundtjänst väntas minska och att såväl bokningar som avbokningar digitalt väntas öka.

Åtgärd 15 Genomför skatteväxling
Beskrivning

Som beskrivits i inledningen står idag kommunerna för kostnaden för färdtjänstresor, såväl trafik som administration, som utgör ca 70 % av alla serviceresor. Det finns en upplevelse bland kommunerna att systemet skulle bli mer
överblickbart om en skatteväxling genomförs så att kostnaderna för alla serviceresor flyttas över till Region Örebro län. Det skulle också potentiellt ge ett
ökat incitament att minska kostnaderna.
Frågan kommer att hanteras i en kommande översyn över kollektivtrafikorganisationen i Örebro län.

30

Nationella vägdatabasen
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4. Sammanfattning, diskussion och förslag till fortsatt arbete

4.1 Sammanfattning av kostnadsbesparingspotential
I Tabell 4 visas besparingspotentialen för respektive åtgärd beskriven ovan. Den
sammanlagda potentialen inom färdtjänsttrafiken bedöms till 3,5 % - 4 % för de
åtgärder som går att kvantifiera. I absoluta tal innebär det en besparing på 2,5-3
miljoner per år (för prognosåret 2021).
Höjda egenavgifter är troligen den åtgärd som har den största effekten, men ingår
inte i den procentuella besparing som nämns ovan, då dess potential beror på var
nivån på egenavgift sätts. Den bidrar till såväl ett minskat resande som en intäktsökning.
För åtgärder direkt kopplade till administrationen (handläggning och beställningscentral) är det svårt att kvantifiera besparingspotentialen. Som redovisats
beräknas flera av de åtgärder direkt kopplade till färdtjänsttrafiken som föreslås
å ena sidan ge en besparing, men de kommer å andra sidan sannolikt att innebära
ökad administration, vilket ska vägas mot digitalisering som har stor potential
för effektivisering.

4.2 Diskussion och förslag på fortsatt arbete
Nedan sammanfattas några generella slutsatser av de åtgärder med besparingspotential som tagits fram. En beskrivning görs också av de ytterliga överväganden och kompletterande utredningar som bör göras innan åtgärder genomförs.

Kundernas upplevelse är viktig att beakta
Förutom effekter på kostnaderna kan en åtgärd även innebära andra konsekvenser, till exempel för administrationen och/eller kunderna. Det är det samlade betyget för varje åtgärd som måste ligga till grund för det fortsatta arbetet, dvs.
effekter på administration, kollektivtrafik och kunder tillsammans, se Tabell 4.
Det finns bland annat forskning som visar på ett starkt samband mellan livstillfredsställelse och vardagsresande bland såväl barn, vuxna som äldre. Äldre är
idag en population som blir alltmer mobila och har ett annat aktivitetsmönster än
tidigare generationer. Samhället har också andra förväntningar på äldre idag än
tidigare. Om förmågan att på egen hand kunna ta sig fram med bil upphör finns
det en risk att det kan ha en negativ effekt på välbefinnandet.31 Det är därför
viktigt att det finns alternativ till bilen som inte minskar de äldres rörelsefrihet.

31

Margareta Friman och Lars E. Olsson, 2020. Daily Travel and Wellbeing among the Elderly. International
Journal of Environmental Research and Public Health, 2020-03-30.
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Tabell 4. Bedömda effekter av åtgärdsförslagen
Besparingspotential

Övriga effekter

Åtgärder
Effekt
på
antal
resor
1

Inför kopplade resor (kombinationsresor)

2

Differentierade färdtjänsttillstånd

3

Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade

4

Utveckla flextrafiken i Örebro

5

Differentierad egenavgift utanför peaktid

6

Ta betalt för barn och ungdomar

7

Höjda egenavgifter

8
9

Effekt på
årlig trafikkostnad

Effekt
på
ökad
intäkt

Kommentar

Administration

-1-1,5%
-

-

Ej kvantifierbar

Kunderna

Allmän kollektivtrafik

Kommer att upplevas som
försämrad servicegrad

Risk för längre restid

Kräver fler utredare

-1,75 - 2%
-

Risk för längre restid

-*

Har ej bedömts

Förbättrad tillgänglighet

-0,5-1%
0,25%
-6%

14%

Effekten beror
på nivå

Ekonomisk begränsning

Begränsa antalet resor per månad eller år

-

+

Effekten beror
på nivå

Försämrad service

Pristrappa

-

+

Effekten beror
på nivå

Försämrad service

10

Villkora ledsagare

-

11

Inför egenavgifter för månadskort i Kuma och Örebro

12

Ta betalt för bomkörningar

Har ej bedömts

13

GIS-system för att koppla tillgänglighet till beställningscentralens arbete

Ej kvantifierbar

14

Digitalisering

Ej kvantifierbar

-

Ej kvantifierbar
+

Kräver fler utredare

Små effekter

* (dock ökade kostnader för flextrafiken)
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Exempel på utredda åtgärdsförslag som har relativt små effekter på kostnadsbesparing, men samtidigt leder till en försämrad servicenivå och en begränsning av
rörelsefriheten är att sätta tak på resor eller pristrappa. Det är viktigt att beakta
att det finns en samhällsekonomisk aspekt på att begränsa rörelsefriheten, som är
svårt att ställa mot kostnadsbesparingspotential men som dock är viktig.

