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Sammanträdets inledning
Information från Stena Renewable
Information om projekt Nyanländas och flerspråkiga elevers lärande
Riktlinjer för markanvisning och införande av tomtköavgift
Fastighetsförsäljning del av Hallsberg Ulvsätter 2:4, företagsetablering
Fastighetsförsäljning del av Hallsberg Ulvsätter 2:4, ny ÅVC
Försäljning av fastigheten Ängen 4
Strategisk investering, Investeringsbeslut angående detaljplan Samsala etapp 2B-C
Strategiska investeringar LSS verksamhetslokaler, Sörängen (fd Childrens lokaler)
Kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun
Remissvar Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2021-2024, Nerikes
brandkår
Attestreglemente
Riktlinje för krav- och inkassoverksamhet
Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
Kommundirektörens rapport januari 2021
Redovisning av delegeringsbeslut
Meddelanden
Övrigt
Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-02

Kommunstyrelsen

§ 1- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande utför upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Torbjörn Appelqvist (M) väljs att, tillsammans med ordförande, justera protokollet
den 4 februari klockan 9:00.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-02

Kommunstyrelsen

§ 2- Information från Stena Renewable
Ärendebeskrivning
Dan Sandros och Pia Hjalmarsson från Stena Renewable deltar på sammanträdet och
informerar kommunstyrelsen om sitt arbete med Odensvi vindpark och även planerna på att
etablera ytterligare en vindpark i kommunen.

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från Stena Renewable
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-02

Kommunstyrelsen

§ 3- Information om projekt Nyanländas och flerspråkiga elevers
lärande
Ärendebeskrivning
Jonas Bergman Wallin och Jenny Stenmark från bildningsförvaltningen informerar
om Nyanländas och flerspråkiga elevers lärande, ett samarbete med Skolverket.

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-02

Kommunstyrelsen

§ 4 - Riktlinjer för markanvisning och införande av tomtköavgift
(21/KS/38)

Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska varje kommun som
genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Förslag till revidering av
riktlinjer för markanvisning har upprättats. Syftet är att förtydliga och underlätta processen
kring markanvisningar av kommunägda markområden och småhustomter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. att anta reviderade riktlinjer för markanvisning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar:
2. att upphäva tidigare beslut ”Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisningar”, KF §
141/2016.
3. att införa en tomtköavgift om 300 kr per år.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. att anta reviderade riktlinjer för markanvisning.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar:
2. att upphäva tidigare beslut ”Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisningar”, KF §
141/2016.
3. att införa en tomtköavgift om 300 kr per år.

Beslutsunderlag



TS Riktlinjer för markanvisning och införande av tomtköavgift
Riktlinjer för markanvisning

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:21/KS/38

Riktlinjer för markanvisning och införande av tomtköavgift
Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska varje kommun som genomför
markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Förslag till revidering av riktlinjer för
markanvisning har upprättats. Syftet är att förtydliga och underlätta processen kring markanvisningar
av kommunägda markområden och småhustomter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. att anta reviderade riktlinjer för markanvisning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar:
2. att upphäva tidigare beslut ”Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisningar”, KF § 141/2016.
3. att införa en tomtköavgift om 300 kr per år.

Ärendet

Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska varje kommun som genomför
markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna för markanvisning ska innehålla
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för
markprissättning.
Enligt § 6 Reglemente för kommunstyrelsen, KF § 42/2019, ansvarar kommunstyrelsen för
kommunens markreserv som t.ex. köp och försäljning av fastigheter riktlinjer och villkor i övrigt
gällande kommunens fastigheter. En revidering av Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisning
har genomförts och föreslås antas av kommunstyrelsen under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att upphäva tidigare beslut för riktlinjer för markanvisning.
Revideringen omfattar grundläggande villkor för markanvisningar som fastställer att bildade
småhustomter kan efter erbjudande till tomtkö fördelas genom direktanvisning, med förbehåll att
beslut tas av Kommunstyrelsens arbetsutskott efter förslag från samhällbyggnadschef. Kommunens
ambition är att skapa variation i bostadsbyggandet och främja god konkurrens mellan olika aktörer
på marknaden.
Vidare föreslås införandet av en årlig tomtköavgift i samband med att tomtkö upprättas som e-tjänst.
Förvaltningen upprättar rutiner och e-tjänster för den kommunala tomtkön och intresseanmälningar
för markanvisningar.

☐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.
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Tjänsteskrivelse

Dnr:21/KS/38

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisning
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Beslutad av: Kommunstyrelsen
Datum: 2021-02-02
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadsavdelningen
Ärendenummer: 21/KS/38

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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1 Bakgrund – Kommunala markanvisningar
Enligt lagen om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) ska varje kommun
som genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna
ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
En markanvisning avser i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och
under givna villkor förhandla med en kommun om överlåtelse eller upplåtelse av
ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.
Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga och underlätta processen kring
markanvisningar av kommunägda markområden för bebyggande. Med en
transparent och förutsägbar markanvisningsprocess främjas intresset för att
genomföra exploateringar och delta i anbudsförfaranden i kommunen.
Kommunens ambition är att skapa en variation i bostadsbyggandet och främja
god konkurrens mellan olika aktörer på marknaden.

1.1 Översiktsplan och vision
Hallsbergs kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 28
november 2016. I den redovisas den officiella befolkningsprognosen enligt SCB
juni 2015 som visar en ökning till drygt 16 000 invånare i Hallsbergs kommun fram
till år 2025. Detta är också målbilden för till exempel bostadsförsörjningen.
Översiktsplanen visar i stora drag hur kommunens mark- och vattenområden ska
användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras för
framtiden.
Målet med 16 000 invånare har uppnåtts under år 2020. Kommunen bibehåller
målsättningen att ca 40-50 lägenheter nyproduceras per år.
För att vara en attraktiv boendekommun krävs ett varierat utbud av bostäder av
god kvalitet i olika upplåtelseformer som hyres-, bostads- och äganderätt i såväl
flerbostadshus som småhus.

2 Utgångspunkter och mål
För att säkra att kommunen ska kunna utvecklas i önskvärd riktning äger
kommunen egen mark att exploatera och omvandla. I takt med att Hallsberg
växer ökar konkurrensen om attraktiva lägen. Genom att klargöra
urvalskriterierna för markanvisningar vill kommunen bidra till att säkerställa en
god konkurrens och mångfald på byggmarknaden.


Markanvisningen begränsas till maximalt åtta månader från dagen för
undertecknande av avtalet. Inom dessa åtta månader ska kontrakt
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upprättas rörande försäljning och exploatering. Kommunen kan medge
förlängning av avtalet under förutsättning att byggherren aktivt drivit
processen vidare och att förseningen inte beror på byggherren.
Kommunen har rätt att återta markanvisningen om det är uppenbart att
byggherren inte har för avsikt att fullfölja projektet eller om kommunen
och byggherren inte kan komma överens om villkoren.
Vid återtagen markanvisning äger byggherren inte rätt till kompensation
eller ny markanvisning.
Markanvisningsavgift tas ut av kommunen. Markanvisningsavgiftens syfte
är att täcka upp för administrativa kostnader och ränta på markvärdet
samt att ge byggherren incitament att driva projektet.
Erlagd markanvisningsavgift återbetalas inte om projektet avbryts, återtas
eller om tiden för markanvisningen löper ut.
Projektering som genomförs av byggherren bekostas också av byggherren.
Detaljplaneprojekt som inte fullföljs ger inte rätt till kompensation eller ny
markanvisning.
Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande.
Hänsyn ska tas till byggherrens ekonomiska stabilitet.
Byggherren ska följa kommunens styrdokument.
Kommunen förbehåller sig rätten att i särskilda fall inför markanvisning
ändra bedömningskriterierna.

3 Handläggningsrutiner och grundläggande villkor
3.1 Markanvisningsmetoder
En markanvisning kan genomföras på olika sätt. Det är projektets förutsättningar
som avgör val av tillvägagångssätt såsom projektets storlek och komplexitet,
projektets inriktning t ex upplåtelseform, socialt och hållbart byggande, arkitektur
alternativt om projektet initierats genom en unik idé eller är allmänt känt mm.
De markanvisningsmetoder som kommunen använder sig av är direktanvisning
och jämförelseförfarande.
3.1.1 Direktanvisning
Kommunen kan använda direktanvisning då det inte föreligger något behov av
jämförelseförfarande. Exempel på detta kan vara tomter avsedda för
verksamheter eller när en byggherre själv skissat på bostäder på kommunens
mark och kommunen bedömer att förslaget är bra, unikt eller nyskapande. Ett
inkommit förslag ger dock ingen garanti för markanvisning.
 För planlagd och prissatt mark sker direktanvisning av småhustomter av
samhällsbyggnadschef.
 Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om direktanvisning av
tomter för flerfamiljshus efter förslag från samhällsbyggnadsavdelningen.
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3.1.2 Jämförelseförfarande
Jämförelseförfarande tillämpas när kommunen har specifika önskemål om
projektets inriktning och genomförande och då genomförs markanvisningen enligt
följande modell:
 Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vilken typ och omfattning av
bebyggelse som är aktuell för området.
 Inbjudan till markanvisning ska innehålla bedömningskriterier t ex
projektinnehåll, byggnadsvolym, gestaltningsidé, geotekniska och
trafiktekniska förutsättningar, upplåtelseformer mm samt markpris och
markanvisningsavgift.
 Intresserade byggherrar lämnar in förslag i form av enkla skisser eller
referensmaterial tillsammans med beskrivning av idéerna.
 Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer inkomna förslag och föreslår
byggherre. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om
markanvisningen.