Potential för överflyttning till allmän kollektivtrafik bör utredas samlat
Åtgärder kopplade till överflyttning till kollektivtrafiken bör fortsatt hanteras tillsammans. Dessa åtgärder ensamma har potential att leda till en årlig besparing
på ca 2-3 %, men potentialen måste utnyttjas på rätt så att en åtgärd inte leder till
kraftigt ökad administration eller upplevd försämrad service hos kunderna.
En del av de åtgärdsförslag som har utretts, exempelvis differentierade tillstånd
samt flextrafik, har provats med framgång i andra län. Detta innebär dock inte att
en åtgärd bara kan appliceras rakt av i ett annat län. Dagens regelverk behöver
justeras (parallellt med bättre efterlevnad av existerande villkor), bland annat
kring differentierade tillstånd och att se över möjligheten att få hjälp vid ombordstigning i den allmänna kollektivtrafiken. Potentialen för överflyttning till kollektivtrafiken skiljer sig också mycket mellan olika kommuner. Därför är potentialen sannolikt inte jämnt fördelad mellan kommunerna.
Att uppmuntra till en användning av den allmänna kollektivtrafiken kan i förlängningen leda till förbättrad folkhälsa och att det blir en ”vana som sätter sig”.
Detta är effekter vars fulla potential inte har värderats i denna utredning. Men det
finns en tro att en väl fungerande flextrafik som marknadsförs mot kunderna kan
ge goda effekter, även om det finns utvärderingar som visar att det är en utmaning
att få en lönsamhet i sådan trafik. Eventuell fortsatt flextrafik bör därför utredas.
Rekommendationen är att kombinera förändrade rutiner i handläggning med ekonomiska incitament, marknadsföring av redan existerande regelverk, exempelvis
möjligheten att ta med ledsagare på kollektivtrafiken, och tillgänglighetsförbättringar av hållplatser. Ett förslag är att ha en fortsatt dialog med län som har använts som exempel i denna utredning för att få en djupare förståelse.

Fortsatt arbete kring ansvarsfördelning och kommunikation
I en parallell utredning som fokuserat på samverkan och informationsutbyte mellan kommunerna och Region Örebro län finns förslag på hur dialogprocessen kan
stärkas framöver. En slutsats av rubricerad utredning är att det är viktigt att det
sker en dialog mellan berörda kommuner och regionen i samband med att det
görs förändringar i regelverk, så att det sker en harmonisering mellan kommunerna.
Kollektivtrafikorganisationen inom Örebro län kommer att studeras vidare i en
kommande utvärdering av avtal om kollektivtrafik för Örebro län. I denna utvärdering kommer även frågan om skatteväxling att tas upp.
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Servicenivå och upphandlingar
Servicenivå kostar pengar. Graden av servicenivå har inte specifikt diskuterats i
denna utredning, men flera av de beskrivna åtgärdsförslagen i kapitel 3 påverkar
indirekt servicenivån och/eller syftar till en ökad efterlevnad av regelverk eller
befintlig lagstiftning.
I denna utredning har inga direkta åtgärder kopplat till upphandlingar tagits fram.
Som beskrivits inledningsvis har upphandlingar haft en stor betydelse för den
kostnadsökning som skett under perioden 2015-2019. Samtidigt kan det konstateras att med det nya trafikavtal som trätt i kraft väntas kostnaderna minska. Prognosen för 2021 innebär en minskning med 10 miljoner kronor jämfört med
2019, men denna minskning går inte helt att tillskriva ett nytt avtal, utan beror
också på minskat resande till följd av Coronapandemin.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 102 - Remissyttrande på Region Örebro läns regionala
utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030
(21/KS/143)

Ärendebeskrivning
Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Region Örebro län har
genomfört en översyn av nuvarande strategi från 2018. I dialog med partnerskapet för
regional utveckling har beslutats att ingen ny strategi ska utarbetas utan istället att
strukturen ska behållas enligt nuvarande strategi och att enbart göra nödvändiga
uppdateringar. Samtliga kommuner inom Region Örebro län har givits möjlighet att
inkomma med synpunkter på remissversionen av en uppdaterad regional utvecklingsstrategi,
RUS.
Handlingar i ärendet samt en film som går igenom ändringarna från nuvarande
utvecklingsstrategi finns på http://www.regionorebrolan.se/remisser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till remissyttrande och delge detta
till Region Örebro län.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.
Remissyttrandet revideras efter synpunkterna som kommit fram under sammanträdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott får godkänna och ställa sig bakom yttrandet. Yttrandet ska
sedan delges kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och gör justeringar efter synpunkter som
kommit fram under sammanträdet samt uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att
läsa det slutliga yttrandet och ställa sig bakom remissyttrandet.

Beslutsunderlag


TS Remissvar på regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 3

Dnr:21/KS/143

Remissyttrande på Region Örebro läns regionala utvecklingsstrategi
för Örebro län 2022-2030
Ärendebeskrivning

Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Region Örebro län har genomfört en
översyn av nuvarande strategi från 2018. I dialog med partnerskapet för regional utveckling har
beslutats att ingen ny strategi ska utarbetas utan istället att strukturen ska behållas enligt nuvarande
strategi och att enbart göra nödvändiga uppdateringar. Samtliga kommuner inom Region Örebro län
har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på remissversionen av en uppdaterad regional
utvecklingsstrategi, RUS.
Handlingar i ärendet samt en film som går igenom ändringarna från nuvarande utvecklingsstrategi
finns på http://www.regionorebrolan.se/remisser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till remissyttrande och delge detta till
Region Örebro län.