3.2 Intresseanmälning
Alla byggherrar som är intresserade av att få köpa och exploatera mark av
kommunen meddelar detta genom att skicka in en intresseanmälan till
kommunens kommunstyrelseförvaltning enligt gällande rutiner för markanvisning.
Byggherren ansvarar själv för att kommunen har korrekta kontaktuppgifter.
Grundvillkor för att teckna avtal med kommunen är att de aktörer som deltar har
den erfarenhet och de resurser som krävs för att kunna genomföra tänkt projekt
och klara sina ekonomiska åtaganden.

3.3 Hantering av inkomna förslag och intresseanmälningar
Målsättningen vid enkla projekt är att byggherren ska få ett beslut inom tre
månader. Tiden fram till beslut om markanvisning varierar beroende på projekt
och utifrån vilka frågeställningar som kan behöva utredas.

3.4 Bedömningsgrunder vid utvärdering av byggherrar
Kommunen tar vid val av byggherre hänsyn till att det finns rimliga
konkurrensförhållanden på marknaden. Kommunen tar också hänsyn till hur
byggherren uppfyllt kommunens markanvisningar i tidigare projekt samt hur
denne genomfört projektet. Vidare bedöms byggherrens ekonomiska stabilitet
och möjlighet att genomföra projektet. Idé, kvalitet, exploateringsekonomi samt
tidsaspekt kan också påverka valet, liksom nytänkande och engagemang för att
skapa en långsiktigt hållbar stad. En annan viktig parameter är valet av
upplåtelseform.
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3.5 Småhustomter
Kommunen har en kommunal tomtkö. För nyproduktion av bostadsområden med
tomter där kommunen är markägare sker fördelning av avstyckade och bildade
småhustomter i första hand genom den kommunala tomtkön. Därefter kan
kommunen fördela resterande tomter genom markanvisning.

4 Principer för markprissättning
Kommunen har en relativt stor frihet att bestämma till vem och till vilket pris som
kommunen säljer kommunal mark. Kommunen har dock att förhålla sig till EUs
statsstödsregler och ska sälja mark för marknadsmässiga priser samt att
kommunen inte får subventionera enskilda byggherrar. Markpriset ska som
princip minst täcka kommunens utgifter i projektet såsom detaljplan, diverse
undersökningar samt utbyggnad av allmän platsmark mm.
För kommunens tomter hanteras prissättningen för sig, där kommunfullmäktige
godkänner och fastställer tomtpriserna i varje enskilt exploateringsområde.
I undantagsfall vid jämförelseförfarande kan priset utgöra ett urvalskriterium.
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Kommunstyrelsen

§ 5 - Fastighetsförsäljning del av Hallsberg Ulvsätter 2:4,
företagsetablering
(21/KS/39)

Ärendebeskrivning
Den planerade verksamheten är förenlig med den gällande detaljplan norr om Tälleleden.
Köpeskilling bygger på en fastlagd prissättning av 100 kr per kvadratmeter samt en viss
justering för markens beskaffenhet som har varit en grustäkt.
En förfrågan har inkommit från Oliv Invest AB för etablering av verksamheten på del av
fastigheten norr om Tälleleden (tomt 2 enligt kartbilaga).
Företaget har idag sin verksamhet i Askersunds kommun men väljer att etablera sig i
Hallsberg på grund av ett bättre logistiskt läge och bättre rekryteringsförutsättningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att sälja del av fastigheten Ulvsätter 2:4 om ca 49 000
kvm till en köpeskilling av 4 900 000 kr till Oliv Invest AB enligt upprättat avtal.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Ulvsätter 2:4 om ca 49 000 kvm till en
köpeskilling av 4 900 000 kr till Oliv Invest AB enligt upprättat avtal.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse -Försäljning del av verksamhetsområde Ulvsätter 2:4
Kartbilaga

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Fastighetsförsäljning del av Hallsberg
Ulvsätter 2:4, företagsetablering
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Dnr:21/KS/39

Fastighetsförsäljning del av Ulvsätter 2:4 verksamhetsområde
Ärendebeskrivning

En förfrågan om har inkommit från Oliv Invest AB för fastighetsköp av del av fastigheten Ulvsätter
2:4, avseende ca 49 000 kvm, för etablering av en befintlig verksamhet.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta sälja av del av fastigheten
Ulvsätter 2:4 om ca 49 000 kvm till en köpeskilling av 4 900 000 kr till Oliv Invest AB enligt upprättat
avtal.

Ärendet

Den planerade verksamheten är förenlig med den gällande detaljplan norr om Tälleleden.
Köpeskilling bygger på en fastlagd prissättning av 100 kr per kvadratmeter samt en viss justering för
markens beskaffenhet som har varit en grustäkt.
En förfrågan har inkommit från Oliv Invest AB för etablering av verksamheten på del av fastigheten
norr om Tälleleden (tomt 2 enligt kartbilaga).
Företaget har idag sin verksamhet i Askersunds kommun men väljer att etablera sig i Hallsberg på
grund av ett bättre logistiskt läge och bättre rekryteringsförutsättningar.

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor

Kartbilaga
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-02

Kommunstyrelsen

§ 6 - Fastighetsförsäljning del av Hallsberg Ulvsätter 2:4, ny ÅVC
(21/KS/39)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbunds investeringsplan 2020-2025 godkändes av fullmäktige den 14
december 2020. Sydnärkes kommunalförbund står inför flera större investeringar, bl.a.
byggandet av tre nya återvinningscentraler och en omlastningsstation, utbyte av sopbilar
m.m. I investeringsplanen är 40 miljoner kronor avsatta till en ny återvinningscentral i
Hallsberg.
Ett förslag på köpekontrakt är upprättat och direktionen för Sydnärkes kommunalförbund
kommer att behandla köpet av fastighet 2020-01-29. Upphandling av en ny
återvinningscentral pågår.
Verksamheten är förenlig med gällande detaljplan Norr om Tälleleden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att sälja del av fastigheten Ulvsätter 2:4 om cirka 25 300
kvm till en köpeskilling av 2 530 000 kr till Sydnärkes kommunalförbund för etablering av
ÅVC enligt upprättat avtal.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Ulvsätter 2:4 om cirka 25 300 kvm till
en köpeskilling av 2 530 000 kr till Sydnärkes kommunalförbund för etablering av ÅVC enligt
upprättat avtal.

Beslutsunderlag



TS Försäljning del av verksamhetsområde Ulvsätter 2:4
Kartbilaga NBK

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Fastighetsförsäljning del av Hallsberg
Ulvsätter 2:4, ny ÅVC
§6
21/KS/39
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/39

Fastighetsförsäljning del av Hallsberg Ulvsätter 2:4
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 att godkänna Sydnärkes kommunalförbunds
investeringsplan 2020-2025. Investeringsplanen innehöll bland annat en ny återvinningscentral i
Hallsberg. Sydnärkes kommunalförbund önskar därför köpa en tomt för en återvinningscentral på del
av fastigheten Ulvsätter 2:4. Försäljning av del av fastigheten omfattande ca 25 300 kvm.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta sälja av del av fastigheten
Ulvsätter 2:4 om cirka 25 300 kvm till en köpeskilling av 2 530 000 kr till Sydnärkes kommunalförbund
för etablering av ÅVC enligt upprättat avtal.

Ärendet

Sydnärkes kommunalförbunds investeringsplan 2020-2025 godkändes av fullmäktige den 14
december 2020. Sydnärkes kommunalförbund står inför flera större investeringar, bl.a. byggandet av
tre nya återvinningscentraler och en omlastningsstation, utbyte av sopbilar m.m. I investeringsplanen
är 40 miljoner kronor avsatta till en ny återvinningscentral i Hallsberg.
Ett förslag på köpekontrakt är upprättat och direktionen för Sydnärkes kommunalförbund kommer
att behandla köpet av fastighet 2020-01-29. Upphandling av en ny återvinningscentral pågår.
Verksamheten är förenlig med gällande detaljplan Norr om Tälleleden.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor

Kartbilaga NBK

Page 27 of 154
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-02

Kommunstyrelsen

§ 7 - Försäljning av fastigheten Ängen 4
(21/KS/33)

Ärendebeskrivning
2017 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att sälja fastigheten Ängen 4
(nuvarande gatukontor). Kommunen har nu skrivet avtal med en köpare till fastigheten
Ängen 4 med villkor att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen
försäljning av fastigheten Ängen 4 och därmed påskrivet köpekontrakt.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Magnus Larsson föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen
försäljning av fastigheten Ängen 4 och därmed påskrivet köpekontrakt.

Beslutsunderlag


TS Försäljning av fastigheten Ängen 4

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Försäljning av fastigheten Ängen 4
§7
21/KS/33
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/33

Försäljning av fastigheten Ängen 4
Ärendebeskrivning

2017 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att sälja fastigheten Ängen 4 (nuvarande
gatukontor). Kommunen har nu skrivet avtal med en köpare till fastigheten Ängen 4 med villkor att
kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna föreslagen försäljning av fastigheten Ängen 4 och därmed påskrivet köpekontrakt.