Ärendet

Yttrande – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-230
Övergripande synpunkter
Den samlade uppfattningen är att strategiförslaget är väl avvägt i sin uppdatering genom att behålla
långsiktigheten i befintlig utvecklingsstrategi och uppdatera väsentliga delar utifrån omvärld och
aktuell samhällsutveckling. Remissversionen har en tydlig struktur och beskriver förändringarna på
ett enkelt sätt som underlättar läsningen.
Det framgår klart och tydligt att uppdaterade förändringar beskrivs med en koppling utifrån ett ökat
fokus på digitalisering och landsbygd. Det är positivt att både digitalisering och landsbygdens
betydelse för regionalutveckling lyfts fram. För att uppnå en större tyngd och förståelse för dess
möjligheter och utmaningar borde förutsättningarna för digitalisering och landsbygdens betydelse
utvecklats mer.
Det är bra att det nu är en bättre balans i antalet effektmål och att alla tio prioriterade områden
bidrar till samtliga tre övergripande mål. Det visar på betydelsen av hur flera perspektiv samverkar.
De strategiska inriktningarna är tydliga och bra. Det kan dock uppfattas att mer konkreta ”vad och
hur” saknas men här är det en balansgång mellan syftet med strategidokument och övriga
styrdokument. Det innebär att vi fortsatt måste arbetar med att utveckla, tydliggöra och förenkla den
hierarkiska styrningen avseende styrdokument och samverkan utifrån utvecklingsstrategin.
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Detaljerade synpunkter
Att tänka nytt, sid 14
Här beskrivs att de omställnings- och utvecklingsbehov som finns kräver ökade innovationsinsatser
och digitalisering. Ur ett resurseffektivt och hållbarhets perspektiv är en framgångsfaktor att även
utveckla förmågan att kunna ta vara på goda och exempel och erfarenheter.
Näringsliv och entreprenörskap, sid 20-21
Här har det lyfts fram tydligare skrivningar om samverkan mellan aktörer. Vi anser att det bör kunna
lyftas fram än mer genom att beskriva specifika områden för samverkan avseende näringslivsfrågor
och etableringar nationellt och internationellt.
Klimatutmaningen har beskrivits som en av länets och hela världens största utmaningar. Utifrån
perspektiven hållbar tillväxt, konkurrenskraft, säkra leverantörskedjor, och elkraftsförsörjning bör
klimatfrågan lyftas in mer i de strategiska inriktningarna för område 5.1.
Kunskapslyft och utbildning, sid 24-25
Det går inte nog att understryka vikten av att samla krafterna för ökad måluppfyllelse inom grundoch gymnasieskolan. Här spelar den nya strategiska inriktningen en viktig roll, stärk samverkan
mellan olika samhällsaktörer för att barn och unga ska få bra förutsättningar att möta sin framtid.
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård, sid 30-31
Det är viktigt med ökad satsning på förebyggande hälsoinsatser och att det finns en tillgänglig vård
för alla. Med anledning av det omfattande strategiska förändringsarbetet som nära vård innebär bör
det här lyftas fram mer och tydligare.
Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer, sid 34-35
Enligt önskvärt läge 2030 beskrivs att tillgänglighet till bostäder, utbildning, arbete, välfärd och
service har ökat i hela länet. Av den strategiska inriktningen framgår att förutsättningarna ska
förbättras genom utbyggnad av digital infrastruktur. Idag är det stora skillnader i
bredbandsutbyggnaden i länet och därför behöver det uppmärksammas på möjliga förutsättningar
med digital infrastruktur i länets alla geografiska områden.
Transporter, resande och infrastruktur är av stor betydelse för hela länet och inte främst inom
etablerade områden om man ska leva upp till strategins ambitioner. Bilden på sidan 35 och framför
allt rubriken kan ge fel signaler. Den beskriver nuvarande resvägar. Att rubriken är förutsättningar för
framtida bebyggelse signalerar begränsningar för utveckling.
Från ord till handling, sid 42-43
Kapitel, från ord till handling, har stor inverkan på det fortsatta arbetet och hur nästa steg i det
fortsatta utvecklingsarbetet ska utformas. Det är viktigt att hitta en balans i ansvar och strukturer för
den fortsatta samverkan så att det inte komplicerar eller skapar hinder för utvecklingen
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Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Evelyn Boström

Förvaltningschef

Administrativ chef
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Kommunstyrelsen

§ 103 - Sammanträdeskalender 2022
(21/KS/166)

Ärendebeskrivning
Sammanträdeskalender för år 2022 med inlämnings- och utskicksdatum för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta sammanträdeskalender för år 2022.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta sammanträdeskalender för år 2022.

Beslutsunderlag



TS Sammanträdeskalender 2022
Sammanträdeskalender 2022 med inlämning

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:21/KS/166

Sammanträdeskalender 2022
Ärendebeskrivning

Sammanträdeskalender för år 2022 med inlämnings- och utskicksdatum för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta sammanträdeskalender för år 2022.

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Sammanträdeskalender 2022
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Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanträdeskalender 2022 med inlämning- och utskicksdatum
Gäller för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF)

Senast inlämning av Kallelse skickas till
material till KSAU
KSAU

KSAU sammanträde Kallelse
skickas till KS

KS sammanträde

Kallelse
KF sammanträde
skickas till KF

Måndagar

Torsdagar

Måndagar 13:15

Torsdagar

Tisdagar 8:30

Torsdagar

Måndagar 18:30

24 jan

27 jan

31 jan

3 feb

8 feb

17 feb

28 feb

21 mars

24 mars

28 mars

31 mars

5 april

14 april

25 april

16 maj

19 maj

23 maj

26 maj

31 maj

2 juni

13 juni

29 aug

1 sep

5 sep

8 sep

13 sep

15 sep

26 sep

26 sep

29 sep

3 okt

6 okt

11 okt

13 okt

24 okt
konstituerande KF

31 okt

3 nov

7 nov

10 nov

15 nov

17 nov

28 nov

21 nov

24 nov

28 nov

1 dec

6 dec

8 dec

19 dec
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Kommunstyrelsen

§ 104 - Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal,
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m.
(21/KS/162)

Ärendebeskrivning
Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m.
Med anledning av att Torbjörn Appelqvist har avsagt sig uppdraget som oppositionsråd och
efterträtts av Ulrika Björklund behöver beslutet om firmatecknare tas på nytt med den
ändringen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren, Conny
Larsson eller Ulrika Björklund, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena
Fagerlund, Marie Hellgren, Magnus Ribbing eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs
kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter, avtal och liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen
i det enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat
beslutanderätten till en tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande
beslut, att tjänsteperson ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande
handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren, Conny
Larsson eller Ulrika Björklund, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena
Fagerlund, Marie Hellgren, Magnus Ribbing eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs
kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter, avtal och liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen
i det enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat
beslutanderätten till en tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande
beslut, att tjänsteperson ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande
handlingar.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

Beslutsunderlag


TS Firmatecknare avtal m.m.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal,
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m.
Ärendebeskrivning

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, låneförbindelser,
fullmakt m.m.
Med anledning av att Torbjörn Appelqvist har avsagt sig uppdraget som oppositionsråd och
efterträtts av Ulrika Björklund behöver beslutet om firmatecknare tas på nytt med den ändringen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren, Conny Larsson
eller Ulrika Björklund, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena Fagerlund, Marie Hellgren,
Magnus Ribbing eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan
underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och liknande
handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till en
tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande beslut, att tjänsteperson ensam får
underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

☐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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§ 105 - Ansökan ur sociala investeringsfonden, Integration 2.0
(21/KS/168)

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har inkommit med en
ansökan om medel ur kommunens sociala investeringsfond. Ansökan avser finansiering av
integrationsprojekt mellan förvaltningarna med syfte att öka det sociokulturella utbytet
mellan eleverna för att minska normbrytande beteende och förbättra skolresultaten.
Projektet syftar till att främja integrationen i skolan och öka skolgemenskapen och på så sätt
ge kommunens barn och ungdomar bättre förutsättningar för framtiden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 2 400 000 kronor ur sociala
investeringsfonden till social- och arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande av projekt
Integration 2.0.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 400 000 kronor ur sociala investeringsfonden till
social- och arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande av projekt Integration 2.0.