Ärendet

I och med köpet av fastigheten Skördetröskan 2 (Kommunaltekniska huset), gav kommunstyrelsen
2017 kommundirektören i uppdrag att sälja fastigheten Ängen 4. Företagen Pappman fastighet AB,
Örebro har med Hallsbergs kommun upprättat och skrivet på köpekontrakt för fastigheten Ängen 4.
Köpeskillingen uppgår till 6 500 000 kr. I köpeskillingen ingår att gata-park har full bruksrätt av
tvätthallen fram till 30 juni 2022, samt att ingen flyttstädning kommer göras av säljaren.
Tillträde och överlåtelse är bestämt till 2021-09-01.
Villkor som är upprättade i köpekontraktet för att köpet skall vinna laga kraft och fastigheten
överlåtas är följande:
Köparen beviljas lån – förfaller 2021-02-25
Köparen beviljas bygglov för uppförande av tält samt tillbyggnad av lastkaj – förfaller 2021-03-31
Kommunfullmäktige i Hallsberg godkänner försäljningen av fastigheten Ängen 4
Friskrivning:
Köparen har beretts möjlighet att undersöka fastigheten. Köparen godtar fastighetens skick och
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Magnus Larsson

Kommundirektör

Näringslivschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-02

Kommunstyrelsen

§ 8 - Strategisk investering, Investeringsbeslut angående detaljplan
Samsala etapp 2B-C
(21/KS/20)

Ärendebeskrivning
Försäljning av småhustomter i exploateringsområdet Samsala etapp 2A påbörjades i juli
2020 med 12 stycken tomter. Samtliga småhustomter är nu sålda och planering har
påbörjats för att bygga Samsala i resterande etapper 2B-C.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:
1. avsätta investeringsanslag för exploatering Samsala etapp 2B-C med finansierat från de
strategiska investeringarna med 7,3 miljoner kronor.
2. avsätta investeringsanslag för Va-utbyggnaden för Samsala etapp 2B-C med 6,1 miljoner
kronor. Investeringen finansieras från va-kollektivet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. avsätta investeringsanslag för exploatering Samsala etapp 2B-C med finansierat från de
strategiska investeringarna med 7,3 miljoner kronor.
2. avsätta investeringsanslag för Va-utbyggnaden för Samsala etapp 2B-C med 6,1 miljoner
kronor. Investeringen finansieras från va-kollektivet.

Beslutsunderlag


TS Strategisk investering Investeringsbeslut Samsala etapp 2B-C

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Strategisk investering, Investeringsbeslut
angående detaljplan Samsala etapp 2B-C
§8
21/KS/20
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:21/KS/20

Strategisk investering, Investeringsbeslut angående detaljplan Samsala
etapp 2B-C
Ärendebeskrivning

Försäljning av småhustomter i exploateringsområdet Samsala etapp 2A påbörjades i juli 2020 med 12
stycken tomter. Samtliga småhustomter är nu sålda och planering har påbörjats för att bygga
Samsala i resterande etapper 2B-C.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta
1. Avsätta investeringsanslag för exploatering Samsala etapp 2B-C med finansierat från de strategiska
investeringarna med 7,3 miljoner kronor.
2. Avsätta investeringsanslag för Va-utbyggnaden för Samsala etapp 2B-C med 6,1 miljoner kronor.
Investeringen finansieras från va-kollektivet.

Ärendet

Det finns ett fortsatt stort intresse att köpa småhustomter och bygga i Hallsbergs tätort. Just nu finns
det ytterligare ca 25 intressenter som väntar på småhustomter på nästa etapp i Samsala. Vidare finns
det också ett intresse för markanvisningar i området.
Projekteringen pågår och en exploateringskalkyl har upprättats som visar att den skattefinansierade
delen får full kostnadstäckning av försäljning av fastigheterna och ger ett nettoöverskott på ca 1,6
mkr. Däremot så blir det ett nettounderskott på ca 1,2 mkr för Va-investeringen enligt kalkylen.
Då projektering inte är klar och upphandling genomförd finns det en osäkerhet i beloppen i
investeringskalkylen och beloppen ska därför anses vara indikativa.
Investeringsanslagen ska ligga på Drift- och serviceförvaltningen som kommer att hålla i och driva
exploateringen.
Tidsplanen är att påbörja byggnationen så fort som möjligt för att kunna släppa en etapp av tomter
till försäljning hösten 2021. Exploateringen kommer slutföras 2022 med ytterligare en etapp av
tomter. Investeringsanslaget fördelas med 4 mkr 2021 och 3,3 mkr 2022 avseende den
skattefinansierade delen. Investeringsanslaget fördelas med 4 mkr 2021 och 2,1 mkr 2022 avseende
Va-investeringen.
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:21/KS/20

Figur 1 Översikt Samsala etapp 2B-C

Bebyggelse i området främjar ett barnperspektiv då det blir ett attraktivt bostadsområde där det
finns pulkabacke och grönområde med vattendrag i området, närhet till skog samt en säker skolväg
med separerade cykelvägar och en säker passage över Långängsvägen. En större lekplats, belyst
motionsspår och föreningsaktiviteter för barn finns inom 400-900 m.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Clas-Göran Classon

Kommundirektör

Förvaltningschef Drift & Service
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-02

Kommunstyrelsen

§ 9 - Strategiska investeringar LSS verksamhetslokaler, Sörängen (fd
Childrens lokaler)
(21/KS/20)

Ärendebeskrivning
Den dagliga verksamheten för vuxna funktionshindrade samt fritids för äldre barn/ungdomar
inom LSS har under en längre tid haft med lokaler som inte är anpassade för verksamheten
och därmed har nya lokaler eftersökts. I och med att Sörängen blivit ledig efter att Childrens
avvecklats, har man nu kommit fram till att man med samverkansvinster flyttar ihop delar av
daglig verksamhet för LSS/Fritids inkluderat Fyrklövern.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna strategisk investeringsutrymme till
Sörängen på 2 500 000 kr.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna strategisk investeringsutrymme till Sörängen på
2 500 000 kr.

Beslutsunderlag



TS Strategiska investeringar LSS verksamhetslokaler, Sörängen ( fd Childrens lokaler)
Barnkonsekvensanalys, LSS verksamhetslokaler Sörängen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Strategiska investeringar LSS
verksamhetslokaler, Sörängen (fd Childrens
lokaler)
§9
21/KS/20
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/20

Strategiska investeringar LSS verksamhetslokaler, Sörängen (fd
Childrens lokaler)
Ärendebeskrivning

Den dagliga verksamheten för vuxna funktionshindrade samt fritids för äldre barn/ungdomar inom
LSS har under en längre tid haft med lokaler som inte är anpassade för verksamheten och därmed
har nya lokaler eftersökts. I och med att Sörängen blivit ledig efter att Childrens avvecklats, har man
nu kommit fram till att man med samverkansvinster flyttar ihop delar av daglig verksamhet för
LSS/Fritids inkluderat Fyrklövern.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna strategisk
investeringsutrymme till Sörängen på 2 500 000 kr.

Ärendet

Efter utredning och kalkylberäkning på fastighet, bedöms lokalerna kunna anpassas så att
verksamheten får en lokal med god standard med en god arbetsmiljö både inomhus och utomhus.
Några av de åtgärder som planeras genomföras är en RWC (handikapptoalett), renovering av golv
och väggar, ny belysning som är energieffektiv samt översyn av ventilationen som idag inte är i
godkänt skick. Kostnaden för upprustningen beräknas uppgå till 2,5 mkr, varav ventilationskostnaden
är den större delen av kostnaden. Ekonomiskt utrymme för åtgärder för fastigheten finns med i
budget av strategiska investeringar.
Årshyran efter ombyggnation uppgår till drygt 380 000 kronor, vilket ligger i nivå med
socialförvaltningens hyror i nuvarande verksamhetslokaler.

☒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

Ulrika Fredriksson Lindberg

Kommundirektör

Lokalstrateg

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
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Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Dagverksamhet Fyrklövern och Ungdomsfritids Svalan
Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Ombyggnation och anpassningsåtgärder för ny lokal till LSS verksamheterna Fyrklövern och Svalan från sina
nuvarande lokaler till Sören, fd. Childrens lokaler.
De nya lokalerna kommer att vara mer tillgänglighetsanpassade gentemot dagens lokaler. Flytten gäller från
ombyggnationens färdigställande och fortsatt framåt.
Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Beslut om investering i fastigheten Sörängen, upprustning och anpassningsåtgärder i lokalen.
Vilka barn berörs?

Verksamheten avser vuxna i daglig verksamhet samt ungdomar som går på ungdomsfritids efter särskolan från 16
år och uppåt.
Ungdomarna kommer från hemkommunen och vi har även köpta platser från andra kommuner.
De ungdomar som vistas i verksamheten har en funktionsnedsättning som innebär att man behöver gå på
särskolegymnasiet och vara på fritids efter skoltid.
Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Lokalen kommer att vara mer anpassad till verksamhetens behov efter flytt, vilket kommer att påverka barnen
positivt. Både i inne- och utemiljö.