Beslutsunderlag



TS Ansökan ur sociala investeringsfonden
Ansökan Integrationsarbete 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ansökan ur sociala investeringsfonden, Integration 2.0
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har inkommit med en ansökan
om medel ur kommunens sociala investeringsfond. Ansökan avser finansiering av integrationsprojekt
mellan förvaltningarna med syfte att öka det sociokulturella utbytet mellan eleverna för att minska
normbrytande beteende och förbättra skolresultaten.
Projektet syftar till att främja integrationen i skolan och öka skolgemenskapen och på så sätt ge
kommunens barn och ungdomar bättre förutsättningar för framtiden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 2 400 000 kronor ur sociala investeringsfonden till
social- och arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande av projekt Integration 2.0.

☒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
Ansökan Integrationsarbete 2021
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2021-05-17
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen/
Bildningsförvaltningen

Ansökan ur Hallsbergs kommuns sociala
investeringsfond
Projektnamn
Integration 2.0

Projektledare
Madelene Pedersén

1. Syfte
Syftet med projektet är att arbeta aktivt med insatser för att öka det
sociokulturella utbytet bland eleverna och att, med utgångspunkt i tidigare
forskning, införa en elevbaserad mätning av kulturellt förhållningssätt och
sedan följa utvecklingen över tid. Avsikten är att pröva om den ömsesidiga
kulturanpassningen utvecklas i positiv riktning, och om detta i sin tur minskar
normbrytande beteende och förbättrar skolresultaten.

2. Målgrupp och dess identifiering
2.1 Målgrupp Skolelever. Nyanlända, skolpersonal och rotade svenskar
Fler barn/ungdomar än tidigare har kommit till Hallsbergs kommun från
orosdrabbade områden och många av dem är barn/elever i våra förskolor och
skolor. Det berikar och utmanar oss på ett spännande sätt att introducera nya
kommuninvånare för att de ska kunna arbeta och bo i svenska samhället. Det
finns också människor som vistats i Sverige en längre tid och som behöver mer
stöd i sin föräldraroll i relation till den pedagogiska verksamhetens
värdegrundsarbete. Samtidigt har kommunanställda som möter dessa
kommuninvånare en aktiv dialog om nya utmaningar där vi ser ett stort samlat
behov av bättre samverkan mellan enheter i kommunen och kunskapsöverföring
för att kunna erbjuda stöd, lärande och vägledning för dessa barn och ungdomar

Hallsbergs kommun
Postadress

694 80 Hallsberg

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.hallsberg.se
Västra Storgatan 14

0582-68
Page
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Organisationsnr

212000-1926
Fax

Datum

2021-05-17

den miljö där man vistas dagligdags. Många barn och elever är sårbara på grund av
deras utsatta familjesituation, den enorma skolpressen att hinna med hela
grundskolan under väldigt kort tid för att sedan slussas ut i vanliga klasser, inte ha
möjlighet till eller val att delta i aktiviteter som ungdomar vanligtvis använder för
att bygga goda relationer. Bristen på referenser i det nya hemlandet kan också
öka på känslan av utanförskap.
Integrationsprojektet går ut på att konkret jobba med att främja integration i
skolan, att främst jobba för att inkludera nyanlända elever i skolgemenskapen och
skapa en ömsesidig integrationsprocess. Men att även jobba med skolledning och
lärare för att medvetet jobba för integration elever emellan och mellan klasser,
samt att skapa en meningsfull fritid.
Det är ett långsiktigt arbete som ska hjälpa lärare och skolledning i arbetet med
nyanlända inom skola och för att positivt kunna påverka ungdomar. Projektet ska
skapa en plattform främst inom skolan, där alla elever från olika klasser kommer i
kontakt med varandra och får, ömsesidigt, ta del av varandras referenser och
kulturer. Detta för att underlätta för de nyanlända ungdomarnas utslussning till
andra klasser och skolor.
Målet med projektet är även:
-att få en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter
inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska
värderingar och som alla, oavsett bakgrund, ska vara delaktiga i och ansvariga för.
-att en nyanländ elev snabbt blir en del av skolans sociala gemenskap och att den
nyanlända eleven ska samverka med andra elever för att öka gemenskapen i
klassrummet
-att lärare som kommit i kontakt med projektet ska kunna finna instrument och
att applicera dessa och även våra metoder efter projektets slut
-att hjälpa skolan med att hjälpa den nyanlända eleven att använda och
vidareutveckla de kunskaper som han eller hon bär med sig sedan tidigare, så att
eleven så snabbt som möjligt ska kunna utveckla sitt lärande
Projektet bygger på arbetet med två viktiga frågor rörande integration;
utanförskap, skola och elevernas framtid.
1-Vad innebär integration i skolan och i samhället, för eleverna?
2-Vad bedömer eleverna som betydelsefullt för en bra framtid i Sverige?

3. Metod
3.1 Projektdelaktighet internt
Styrgrupp är den övergripande styrgruppen för samtliga gemensamma projekt
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Arbetsgruppen består av: enhetschef Madelene Pedersén integrationspedagog
Emma Gustafsson, rektor Sara Tärnqvist, modersmålslärare Thuka Said Haidar.
Projektet stärker även samverkan mellan bildningsförvaltningen och social- och
arbetsmarknadsförvaltningen.

3.2 Projektdelaktighet externt
3.2.1 Arbete med ideella föreningar för barn och unga.
Det kan vara en lång och krokig väg för ungdomar att börja i en idrottsförening
och detta kan bero på flera aspekter såsom ekonomi, geografiskt avstånd, ålder
etc., men även kännedom om vad som finns. Mycket handlar om att ha trygga
personer i sin närhet och ett nätverk, vilket målgruppen ensamkommande och
nyanlända ungdomar ofta inte har. När en förening aktivt arbetar för att nå ut till
målgruppen och lyckas behålla dem i sin verksamhet så blir det mycket
framgångsrikt både för såväl individen som föreningen.
Nyanlända ska bjudas och lotsas till de föreningar och de arenor som andra
invånare i Hallsberg träffas på. Civilsamhället utgör en kraftfull resurs för de
nyanlända som själva uttrycker att ”det är svårt att få kontakt med svenskar.” I
mötet skapas nätverk som är betydelsefulla för en lång rad livsområden;
språkinlärning, meningsfull fritid och kontakter som kan leda till arbete och
bostad, stöd i föräldraskap, kunskap om och delaktighet i samhällslivet. Avsikten
är att både skapa och genomföra en strukturerad och varaktig samverkan.
Projektet syftar även till att upprätta och implementera former för
informationsutbyte om utbud och aktiviteter i Hallberg så att dessa blir kända och
tillgänglig för de nyanlända på ett sätt som är hållbart över tid.
3.2.2 Kulturgrupp
Kulturgrupp för unga i samarbete med Kuben, Kulturskolan och Hallsbergs
bibliotek. Tanken med gruppen är att skapa en mötesplats för ungdomar som
tycker om att samtala, läsa och skriva. Det finns också ett stort behov av platser
där unga med olika kulturella bakgrunder kan mötas. I mötet mellan nyanlända
och etablerade främjas språkinlärning och i gruppen uppstår ett nätverk mellan
ungdomar där erfarenheter och upplevelser delas, oavsett bakgrund.

3.3 Projektperiod
Augusti 2021 – December 2023

4. Projektkostnad och dess fördelning över tid
Typ av kostnad

Ht 2021

2022
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Anställningar; lön

400 tkr

Kompetensutveckling

4(5)

800 tkr

800 tkr

10 tkr

10 tkr

Material, ink
dator/telefon

20 tkr

10 tkr

10 tkr

Allmänna
omkostnader

40 tkr

80 tkr

80 tkr

Externa tjänster;

20 tkr

60 tkr

60 tkr

480

960

960

Föreläsare, tolkar
osv.

Totalt 2 400 000 kr

4.1 Resultat socioekonomisk beräkning
Det är svårt att göra en socioekonomisk beräkning av arbetet med integration.
Kostnaden för ett utanförskap under yrkesverksam ålder (20–64 år) beräknas av
nationalekonomen Ingvar Nilsson till 14 mkr per individ.

4.2 Hur ska effekterna mätas
Högskolan i Borås har följt ett integrationsprojekt mellan skol- och
socialförvaltning i Borås. Inom ramen för projektet har eleverna gjort en
baslinjeenkät som följts upp varje termin. Genom att använda den redan
framtagna enkäten går det att kontinuerligt följa projektets arbete och göra
avstämningar varje termin. Enkäten mäter både sociala och skolmässiga faktorer.

4.3 Vid vilka tidpunkter ska mätningen ske
En sammanställning ska lämnas till styrgruppen i maj 2022, vid årsskiftet 2022
samt i maj 2023.
4.3.1 Plan för utvärdering/uppföljning/analys
Följande tre frågor ska besvaras vid varje mätning:
Har projektets arbete medverkat till ökad social integration?
Har projektets arbete medverkat till ökat prosocialt beteende?
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Har projektets arbete ökat skolprestationerna?
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

§ 106 - Avgift för fristående huvudman för ansökan angående
fristående förskola/fritidshem
(21/KS/50)

Ärendebeskrivning
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet behöver godkännande av den kommun där den ska ha sin
verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21, § 51 avgift vid ansökan om enskild verksamhet
inom förskola och skola. Beslutet behöver förtydligas och bildningsnämnden har nu tagit
fram nytt underlag i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet eller annan
pedagogisk verksamhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.
att ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte
anordnas vid en skolenhet samt godkännande av ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem
ska betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2020-09-21, § 51 i och med detta beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet eller annan
pedagogisk verksamhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.
att ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte
anordnas vid en skolenhet samt godkännande av ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem
ska betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2020-09-21, § 51 i och med detta beslut.

Beslutsunderlag


Justerare signatur

TS Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående förskola/fritidshem
§56 BIN Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående förskola/fritidshem
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Avgift för fristående huvudman för ansökan
angående fristående förskola/fritidshem
§ 106
21/KS/50
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:21/KS/50

Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående
förskola/fritidshem
Ärendebeskrivning

Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet behöver godkännande av den kommun där den ska ha sin verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21, § 51 avgift vid ansökan om enskild verksamhet inom
förskola och skola. Beslutet behöver förtydligas och bildningsnämnden har nu tagit fram nytt
underlag i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet eller annan pedagogisk
verksamhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i
avgift från 1 juni 2021.
att ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en
skolenhet samt godkännande av ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift
från den 1 juni 2021.
att ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem ska
betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2020-09-21, § 51 i och med detta beslut.

Ärendet

Vid ansökan om att starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet ska kommunen göra en prövning av den fristående huvudmannens
förutsättningar att bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller. Det omfattar bland annat
huvudmannens och dess ägares lämplighet och ekonomiska förutsättningar.
För att göra denna prövning har kommunen rätt att ta ut en avgift och en sådan föreslås införas
enligt förslag till beslut ovan. Avgiften ska betalas in i samband med att ansökan ges in. Utredningen
av ärendet påbörjas inte förrän avgiften är betald. Visst undantag för detta kan ges vid tillfällig
utökning av antal barn inom ramen för godkännandet.
☐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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Dnr:21/KS/50

Bilagor
§ 56 BIN – Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående förskola/fritidshem
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

08:30

Kommunhuset Hallsberg, Sottern/Digitalt

Siw Lunander (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Emelie Mc Quillan (M)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
Andreas Zakrisson (C) ersätter Laura Hedlund
(C)
Helén Svensson (MP) ersätter Martin
Pettersson (KD)