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

Ansvariga för verksamheten har varit med i projekteringen av lokalen och upprustningen för att samtliga behov
skall tillgodoses.
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Vägledning till blankett
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn,
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen.
Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12)
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna.
Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa.
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.
Mer information kring barnkonventionen hittar du på:
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernaskonvention_sfs-2018-1197
Barnombudsmannens webbplats
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
Sveriges Kommuner och Regioners webbplats:
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanal
ys.878.html
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-02

Kommunstyrelsen

§ 10 - Kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun
(21/KS/30)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har en kommunikationspolicy som beslutades av kommunstyrelsen
2015. En revidering har nu genomförts. Revideringen syftar till att förenkla och förtydliga
vilket ställningstagande Hallsbergs kommun har på kommunikation. Förutom en allmän
revidering har även ett förtydligande gjorts kring tillgänglighet utifrån Lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service (webbtillgänglighetsdirektivet).
I andra styrdokument kan det förekomma generella hänvisningar till kommunikationspolicyn
som antogs 2015. Vid upphävande av den kommunikationspolicyn föreslås dessa
hänvisningar kunna ersättas med hänvisningar till den reviderade kommunikationspolicyn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
att anta förslag till revidering av kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun och i
samband med detta upphäva tidigare beslut om kommunikationspolicy från 2015.
att i och med detta beslut ersätta generella hänvisningar till tidigare kommunikationspolicy i
andra styrdokument.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
att anta förslag till revidering av kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun och i
samband med detta upphäva tidigare beslut om kommunikationspolicy från 2015.
att i och med detta beslut ersätta generella hänvisningar till tidigare kommunikationspolicy i
andra styrdokument.

Beslutsunderlag



TS Kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun
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Kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har en kommunikationspolicy som beslutades av kommunstyrelsen 2015. En
revidering har nu genomförts. Revideringen syftar till att förenkla och förtydliga vilket
ställningstagande Hallsbergs kommun har på kommunikation. Förutom en allmän revidering har även
ett förtydligande gjorts kring tillgänglighet utifrån Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
(webbtillgänglighetsdirektivet).
I andra styrdokument kan det förekomma generella hänvisningar till kommunikationspolicyn som
antogs 2015. Vid upphävande av den kommunikationspolicyn föreslås dessa hänvisningar kunna
ersättas med hänvisningar till den reviderade kommunikationspolicyn.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
att anta förslag till revidering av kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun och i samband med
detta upphäva tidigare beslut om kommunikationspolicy från 2015.
att i och med detta beslut ersätta generella hänvisningar till tidigare kommunikationspolicy i andra
styrdokument.

☐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

Malin Starfelt

Kommundirektör

Kommunikatör

Bilagor
Kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Kommunikationsavdelningen
Ärendenummer: 21/KS/30

Kommunikationspolicy för
Hallsbergs kommun
Kommunikationspolicyn uttrycker kommunens ställningstagande på intern och extern
kommunikation.

Policy
Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara
kortfattad.
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Reviderad
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Inledning
Hallsbergs kommuns information och kommunikation riktar sig till alla som bor,
verkar och vistas i kommunen. Som offentlig verksamhet har kommunen en
lagstyrd skyldighet att kommunicera, att vara öppna med information, att ge
medborgarna insyn i verksamheten och ge möjlighet att påverka. All
kommunikation ska ske i syfte att förstärka kommunens varumärke och att
förverkliga den vision, strategiska områden, mål och värdeord som kommunen
har fastslagit.

Kommunikationen ska vara trovärdig, tillgänglig
och samordnad
All typ av kommunikation, såväl extern som intern, som vi sänder ut i våra kanaler
ska vara trovärdig, tillgänglig och samordnad.

Kommunikationen är trovärdig genom att den är:
Korrekt – kommunikationen ska alltid vara förankrad hos informationsägare så att
den blir rätt och riktig.
Saklig – kommunikationen ska vara saklig och den ska ge en så komplett bild som
möjligt.
Relevant – kommunikationen ska bidra till att målgruppen känner, tycker eller gör
något. Vi ska inte kommunicera för kommunicerandets skull.

Kommunikation är tillgänglig genom att den är:
Öppen - det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen och vi ska vara
öppna för information, kritik och synpunkter från allmänheten.
Inkluderande – kommunikationen är tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar.
Begriplig - vi använder oss av ett enkelt språk, och undviker i möjligaste mån
fackspråk och förkortningar. Om dessa används ska de vid behov förklaras.

Kommunikation är samordnad genom att den är:
Planerad - kommunikationen ska planeras redan i samband med att förslag till
beslut eller vid uppkommen händelse eller projekt. Man ska alltid ha ett tydligt
syfte och mål med sin kommunikation.
Genomtänkt - innehåll och form ska anpassas till mottagarnas behov, kunskaper
och förutsättningar.
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Tillsammans ansvarar vi för att skapa god och
enhetlig kommunikation
Respektive styrelse, nämnd, kommunledning och förvaltning har ansvaret för att
följa denna policy. Den som ansvarar för en verksamhet ska se till att
kommunikation blir en integrerad och självklar del i arbetet för kommunens
medarbetare. Samtliga av kommunens medarbetare har ett eget ansvar och en
skyldighet att hämta och lämna den information som krävs för att få en väl
fungerande verksamhet. Kommunikationsavdelningen finns som ett strategiskt
och operativt stöd i kommunikationsarbetet.
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Kommunstyrelsen

§ 11 - Remissvar Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
2021-2024, Nerikes brandkår
(20/KS/174)

Ärendebeskrivning
Nerikes brandkår har begärt synpunkter på rubricerat handlingsprogram.
Handlingsprogrammet är en reviderad utgåva av det tidigare handlingsprogrammet. Det
beskriver Nerikes Brandkårs uppgifter utifrån Lagen om skydd mot olyckor och uttrycker
Nerikes brandkårs förebyggande verksamhet samt förmåga att utföra räddningsinsatser i
kommunen. Handlingsprogrammet bygger på Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt
förbundsförordningen. De förändringar i lagen om skydd mot olyckor som trätt i kraft 202101-01 är beaktade i handlingsprogrammet. Förändringarna avser tillsynsverksamhet och
ledning. Remissutgåvan innehåller markeringar i röd färg som tydligt visar förslag till
förändringar utifrån det tidigare handlingsprogrammet.
Kommunstyrelseförvaltningen har handlagt ärendet i samverkan med Drift- och
serviceförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till remissvar för översändande till
Nerikes brandkår
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till remissvar för översändande till Nerikes
brandkår

Beslutsunderlag
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Remissvar Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 20212024, Nerikes brandkår
Ärendebeskrivning

Nerikes brandkår har begärt synpunkter på rubricerat handlingsprogram. Handlingsprogrammet är
en reviderad utgåva av det tidigare handlingsprogrammet. Det beskriver Nerikes Brandkårs uppgifter
utifrån Lagen om skydd mot olyckor och uttrycker Nerikes brandkårs förebyggande verksamhet samt
förmåga att utföra räddningsinsatser i kommunen. Handlingsprogrammet bygger på Lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor samt förbundsförordningen. De förändringar i lagen om skydd mot
olyckor som trätt i kraft 2021-01-01 är beaktade i handlingsprogrammet. Förändringarna avser
tillsynsverksamhet och ledning. Remissutgåvan innehåller markeringar i röd färg som tydligt visar
förslag till förändringar utifrån det tidigare handlingsprogrammet.
Kommunstyrelseförvaltningen har handlagt ärendet i samverkan med Drift- och serviceförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till remissvar för
översändande till Nerikes brandkår

Ärendet

Remissvaret utrycker en positiv inställning till Handlingsprogrammet. Det är bra att
Handlingsprogrammet trycker på behovet av samverkan mellan räddningstjänsten och kommunala
förvaltningar. Det är också positivt att den operativa organisationen och kompetenserna förstärks i
och med Räddningsregion Bergslagen. Remissvaret innehåller några detaljsynpunkter.
I kapitlet 4: Riskbeskrivning, punkt 4.2.1 nämns översvämningar. Texten hänvisar bl a till MSB:s lista
av 18 områden med betydande översvämningsrisker och nämner tätorterna Örebro och Lindesberg.
Erfarenheterna visar att även Hallsbergs tätort är ett riskområde för översvämningar. I Risk- och
Sårbarhetsanalysen för Hallsbergs kommun 2019-2022 framkommer att länsstyrelsen i Örebro län år
2015 tagit fram en kartering som visar så kallade lågpunktsområden. Kartanalysen, som är översiktlig,
visar på flera områden inom Hallsbergs tätort som erfarenhetsmässigt riskerar att svämmas över.
Under de senaste 25 åren har minst fyra kraftiga skyfall lett till översvämning i tätorten Hallsberg
med omnejd.
I kapitel 7: Operativ förmåga, tabell 7.1 framgår en höjning av ambitionsnivå att utföra
rökdykarinsats vid normal riskmiljö i Pålsboda. Det är positivt. Vi vill understryka vikten av att
ambitionerna att upprätthålla värn och RIB samt att kunna utföra rökdykarinsatser vid normal
riskmiljö i Hjortkvarn och Vretstorp fortskrider.