Övriga
Catharina Lindvall-Scharmer (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §56
Ordförande

_________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare

_________________________________________________________________
Emelie McQuillan

Sekreterare

_________________________________________________________________
Jenny Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Bildningsnämnden
2021-05-18
§§
till och med
Bildningsnämndens förvaltningskontor
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden

§ 56 - Avgift för fristående huvudman för ansökan angående
fristående förskola/fritidshem
(21/BIN/196)

Ärendebeskrivning
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin
verksamhet.
En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
omsorg. Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för
fristående förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 55 2021)
Ordförande föredrar ärendet. Nämnden har tidigare fattats beslut om ärendet, juni 2021.
Det beslutet behövde förtydligas. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige.
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.
Bildningsnämndens behandling av ärendet
Ordförande föredrar ärendet. Ett tidigare beslut som behöver justeras. Det uppkommer en
kostnad oavsett vem som utför utredningen och avsett vilken verksamhet utredningen
gäller.
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget och lägga till annan pedagogisk
verksamhet i beslutet.

Beslut
Bildningsnämnden tar tjänsteskrivelsen som sin egen.
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet eller annan
pedagogisk verksamhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas
vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden
000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
• Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem,
ska betala 12 000 kr i avgift från den 1 juni 2021.
I och med detta beslut upphävs tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige, § 51 KF 2020.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse avgift ansökan enskild förskola-fritidshem

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-04-29

Sida 1 av 3

Dnr:21/BIN/196

Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående
förskola/fritidshem
Ärendebeskrivning

Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin verksamhet.
En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.
Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för fristående
förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden tar tjänsteskrivelsen som sin egen.
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av
en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en
skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i
avgift från den 1 juni 2021.
• Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska
betala 12 000 kr i avgift från den 1 juni 2021.
I och med detta beslut upphävs tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige, § 51 KF 2020.

Ärendet
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin verksamhet.
En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.
Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående
förskola/fritidshem
Från 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudman som driver fristående förskolor eller
fristående friliggande fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte pedagogisk omsorg.
Kommunen ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och kraven ska även
vara en del av tillsynen.
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-04-29

Sida 2 av 3

Dnr:21/BIN/196

Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa
fristående fritidshem samt utökning av befintlig verksamhet.
Enskilda huvudmän ska också anmäla förändringar inom ägar- och ledningsstrukturen senast en
månad efter att förändringen genomförts.
Kraven som ska prövas
Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa
fritidshem. Vad gäller godkännanden ska före lagändringen lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär
påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs.
kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras. Kommunen ska utöver detta också ska göra vad
som kallas en ägar- och ledningsprövning.
Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
Personkretsen som ska leva upp till kraven
Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett
bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.
Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse;





verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har
ett bestämmande inflytande över verksamheten
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten

Insikt
Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och
ledningsprövning ska det finnas kompetens om de föreskrifter som krävs för att bedriva
förskoleverksamhet/fritidshemsverksamhet (till exempel om skollagen, arbetsrättsliga föreskrifter,
arbetsmiljöföreskrifter, ekonomi med mera). Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och
ledningskretsen.

Page
Page126
6 ofof7146

Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-04-29

Sida 3 av 3

Dnr:21/BIN/196

Ekonomiska förutsättningar
Huvudmannen ska även ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. Detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.
Lämplighet
Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Var och en i ägaroch ledningskretsen måste bedömas lämplig för att kraven ska vara uppfyllda. Det som beaktas är
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse.
Avgifter i ansökningsärenden
Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för fristående
förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten:






Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt
godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift från
den 1 januari 2021.
Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas
vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala
12 000 kronor i avgift från den 1 januari 2021.
Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska
betala 12 000 kr i avgift från den 1 januari 2021.

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendet ska inte tas upp till prövning om
avgiften inte betalas. Visst undantag kan ske vid tillfällig utökning av antal barn inom ramen för
godkännandet.
☐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.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer

Jonas Bergman Wallin

Förvaltningschef

Biträdande skolchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 107 - Ekonomichefens rapport juli 2021
(21/KS/2)

Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för januari - juli.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Ekonomisk uppföljning jan-juli

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ekonomichefens rapport juli 2021
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21/KS/2
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Ekonomisk uppföljning jan-juli
Hallsbergs kommun
2021
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Prognostiserat resultat
Driftredovisning

Utfall

Budget 2021

Prognos 2021

Avvikelse

Kommunfullmäktige

-147

-592

-592

0

Kommunstyrelse

-28 901

-54 776

-54 676

100

Drift-och servicenämnden

-26 711

-35 013

-35 013

0

Bildningsnämnden

-220 528

-362 714

-362 714

0

Social-och
arbetsmarknadsnämnden

-178 621

-352 603

-352 603

0

Taxe- och
avgiftsnämnden

119

0

0

0

Revision

-226

-690

-690

0

0

-25

-25

0

-1 731

-1 936

-1 936

0

Transfereringar

-104 185

-137 815

-138 215

-400

Totalt nämnder

-560 931

-946 164

-946 464

-300

Finansiering

595 243

970 664

992 021

21 357

Totalt finansiering

595 243

970 664

992 021

21 357

Totalt

34 312

24 500

45 557

21 057

Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Helårsprognosen efter juli månad visar ett resultat på 45,6 mnkr, det är ett överskott med 21,1
mnkr jämfört med budgeterat resultat.
Nämndernas samlade prognoser för året visar ett underskott på 300 tkr. En osäkerhet finns i
prognosen på grund av den pågående pandemin.
Överskottet på finansieringen beror på den förändrade skatteprognosen i augusti från SKR.
Det råder stor osäkerhet kring nivåerna på skatteintäkter och statsbidrag. Ny skatteprognos
kommer i slutet av september.
I finansieringen ingår finansiella intäkter/kostnader, skatteintäkter och generella statsbidrag,
samt pensionskostnader med mera.