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

Birgitta Rydén

Kommundirektör

Säkerhetssamordnare

Bilagor
Remiss Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, 2021-2024
Förslag till remissvar på Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, 2021-2024
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Kommunstyrelseförvaltningen

Remissvar på Handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor 2021-2024, Nerikes Brandkår
Hallsbergs kommun ställer sig positiv till Handlingsprogrammet. Det är bra att
Handlingsprogrammet trycker på behovet av samverkan mellan räddningstjänsten
och kommunala förvaltningar. Det är också positivt att den operativa
organisationen och kompetenserna förstärks i och med Räddningsregion
Bergslagen.
Några detaljsynpunkter lämnas här.
I kapitlet 4: Riskbeskrivning, punkt 4.2.1 nämns översvämningar. Texten hänvisar
bl a till MSB:s lista av 18 områden med betydande översvämningsrisker och
nämner tätorterna Örebro och Lindesberg. Erfarenheterna visar att även
Hallsbergs tätort är ett riskområde för översvämningar. I Risk- och
sårbarhetsanalysen för Hallsbergs kommun 2019-2022 framkommer att
länsstyrelsen i Örebro län år 2015 tagit fram en kartering som visar så kallade
lågpunktsområden. Kartanalysen, som är översiktlig, visar på flera områden inom
Hallsbergs tätort som erfarenhetsmässigt riskerar att svämmas över. Under de
senaste 25 åren har minst fyra kraftiga skyfall lett till översvämning i tätorten
Hallsberg med omnejd.
I kapitel 7: Operativ förmåga, tabell 7.1 framgår en höjning av ambitionsnivå att
utföra rökdykarinsats vid normal riskmiljö i Pålsboda. Det är positivt. Vi vill
understryka vikten av att ambitionerna att upprätthålla värn och RIB samt att
kunna utföra rökdykarinsatser vid normal riskmiljö i Hjortkvarn och Vretstorp
fortskrider.

Telefon 0582-68 50 00 | kommun@hallsberg.se | www.hallsberg.se
Hallsbergs kommun, 694 80 HallsbergPage
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Upprättad: 2020-09-01
Antagen av direktionen: 2020-xx-xx
Diarienummer: XX
Handläggare: Anders Larsson, Ulf Smedberg

Handlingsprogram
Enligt Lagen om skydd mot olyckor
2021-2024
Nerikes Brandkår
Kommunalförbundet där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro samverkar om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet.
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1. Inledning
I vårt samhälle inträffar ständigt små och stora olyckshändelser som drabbar vårt land, våra kommuner
och våra medborgare. I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och i Förordningen om skydd mot
olyckor (SFS 2003:789) regleras vilka skyldigheter den enskilde, kommunen och staten har att förebygga
olyckshändelser och begränsa skador efter olyckshändelser. Lagens syfte är:
…”att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras”.
Enligt ovanstående lag ska kommunen upprätta ett handlingsprogram som beskriver den förebyggande
verksamheten samt vilken förmåga kommunen har att utföra räddningsinsatser. Handlingsprogrammet
som Nerikes Brandkår tar fram, beskriver Nerikes Brandkårs uppgifter utifrån Lagen om skydd mot olyckor
samt förbundsordningen. Geografiskt behandlar handlingsprogrammet Nerikes Brandkårs nio medlemskommuner, Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg Nora och Örebro. Här
redovisas Nerikes Brandkårs operativa förmåga att utföra räddningsinsatser under såväl fred som under
höjd beredskap och hur samarbetet med de nio medlemskommunerna ska fungera.
För att lösa Nerikes Brandkårs ledningsförmåga i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor samarbetar
Nerikes Brandkår med räddningstjänsterna i länen Örebro, Värmland, södra och norra Dalarna samt delar
av Västra Götaland och Västmanland i en gemensam Räddningsregion Bergslagen. Syftet är att stärka förmågan att utöva både yttre och inre ledning med en hög kompetens och uthållighet.
Samarbetet mellan Nerikes Brandkår och den enskilda kommunen ska driva det olycksförebyggande arbetet framåt och upptäcka frågor som annars aldrig skulle ha aktualiserats. Ett bra samarbete präglas av god
kommunikation och detta skapas bäst genom kontinuerliga möten i arbetsgrupper. De tvärsektoriella klyftor som lätt kan uppstå mellan förvaltningar ska minimeras genom personliga kontakter och gemensamma aktiviteter.
Att förebygga olika typer av olyckor är komplext och kan inte göras av endast en förvaltning. Om man ser
vilka aktörer som har mandat och möjlighet att förebygga t.ex. trafikolyckor, vilket är en olycka som föranleder räddningsinsats, kommer man snart fram till att räddningstjänsten har en väldigt liten del däri. Det
olycksförebyggande arbete som räddningstjänsten i dagens läge kan bidra med är endast erfarenheter i
plan- och byggskedet samt erfarenheter från räddningsinsatser. Detta räcker inte långt om man vill
minska sannolikheterna och konsekvenserna för att t.ex. trafikolyckor ska uppstå. Det olycksförebyggande
arbete som gör den stora skillnaden ligger förmodligen på helt andra förvaltningar, exempelvis tekniska
förvaltningen. Detta synsätt kan även appliceras på många andra typer av olyckor.
Det föreligger ett stort behov av samarbete mellan kommunernas förvaltningar och Nerikes Brandkår för
att uppnå ett bra olycksförebyggande arbete. Analyser av kommunens risker och skapandet av åtgärdsprogram för att minimera riskerna bör göras i arbetsgrupper där berörda förvaltningar och Nerikes Brandkår finns representerade. Nerikes Brandkår kan även vara delaktig i kommunens planering avseende extraordinära händelser.
Med räddningstjänst avses de insatser som stat eller kommun ska utföra vid olyckor eller vid överhängande fara för olycka i syfte att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Kostnaderna
för räddningsinsatser ska stat och kommun stå för och får inte belasta den enskilde.
Skyldighet att utföra en räddningsinsats föreligger enbart om följande kriterier uppfylls samtidigt:
•

behov av ett snabbt ingripande - det måste vara akut

•

det hotade intressets vikt - antingen ekonomiskt, kulturellt eller annat värde

•

kostnader för insatsen - får inte överstiga värdet av det som ska räddas

•

omständigheterna i övrigt - t ex har den drabbade egna möjligheter att själv avstyra händelseutvecklingen
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Vid vissa olyckshändelser har staten ansvar för räddningstjänsten. Inom Nerikes Brandkårs område ansvarar staten för följande händelser.
Typ av olycka

Ansvarig för Statlig räddningstjänst

Flygräddning

Sjöfartsverket

Efterforskning av försvunna personer

Polisen

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen
(kärnteknisk anläggning)

Länsstyrelsen

Räddningstjänst på Vättern, utom i hamnar enligt kap 9.

Sjöfartsverket

Miljöräddningstjänst i Vättern utom i hamnar enligt kap 9.

Kustbevakningen

Tabell 1.1 Statlig räddningstjänst

1.1 Varför kommunalförbund?
Det finns många fördelar med att samverka om gemensam räddningstjänst.
Snabbare och effektivare hjälp till medborgarna
•

Snabbaste styrkan svarar för första insats oavsett kommungränser.

•

Större tillgång till tekniska och personella resurser.

•

Större uthållighet vid stora och tidskrävande olyckor

•

Större ledningsorganisation för effektivare insatser

Stordriftsfördelar
•

Mindre administration.

•

Lägre kostnader.

•

Samordnad utbildnings- och övningsverksamhet samt gemensam tillgång till övningsanläggningar.

•

Tillgång till fler instruktörer.

•

Enhetliga räddningsfordon och teknik.

Breddad kompetens inom det förebyggande arbetet
•

Mindre sårbarhet vid vakanser.

•

Bättre kompetens för tillsyn och övrigt arbete.

•

Möjliggör specialisering och förändrad uppgiftsfördelning.

•

Ökade satsningar på extern utbildning och informationsverksamhet.
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2. Begreppsförklaring
LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

LBE

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

MSB

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Huvuduppgiften är att
utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser.

Förbundet

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår

Medlemskommun

Någon av medlemskommunerna till Nerikes Brandkår vilka är Askersund,
Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och
Örebro.

Räddningstjänsten

Den kommunala verksamhet som bedriver olycksförebyggande verksamhet och arbetar skadeavhjälpande på skadeplats.

Brandskyddskontroll

Kontroll av fasta förbränningsanordningar, därtill hörande rökkanaler,
skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar ur brandskyddssynpunkt.

Sotning

Rengöring av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för
eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler.

Fiktiv station

Tillfällig uppehållsplats för räddningsstyrka i beredskap.

Skadeplats

Det geografiska område som är påverkat av en olycka

RIB

Räddningstjänstpersonal i beredskap, som är deltidsanställd och som har
en annan huvudarbetsgivare

Räddningsledare

Befattningshavare som leder en räddningsinsats

Styrkeledare

Befäl med lägst Räddningsledare A - kompetens och tjänstgör som arbetsledare och räddningsledare för en enhet.

Insatsledare

Befäl med lägst Räddningsledare B - kompetens och som tjänstgör som
räddningsledare, oftast vid insats med 2 enheter.

Regional insatsledare

Befäl med lägst Räddningsledare B - kompetens eller motsvarande och
som tjänstgör i Räddningsregion Bergslagens ledningsorganisation.

Räddningsåtgörare

SOS-operatör som är vidareutbildad i räddningsåtgörning och som utför
uppdrag åt Räddningsregion Bergslagen.

Larmbefäl

Befäl med lägst Räddningsledare A - kompetens eller motsvarande och
som tjänstgör i Räddningsregion Bergslagens ledningscentral.

Vakthavade befäl

Befäl med lägst Räddningsledare B - kompetens eller motsvarande och
som tjänstgör i Räddningsregion Bergslagens ledningscentral.

Räddningschef i beredskap

Befäl med brandingenjörskompetens eller motsvarande och som tjänstgör i Räddningsregion Bergslagens ledningsorganisation.