Kommunstyrelsen
Verksamhet
Kommunstyrelseförvaltningens månadsuppföljning för januari-juli pekar på ett överskott för
året då några av avdelningarna har förändrat sin prognos sedan förra uppföljningen.
Näringslivs-, kommunikation och säkerhetsavdelningen gör bedömningen att årets resultat
slutar på plus 200 tkr. Detta beror på vakanser vid barnledighet, färre utbildningar och
utvecklingsinsatser på grund av pandemin.
Administrativa avdelningen redovisar ett överskott i slutet av året. Eventuellt kan överskottet
bli något lägre då personal kan komma att behöva anlitas via bemanningsföretag i
kontaktcenter under hösten.
Personalavdelningen redovisar ett underskott mot budget då personalkostnaderna är högre än
budgeterat. Även kostnader för Ledarforum drar ner resultatet för året.
Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan-juli
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Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 400 tkr för året. Överskottet beror på en
vakans samt lägre kostnader för kompetensutveckling..
Samhällsplanering bedöms redovisa ett underskott på 400 tkr. Underskottet beror på en
arkeologisk förundersökning vid Tälleleden.
Övriga verksamheter redovisar ett nollresultat.

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
Utöver beslutad ram på 34 713 tkr tillkommer 300 tkr beslutat på KS 2021-04-13: Från
planeringsreserven har 100 tkr till uppdraget att färdigställa gångstig i östra delen av
Ekoparken beslutats. Sittplatser/bänkar ska skapas för utplacering i kommunen i samråd med
boende på orten. Ytterligare 200 tkr har beslutats av kommunstyrelsen till anläggning av
ängsmark för att gynna pollinerande insekter.
I dagsläget beräknas ett resultat inom ram till årets slut på alla verksamheter förutom
eventuellt Bostadsanpassningen.
Bostadsanpassningen visar ett underskott på -402 tkr för perioden och har sedan tidigare år ett
bostadsanpassningsärende som inte har blivit utfört men som troligen kommer att få ett avslut
i år. Kostnaden för det specifika ärendet kan då bli cirka 1 mkr som förvaltningen inte har
utrymme för. Summan är för närvarande oklar, i slutet på september bedöms bilden klarna
gällande slutkostnaden. Förvaltningen önskar få ta del av utrymme som finns avsatt hos
Kommunstyrelsen till detta.

Avgiftskollektivet VA-verksamhet
Totalt för VA är prognosen till årets slut ett noll-resultat. Utfall per 31 juli visar ett underskott
på 2 348 tkr och kvar i fond finns 3 050 tkr att nyttja.
Arbetet pågår med en ny VA-taxa till nästa år. Bedömningen är att behov finns att stegvis
höja taxan för att klara kommande kostnader Stora exploateringar de senaste åren och under
kommande år medför högre kostnader. Projekt med dragning av vatten till områdena runt
Tisaren kommer också att påverka VA-verksamheten med höga driftkostnader framöver.

Bildningsnämnden
Prognosen för driftredovisningen per juli är osäker men pekar på en budget i balans.
Inga större förändringar har gjorts sedan månadsuppföljningen jan-maj. Förändringar i
prognoserna kan komma att ske i delårsbokslutet.
En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är bedömningen av konsekvenserna till följd av
Covid-19, både vad gäller intäkter och kostnader.
Vi har enheter med negativa avvikelser som behöver hanteras. Orsakerna beror främst på
behov av extra resurser och detta leder i många fall till att måluppfyllelsen på de olika
Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan-juli
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enheterna sjunker. Rektorerna har anställt personal som är utöver tjänstefördelningen för att
delvis kunna möta elevernas behov.
Modersmålsavdelningen prognostiserar ett underskott vilket har följt med från tidigare år. Det
är en avdelning som har stora behov men resurserna inte räcker till samtidigt som ersättningen
från social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sjunkit. Ett utredningsuppdrag har påbörjats
gällande gemensam organisation för Sydnärke.
Medel har beslutats av kommunstyrelsen (2 mnkr år 2021) till stöd för nyanlända och
flerspråkiga elever som ska användas för att öka måluppfyllelsen och förbättra
undervisningens kvalitet.
Fritidsavdelningens verksamheter har under året varit hårt påverkat av Covid-19 och
påverkats av restriktionerna som pandemin medför. Alléhallens bad, gym, ishall &
kommunens idrottshallar har under året hållit stängt med undantag för viss verksamhet men
har nu öppnat för fler besökare.
Kulturavdelningen inklusive bibliotek & kulturskolan anpassar sina verksamheter utifrån
rådande läge.
Under ledning & administration ligger den största delen av statsbidrag från Skolverket.
Barnomsorgsavgifterna visar en positiv avvikelse. Det är en förklaring till att prognosen är
budget i balans.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Osäkerheten är dock stor vad gäller intäkter
och kostnader på grund av rådande pandemi. Prognosen bygger på att förvaltningen får
täckning för de merkostnader som uppstår på grund av Covid-19.
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser intäkter från staten på grund av pandemin samt
ofördelad budget.
Vård- och omsorgsboende: Behov att hyra in sjuksköterskor kvarstår 2021. Inköp av
hygienartiklar på grund av pandemin bidrar också till underskottet. Då det finns tomma
lägenheter på boendena visar även intäkter från bostadshyrorna underskott mot budget.
Områdets kostnad för övertid är hög på grund av Covid-19. Höga sjuklönekostnader under
perioden januari-april har kompenserats med ersättning från staten.
Hemtjänst: Dagverksamheterna har varit stängda från årets början 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 dubbelbemanning. Höga sjuklönekostnader under perioden
januari-april har kompenserats med ersättning från staten.
Verksamheten för funktionshindrade: Köp av en ny plats på ett externt boende för LSS
genererar ett budgetunderskott. Personlig assistans beräknar ett budgetunderskott, då det finns
brukare med större behov än vad deras SFB-beslut medger. Brukare på gruppboende som
kräver extra mycket resurser, bidrar också till områdets underskott. Höga sjuklönekostnader
under perioden januari-april har kompenserats med ersättning från staten.
Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för försörjningsstöd och placeringar är högre än
budget och genererar underskott. Då öppenvården beräknar ett överskott och områdets
personalkostnader prognostiseras med överskott på grund av vakanser och sjukskrivningar,
beräknas hela området totalt redovisa ett underskott med 800 tkr.
Arbetsmarknadsenheten: Området beräknar ett budgetöverskott, då verksamheterna som de
beredskapsanställda arbetar med går bättre än budgeterat.
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Hållbar kommun
Arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle pågår idag i så gott som alla Sveriges
kommuner. I kommunen finns en stor potential att påverka den egna verksamheten,
kommuninvånarna och det lokala näringslivet i en hållbar riktning.
I kommunens styrmodell ingår 4 strategiska områden som är kommunens väg för att uppnå
visionen "Det öppna Hallsberg".
Ett strategiskt område är Hållbar kommun vilket innebär att Hallsbergs kommun ska vara ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.
Ett sätt att påverka kommunen i en miljömässigt hållbar riktning är att välja klimatsmarta
tjänsteresor. Under perioden januari-juli 2021 gjordes totalt 50 tjänsteresor med tåg. Genom
att välja tåg som färdsätt uppgick CO2-utsläppen totalt till 0,03 kg. Med bil hade motsvarande
resor inneburit ett CO2-utsläpp på 671 kg. På grund av pandemin har antalet tjänsteresor varit
betydligt färre under 2020 och 2021 jämfört med tidigare år.
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Preliminär befolkningsstatistik
Tabellen visar månadsvisa förändringar jämfört med årsskiftet. Den senaste preliminära
uppgiften visar på en ökning med 107 invånare till och med 2021-08-25. Enligt den
befolkningsprognos som utgör underlag för skatteprognosen i Gemensamma
Planeringsförutsättningar 2022-2024 bedöms invånarantalet 2021-12-31 att uppgå till 16 020
invånare. Det preliminära utfallet till och med augusti 2021 ligger 77 invånare över
prognosen.

Antal inv

Förändring

20-12-31 def

15,990

Januari

15,980

-10

Februari

16,004

14

Mars def

16,011

21

April

15,999

9

Maj

15,994

4

Juni def

16,050

60

Juli prel

16,082

92

21-08-25 prel

16,097

107

Källa: Befolkningsstatistik från SCB(def uppgifter) samt Kommuninvånarregistret(prel
uppgifter)
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Finansiering
Prognosen för finansiering visar ett överskott på 21,4 mnkr jämfört med budget vilket bygger
på en osäker prognos.
Skatteprognosen från SKR i augusti visar på en helårsprognos på totalt +21,4 mnkr jämfört
med budget. Det är 1,8 mnkr bättre än föregående skatteprognos från april. 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 övriga finansieringskostnader beräknas
sammantaget täcka de ökade pensionskostnaderna.
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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 juli månad har investeringarna uppgått till 37,7 mnkr.
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Likvida medel
Den 31 juli uppgick de likvida medlen till 91,8 mnkr. Det är en minskning med 35 mnkr från
den sista juni. Detta beror på att vi betalat SUF medlemsavgift för 4 månader framåt. 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 257,8 mnkr. 75 procent av låneskulden är bundna lån, och
25 procent har rörlig ränta.
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,72 år och den genomsnittliga räntebindningen 3,04
år, snitträntan ligger på 0,54 procent enligt prognos från Kommuninvest Finans.
Närmast kommande lån för omsättning/lösen är den 15 september 2021, det avser ett lån på
29 mnkr som i dag löper med 0,55 procent fast ränta.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 108- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2021-05-28 - 2021-09-09.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Delegeringsbeslut

















/KS/2118099 21/KS/21-26
Delegationsbeslut, anställning av lärare
/KS/2118289 21/KS/21-28
Delegationsbeslut, Anställning av biträdande rektor
/KS/2118288 21/KS/21-29
Delegationsbeslut Anställning av modersmålslärare
/KS/2118287 21/KS/21-30
Delegationsbeslut, Anställning av lärare
/KS/2118283 21/KS/21-31
Delegationsbeslut, Anställning av lärare
/KS/2118279 21/KS/21-33
Delegationsbeslut, Anställning av lärare
/KS/2118267 21/KS/64-11
§88 KSAU Detaljplan för del av Hallsbergs-Falla 1:9,
förskolan i söder, godkännande för samråd
/KS/2118268 21/KS/82-9
§89 KSAU Detaljplan för Dåstorp 1:28 i Vretstorp,
godkännande för samråd
/KS/2118269 21/KS/145-2
§90 KSAU Beslut om uppdrag för detaljplan för Rala 1:19
- etapp IV, nytt verksamhetsområde i Hallsberg, Hallsbergs kommun
/KS/2118270 21/KS/146-2
§91 KSAU Beslut om uppdrag för detaljplan för Samsala
etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg, Hallsbergs kommun
/KS/2118722 21/KS/21-34
Delegationsbeslut, anställning av socialsekreterare
/KS/2118849 21/KS/21-35
Delegationsbeslut, anställning av tillsvidarepersonal LSS
/KS/2118866 21/KS/21-36
Delegationsbeslut, anställning av enhetschef
/KS/2118868 21/KS/21-37
Delegationsbeslut, beslut om arbetsrättsliga
disciplinåtgärder
/KS/2118867 21/KS/21-38
Delegationsbeslut, lönesättning vid nyanställning och
ordinarie löneöversyn
/KS/2118941 21/KS/82-33
§100 KSAU Beslut om miljöbedömning och
miljöpåverkan för Dåstorp 1:28 Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 109- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden till kommunstyrelsen som inkommit under perioden 2021-05-28 - 2021-09-09.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Anmälningar




Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd 2021-06-09




Budget Sydnärkes överförmyndarnämnd 2022







Rekrytering till och från högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen

Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 2021-0526
Missiv till anmälningsärende: Rekrytering till och från högre utbildning i StockholmMälarregionen
Meddelande 6/2021 från SKR:s styrelse om sammanträdesplan för 2022
Protokoll Regionala samverkansrådet 2021-06-09
Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2021-06-24
Protokoll Sydnärkes lönenämnd 2021-05-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 110- Övrigt
Ärendebeskrivning
Ordförande påminner om inbjudan till utbildning/övning avseende totalförsvar och höjd
beredskap som gått ut till alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och uppmuntrar
till deltagande.
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Page 143 of 146

Övrigt
§ 110
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-09-14

Kommunstyrelsen

§ 111- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutning
§ 111
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