Rakel

Radiokommunikation för effektiv ledning
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3. Mål enligt lag om skydd mot olyckor
”Färre människor ska dö, färre människor ska skadas och mindre ska förstöras”
3.1 Nationella mål
•

Den verksamhet som ska bedrivas enligt denna lag syftar till att det i hela landet upprätthålls ett
med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor för människors liv och hälsa och för egendom och miljö.

•

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar
inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Kommunerna ska ta till
vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för olycksförebyggande verksamhet.

•

Räddningstjänst ska planeras och organiseras så att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid
och genomföras på ett effektivt sätt.

3.2 Vision och verksamhetsidé
Utifrån den riskbild som föreligger inom Nerikes Brandkårs operationsområde samt utifrån övriga lokala
förutsättningar ska mål formuleras så att de nationella målen uppfylls. Samhället eftersträvar ett ökat
skydd mot olyckor. Det känns därför naturligt att vår vision är:

Ett olycksfritt samhälle.
Arbetet kan inte utföras isolerat av olika aktörer utan måste ske i största möjliga samverkan för att bästa
möjliga resultat ska uppnås. Vår verksamhetsidé är därför:

Tillsammans skapar vi trygghet.
Verksamhetsidén är inte unik för enbart vårt förbund utan är en följd av lagstiftning på området. Vi betonar dock samverkan som ett viktigt medel för att nå framgång och avser då samverkan med såväl våra
medlemskommuner som andra organisationer t.ex. polis, ambulans, andra förbund, företag och enskilda.

3.3 Inriktningsmål
Våra inriktningsmål speglar direktionens politiska prioriteringar och visar vägen för verksamheten under
åren 2021-2024. Till våra inriktningsmål kopplas mätbara prestationsmål som återfinns i budget och verksamhetsplan och som beslutas av direktionen varje år. Syftet med målen är att underlätta prioritering,
uppföljning och utvärdering av all verksamhet vid Nerikes Brandkår.
•

Verksamheten bedrivs effektivt, miljömedvetet och i största möjliga samverkan utifrån medborgarnas behov.

•

Människor som bor eller vistas i våra medlemskommuner känner sig trygga och har ett likvärdigt
skydd mot olyckor.

•

Medborgarna har förmågan att själva förebygga och minska effekterna av oönskade händelser.

•

I mötet med Nerikes Brandkår känner människor att de får det stöd och den hjälp situationen kräver.

•

Medarbetare inom Nerikes Brandkår har erforderlig kompetens samt känner trygghet, yrkesstolthet och trivsel i sitt arbete.
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4. Riskbeskrivning
4.1 Översiktlig risktopografi
Varje medlemskommun tar fram en risk och sårbarhetsanalys utifrån lag om extraordinära händelser. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att:
•

Minska sårbarheten i kommunen och regionen och öka förmågan att hantera kriser.

•

Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om risker och
sårbarhet som finns inom det egna verksamhetsområdet.

•

Vara en viktig informationskälla för kommuninvånare och anställda.

•

Fungera som underlag för planering och genomförande av åtgärder (exempelvis i den fysiska planeringen) som minskar riskerna och sårbarheten.

Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser utgör en grund för kommunens löpande arbete med att hantera kriser och extraordinära händelser.
Nerikes Brandkår följer löpande samhällsutvecklingen och statistik kan tydliggöra förändringar och trender i omgivningen och kan tillsammans med erfarenheter utgöra ett användbart beslutsunderlag. Ett statistiskt grundat beslutsunderlag är viktigt för Nerikes Brandkår i den löpande planeringen av arbetet och
för verksamhetens olika målformuleringar.
Vid Nerikes Brandkår förs statistik över olyckor som föranlett räddningsinsats via händelserapporter. MSB
har till uppgift att ansvara för nationellt underlag i form av statistik och fakta om olycksutvecklingen och
säkerhetsarbetet för kommunernas, länsstyrelsernas och MSB:s uppgifter enligt LSO.
Nerikes Brandkår bedriver egna olycksförloppsutredningar och brandorsaksutredningar som ger förslag till
åtgärder och förändringar i arbetet. För att kunna presentera statistiken på ett bra sätt är geografiska informationssystem att föredra. Detta underlättar förståelsen av insamlad statistik och bidrar till ett högre
medvetande hos alla inblandade.
Invånarantalet och ytan i kommunerna ser ut på följande sätt:
Antal invånare

Landareal [km2]

Totalareal - land och vatten

155 696

1 373

1 629

Lindesberg

23 588

1 378

1 489

Kumla

21 738

204

207

Hallsberg

15 932

637

674

Askersund

11 377

817

1 025

Nora

10 726

619

695

Lekeberg

8 234

463

484

Laxå

5 683

602

741

Ljusnarsberg

4 771

576

631

257 745

6 669

7 575

Kommun
Örebro

Totalt

Tabell 4.1 Källa: Regionfakta, 31 december 2019
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4.2 Naturolyckor och extrema väderhändelser
Naturolyckor och extrema väderhändelser handlar om till exempel; värmebölja, storm, snöoväder, översvämning till följd av höga flöden, skyfall, ras och skred, skogsbrand, åska.

4.2.1. Översvämningar
I Sverige sker översvämningar främst vid ovanligt stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag i samband
med långvariga och kraftiga regn eller snösmältning. Vid vattenmättad mark fyller regnvatten eller smältvatten på sjöar och vattendrag. Oftast är det i grunden en fråga om mer eller mindre långvarig nederbörd
som orsakar översvämning.
Problemen blir i allmänhet som störst i anslutning till låglänta delar i stadsmiljö där vattnet letar sig in i
byggnader. Även infrastrukturen i låglänta delar påverkas. Örebro län är rikt på sjöar och vattendrag. Vatten från Örebro län rinner till alla de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. I länet
finns flera områden som drabbats hårt av översvämningar. Låglänta slättområden och andra problematiska områden i Örebro län har flera gånger drabbats hårt av översvämningar. MSB har identifierat 18 områden med betydande översvämningsrisker i Sverige. Två av dessa återfinns inom Nerikes Brandkårs område, tätorterna Örebro och Lindesberg.

4.2.2 Stormar
Stormar förekommer främst under hösten och vintern. Oftast drabbas södra, och ibland mellersta Sverige
av stormarna som bildas ute på Atlanten. Det är inte så ofta som stormar blir extremt kraftiga i Sverige,
men det har hänt och kommer med största sannolikhet att ske igen.
I samband med stormar påverkas samhällets infrastruktur. Vanliga störningar som uppstår är; problem
med elförsörjning, tele, data, vägar, tågtrafik etc.

4.2.3 Skyfall
40 mm nederbörd eller mer under ett och samma dygn definierar ett skyfall. Om det leder till allvarliga
problem beror på den tidigare, och kommande, väderlek samt vilka, och hur stora, områden som berörs. I
vår region innebär skyfall oftast nederbörd i form av regn, men även snö kan vara aktuellt. När och var ett
skyfall uppstår är mycket svårt att veta i förväg, och även hur stort område som kommer att beröras då
skyfall ofta är väldigt lokala.
I samband med skyfall inom tätbebyggt område kan de kommunala ledningsnäten och avloppsreningsverken påverkas.

4.2.4 Bränder i skog och mark
Varje år inträffar cirka 5000 bränder i skog och mark i Sverige. Storleken och omfattningen på dessa varierar från små till väldigt stora. År 2014 fick Västmanland uppleva den största skogsbranden i modern tid, då
totalt ca 13 100 hektar (131 km2) skadades i branden. Sommaren 2018 inträffade många skogsbränder
med stor omfattning och många lokala räddningstjänster i Sverige fick stöd från både nationellt och internationellt håll. Till följd av de rådande klimatförändringarna kan det bli allt vanligare med bränder i skog
och mark. Inom Nerikes Brandkårs område finns stora skogsområden i norr och söder.
I samband med större skogsbränder kan elförsörjning, data, telefoni, väg och tågtrafik påverkas. I yttersta
fall kan även tätorter behöva utrymmas.
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4.3 Andra olyckor
4.3.1 Anläggningar som hanterar farliga ämnen
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön är ägaren, eller den som utövar verksamheten, skyldig att i skälig omfattning hålla eller
bekosta beredskap med personal och utrustning och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller
begränsa sådana skador. Den som utövar verksamheten är dessutom skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor. Länsstyrelsen ska, efter samråd med kommunen, besluta vilka anläggningar som är farlig
verksamhet. Vid farlig verksamhet gäller även bestämmelser om varning, underrättelse vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen och information om olycka. Dessa skyldigheter gäller även vid överhängande
fara för olycka.
Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas "Sevesolagen" efter en stad i Italien där en stor olycka inträffade 1976. Syftet med lagen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och den vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier. Beroende på hur stora mängder kemikalier verksamheterna hanterar klassificeras de enligt lagstiftningen i två
kravnivåer. Verksamhetsutövaren är skyldig att förebygga risker och olyckor samt begränsa följderna av
en olycka. Verksamheter i den högre kravnivån ska presentera en säkerhetsrapport där bl.a. en riskanalys
och intern plan för räddningsinsatser ska ingå. För verksamheter som omfattas av den högre kravnivån
ska kommunen ta fram en kommunal plan för räddningsinsatser. Till Sevesolagen finns även en förordning
och en föreskrift. Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen vid dessa anläggningar i syfte att lagstiftningen ska efterföljas.
Tillsyn utförs regelbundet och baseras på riskerna vid anläggningen. Vid tillsynen över farlig verksamhet
bör det finnas tillgång till både räddningstjänst- och miljökompetens.

Verksamhet

2 kap§4, LSO

Seveso nivå

Kommun

1
2
3
4
5

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Lägre
Nej
Nej
Nej
Nej

Askersund
Askersund
Askersund
Askersund
Askersund

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Lägre
Lägre
Nej
Lägre
Högre
Högre
Högre
Lägre
Nej
Högre
Lägre
Lägre
Lägre
Nej

Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Kumla
Kumla
Kumla
Lekeberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg

Ja

Nej

Lindesberg

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Munksjö Aspa Bruk AB
Zinkgruvan Mining AB
Zinkgruvan Mining AB, Enemossen
Zinkgruvan Mining AB, Klarningsmagasinet
Zinkgruvan Mining AB, Åmme Energi HB Åmmeberg dammanläggning
Tälle bergtäkt
Dalaberget bergtäkt
Rangerbangård
Sandstubbetorp bergtäkt
Algol Chemicals AB
Nouryon Functional Chemicals AB
Fortum Waste Solutions AB
Lekhyttan bergtäkt
Teknos AB
Brenntag Nordic AB
Billerud Korsnäs Frövi AB
Torphyttan bergtäkt
SAAB Bofors Test Center
Korsnäs Rockhammar AB
Fabrikfallets dammanläggning
Meritor HVS AB
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21
22

Ahlstrom-Munksjö Ställdalen AB
Mälarenergi och vattenkraft
Bångbro dammanläggning
Orica Sweden AB
SSE Sverige AB (tidigare Norab AB)
Hagbydammen
Suzuki Garphyttan AB
Eon AB
Dylta bergtäkt
Eker bergtäkt
Ulvgryt bergtäkt
Atle bergtäkt
Örebro flygplats
Helikopterflygplats vid USÖ

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ja
Ja

Lägre
Nej

Ljusnarsberg
Ljusnarsberg

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Högre
Högre
Nej
Lägre
Lägre
Lägre
Lägre
Lägre
Lägre
Nej
Nej

Nora
Nora
Nora
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro

Tabell 4.2 Anläggningar klassade som farlig verksamhet och Seveso

4.3.2 Plan för räddningsinsats
Kommunens plan för räddningsinsats gäller de verksamheter som omfattas av högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen inom Nerikes Brandkårs geografiska område. Planen är upprättad av Nerikes Brandkår i
samråd med aktuella verksamheter och ska revideras och övas minst vart tredje år.
Berörda verksamheter är:
•

Akzo Nobel Functional Chemicals AB, Kumla kommun

•

Algol Chemicals AB, Kumla kommun

•

Fortum Waste Solutions AB, Kumla kommun

•

Orica Sweden AB, Nora kommun

•

SSE Sverige AB, Nora kommun

•

Brenntag Nordic AB, Lindesbergs kommun

Planen innehåller en sammanfattande beskrivning av de resurser som finns för att hantera allvarliga kemikalieolyckor hos Nerikes Brandkår och samverkande myndigheter och företag. Den beskriver kortfattat
den verksamhet som bedrivs hos de respektive företagen och vilka de största riskerna bedöms vara och
hur arbetet med att hantera dessa risker genomförs.
Förutom ovan nämnda verksamheter omfattas även riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om
utvinningsavfall av denna plan.
Berörd verksamhet är:
•

Zinkgruvan Mining AB:s gruvavfallsdamm, Askersunds kommun

4.3.2 Transport av farligt gods
Det geografiskt gynnsamma läget och den goda tillgången på infrastruktur; två europavägar, Hallsbergs
rangerbangård samt Örebro Airport, bidrar till att många stora företag väljer att etablera verksamhet eller
centrallager i våra medlemskommuner. Järnvägen och europavägarna E18 och E20 samt riksvägarna 49,
50 och 51 medför att det passerar stora mänger farligt gods genom vårt län. På flera platser passerar
dessa vägar vattenskyddsområden där en olycka kan få mycket stor påverkan samhället.
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4.3.3 Allvarlig händelse i publikt område
Stora publika anläggningar finns runt om i alla våra medlemskommuner. Förutom dessa anläggningar anordnas det flera gånger per år marknader, festivaler, konserter, utställningar i våra tätorter.
I samband med dessa arrangemang kan en liten händelse generera en serie av händelser som tillsammans
orsakar skador på människor och egendom. Framkomligheten för räddningstjänstpersonal begränsas ofta
i dessa sammanhang. Det är därför viktigt att Nerikes Brandkår tillsammans med andra myndigheter och
kommunerna jobbar aktivt med att alla dessa arrangemang kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt
för alla.

4.3.4 Trafikolyckor (tåg, väg, flyg, båt)
Som tidigare nämnts finns det stora och vältrafikerade vägar, järnväg, flygplats och större sjöar inom vårt
insatsområde och risken för att en allvarlig olycka ska ske är betydande. Statistik visar att trafikolyckor
sker fler gånger i veckan. Som tur är orsakar de flesta olyckorna inte så stora skador på människor, egendom och miljö men det sker fler olyckor varje år och med ökad inflyttning till fler av våra medlemskommuner ökar resandet.
Medlemskommunerna tillsammans med Trafikverket jobbar aktivt med att förbygga och lindra skadorna i
samband med olyckor. Det är viktigt att Nerikes Brandkår bidrar till arbetet med de olycksundersökningar
som görs och de erfarenheter som kommer fram i samband med inträffade händelser.

4.3.5 Brand i byggnad
Varje år sker drygt 11 000 bränder i byggnader i Sverige. Statistik visar att cirka 65 % av bränderna sker i
bostadsmiljö, 15 % i allmänna byggnader och resterande 20 % i industrier och övriga byggnader.
Antal utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare för Nerikes Brandkår är 0,53 enligt Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019 (utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, MSB) medianvärdet för landet är 0,54.
Den vanligaste brandorsaken vid bränder i småhus är eldstadsrelaterade och i flerfamiljshus är glömd spis
den vanligaste. Glömd spis orsakar nästan hälften av alla bränder i flerfamiljshus, i småhus hör det till
ovanligheterna att detta är orsaken.
Anlagda bränder är ett stort samhällsproblem. Totalt anläggs över 10 000 bränder årligen i Sverige och
barn och ungdomar under 18 år står för 60 % av alla anlagda bränder. De flesta anläggs i bostadshus och
skolor och den totala kostnaden för anlagda bränder uppgår till cirka 1 miljard kronor per år.
Nerikes brandkår ska tillsammans med andra aktörer arbeta för att på olika sätt minska problemen med
anlagda bränder.

4.3.6 Brand i fordon
Nerikes Brandkår hanterar drygt 130 bränder i fordon varje år. Mest förekommande är att det är en personbil som brinner till följd av tekniskt fel eller anlagd brand.

4.4 Antagonistiska hot
Antagonistiska händelser kan få stor påverkan på samhället och kan innebära risker för räddningstjänsten.
Det går inte att utesluta att en händelse av denna karaktär skulle kunna inträffa inom Nerikes Brandkårs
område. Nerikes Brandkår kommer därför fortsätta att följa utvecklingen inom området och vid behov
utbilda och öva egen personal i samverkan med andra aktörer.
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4.4.1 Pågående dödligt våld
Pågående dödligt våld (PDV) är ett samlingsbegrepp som beskriver grova våldsyttringar i publika miljöer
som exempelvis skolor och köpcentra. En sådan händelse skulle ställa komplicerade krav på insatta styrkor att hantera det pågående skeendet och det skulle innebära utmaningar för Nerikes Brandkårs förmåga
att omhänderta egen personal.

4.4.2 Terrorism
Terrorism avser sådana gärningar som kan injaga allvarlig fruktan hos allmänheten eller på annat sätt allvarligt försöka påverka eller förstöra politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i ett
land.
En terrorattack innebär stor påverkan på samhället och drabbade verksamheter och individer. Det medför
också ett omfattande informations- och kommunikationsbehov och ett direkt agerande från ansvariga
myndigheter. Räddningstjänst kommer att bli involverad och personal kommer att arbeta på platser där
det förekommer både kända och okända risker. Bedömningar kommer att behöva göras och det kommer
bli medvetna risktaganden för att vinsterna med insatsen att rädda liv överväger riskerna.

4.5 Kommunala vattenskyddsområden
Inom Nerikes Brandkårs område finns det flera vattentäkter som är särskilt känsliga för utsläpp av farliga ämnen och förorenat släckvatten från bränder. Särskilda skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda
dessa områden. Skyltning av områdena har skett, insatsplanering finns och personalen har utbildats för
att ta särskild hänsyn i dessa områden.
Örebro

Bista-Pilängen, Eker, Flåten, Kilsmo, Glanshammar, Garphyttan, Närkes
Kil, Odensbacken

Kumla

Blacksta

Lindesberg

Kloten, Norra Allmänningbo, Vasselhyttan, Morskoga, Grönbotorp, Spannarboda, Rockhammar, Rya, Ramshyttan, Fellingsbro/Västvalla

Askersund

Åsbro, Zinkgruvan, Mariedamm, Rönneshyttan, Vättern

Hallsberg

Björnhammaren, Hallsberg, Långängen, Hjortkvarn, Sköllersta, Tisaren,
Vretstorp

Nora

Bälgsjön, Yxsjön/Lindesby

Laxå

Djupbäcken, Norrudden Östra Laxsjön, Kroa Finnerödja

Lekeberg

Fjugesta, Mullhyttan

Ljusnarsberg

Finnhyttan

Dessutom utgör Hjälmaren med Eskilstunaån vattentäkt för Eskilstuna.
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4.6 Statistiskt underlag
Nerikes Brandkår tar löpande och vid behov fram statistik för den operativa verksamheten. Utryckningsstatistiken är ett viktigt underlag för såväl det olycksförebyggande arbetet som den operativa
verksamheten. Ur MSB:s och vår egen statistik kan man utläsa vissa generella fakta som, tillsammans
med de riskanalyser som utförs, utgör ett viktigt underlag för dimensioneringen av Nerikes Brandkårs
utryckningsstyrkor.
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5. Förebyggande organisation och förmåga
Detta kapitel beskriver den olycksförebyggande verksamheten vid Nerikes Brandkår. All personal deltar på
något sätt i det olycksförebyggande arbetet, oftast i kombination med operativ verksamhet.

5.1 Olycksundersökning
Nerikes Brandkår ska undersöka räddningsinsatser i enlighet med 3 kap 10 § LSO. Syftet är att klarlägga
olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsens genomförande, alternativt utreda en viss specifik omständighet, förmåga eller annat som kan vara förenat med viktiga lärdomar.
Utredningen ska användas för utveckling av den operativa verksamheten och det olycksförebyggande arbetet. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande.
Vid behov bistår Nerikes Brandkårs utredare andra myndigheter vid utredningar och ser till att erfarenheter av intresse för Nerikes brandkår tas tillvara. Till exempel sker samverkan med Trafikverkets utredare
vid samtliga dödsolyckor i trafiken, varvid Trafikverket ansvarar för rapportskrivning och erfarenhetsåterföring till andra aktörer.

5.1.1 Nivåer
Två nivåer av olycksutredning utförs inom Nerikes Brandkår.
Olycksutredning enligt nivå 1 utförs av den eller de som varit räddningsledare vid insatsen och dokumenteras i händelserapporten efter varje räddningsinsats. Varje händelserapport skickas månadsvis till MSB.
Erfarenheterna från händelserapporterna fångas upp av dem som granskar händelserapporterna eller av
ansvariga inom särskilt utpekade områden. Erfarenheterna förs vidare till berörda avdelningar inom Nerikes Brandkår eller externa parter via de samverkansnätverk som förekommer i olika frågor.
Olycksutredning enligt nivå 2 initieras och utförs av utpekade utredare och redovisas av en särskild rapport. Vid Nerikes Brandkår finns idag en brandingenjör, två brandinspektörer och två styrkeledare som
särskilt utbildats i olycksutredningar och som ansvarar för dessa utredningar. Vid behov kan ytterligare
kompetens, såväl extern som intern, knytas till utredningsarbetet.
Olycksutredning enligt nivå 2 omfattar normalt händelser där antingen räddningsledare eller annan personal påtalat att det finns behov av att utredning utöver nivå 1 sker eller då utredarna själva uppmärksammar en händelse/händelser där man tror sig kunna dra värdefulla erfarenheter. Externa parter t.ex. MSB
kan påkalla behov av en viss utredning/utredningar, varvid dessa handläggs och dokumenteras av utredarna som en nivå 2-utredning.

5.1.2 Redovisning
Rapporterna redovisas på Nerikes Brandkårs intranät samt delges berörda avdelningar inom Nerikes
Brandkår och berörda externa samverkansparter. Kopia på rapporten skickas även till Länsstyrelsen och
till MSB. Erfarenheterna från varje olycksundersökning redovisas på räddningsavdelningens interna möten
där beslut tas om eventuella åtgärder, förändringar, utbildningsbehov etc. På mötet deltar ansvariga chefer från avdelningarna: intern utbildning, operativ planering, teknik och underhåll samt personal.

5.2 Utbildning
Nerikes Brandkår erbjuder olika typer av utbildning för allmänhet, offentlig verksamhet, företag och övriga intressenter. En del av dessa sker genom samarbete med Brandskyddsföreningen Sverige. Genom att
erbjuda utbildningar kan Nerikes Brandkår verka för att kunskap sprids i samhället och skapa ett positivt
tänkande kring att förebygga bränder och andra olyckor.
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5.2.1 Utbildningar
Nerikes Brandkår erbjuder främst följande utbildningar:
•

Ansvarig för brandskyddet - riktar sig till brandskyddsansvariga på arbetsplatser.

•

Systematiskt brandskyddsarbete - beskriver en av metoderna att arbeta aktivt med brandskyddet
på arbetsplatsen.

•

Föreståndare brandfarlig vara - för dem som har ansvar för hanteringen av brandfarliga gaser och
vätskor på arbetsplatsen.

•

Heta arbeten - vänder sig till dem som har företagsförsäkring och arbeten som ger upphov till het
yta eller gnistbildning.

•

Anläggningsskötarutbildning för brandlarmsanläggningar

•

Företagsanpassade utbildningar

•

Grundläggande brandkunskap

•

Hjärt- och lungräddning

•

Krisstöd

•

Egensotning

5.2.2 Räddningsgymnasiet
Räddningsgymnasiet är ett samarbete mellan Nerikes Brandkår och Alléskolan i Hallsberg, där eleverna
har möjlighet att välja räddning och säkerhet som ett tillval till en traditionell gymnasieutbildning. I kurserna ingår bl.a. brandsläckning, livräddning, ledarskap, rökdykning, olycksfallsvård och krispsykologi.

5.3 Sotning
Nerikes Brandkår ansvarar för att sotningsverksamheten inom kommunerna utförs enligt bestämmelserna
i lag om skydd mot olyckor. Inom förbundet är det ca 58 000 anläggningar som omfattas av sotning och
brandskyddskontroll. Ett arbete som utförs med hjälp av privata entreprenörer (Örebro Sotarn AB, Ludvikasotarn AB, Lindesbergs Sotningsdistrikt AB och Sydnärkesotaren AB). Entreprenörerna håller register
över de objekt som omfattas av krav på sotning och brandskyddskontroll och Nerikes Brandkår genomför
årlig tillsyn av entreprenörernas verksamhet.

5.3.1 Egensotning
I LSO framgår det att kommunen är ansvarig för såväl sotning som brandskyddskontroll. Emellertid ges
även utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv, eller via någon annan, utföra sotning i den
egna fastigheten. En förutsättning för detta är dock att sotningen kan ske på ett, från brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Ett medgivande ska ha föregåtts av ett aktivt val från den enskilde, vilket innebär
att denne måste ansöka hos Nerikes Brandkår om att sotningen får utföras av någon annan än den som
förbundet utsett. Observera att detta endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen ska utföras av de utsedda entreprenörerna.
När Nerikes Brandkår behandlar en ansökan beträffande egensotning bedöms det om sotningen kan utföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövningen beaktar Nerikes Brandkår anläggningens komplexitet, riskbilden, den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften. Medgivande om
egensotning gäller tills vidare.
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5.4 Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
När det gäller vilka verksamheter som ska omfattas av tillsyn är det inte reglerat i någon författning. Tillsynen planeras istället utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Såväl nationell som lokal statistik utgör
viktiga faktorer när behovet av tillsyn inom olika kategorier av verksamheter bedöms. Behovet av tillsyn
styrs sedan av flera olika faktorer. Det kan till exempel vara verksamheter där konsekvenserna av en
brand påverkar människors liv och hälsa eller där det vistas personer som inte själva kan påverka vilket
brandskydd som finns. Även allmänhetens förväntningar på oss som tillsynsmyndighet påverkar planeringen. Den enskilde förväntar sig att vi utför tillsyn på hotell, vårdanläggningar, köpcentra, etc. De erfarenheter, såväl förebyggande som operativa, som vi inom Nerikes Brandkår har påverkar också tillsynsplaneringen.
Tillsynen utförs sedan utifrån en sjustegsmodell där steg 1-5 är grundläggande steg och 6-7 är bedömningssteg.
1. Byggnad eller anläggning
Om det inte är en byggnad eller anläggning kan man som regel inte ställa krav utifrån 2 kap.
2 § LSO.
2. Kartläggning av objektet
I detta steg skapar man sig en bild av storleken på byggnaden och hur den är utformad. Det
är också viktigt att kartlägga nä byggnaden uppfördes samt om det skett några om- eller tillbyggnationer.
3. Vad ska skyddas?
Vanligtvis är det Liv och hälsa prioriterat. Även egendom och miljö kan behövas skyddas i
samband med brand.
4. Riskbild och scenarier
När man vet vad som ska skyddas så utreder man vilka risker och hot som finns utifrån byggnadens utformning och vad som ska skyddas.
5. Byggnadens brandskydd
Här utreds byggnadens brandskyddsnivå mer ingående och hur det organisatoriska brandskyddsarbetet är uppbyggt och fungerar.
6. Skyddas det som ska skyddas?
Här bedömer tillsynsförrättaren om det finns ett skäligt brandskydd med utgångspunkt från
de uppgifter som framkommit i steg 2-5. Det görs en helhetsbedömning av den totala brandskyddsnivån, organisatoriskt och byggnadstekniskt. Skyddas det som ska skyddas utifrån risker och tänkta scenarion.
7. Krav på åtgärder
Om det i steg 6 konstateras att brandskyddsnivån inte uppfyller skälig nivå så ställs krav på
åtgärder i ett föreläggande efter det att man kommunicerat en tjänsteanteckning med berörda parter.
Vid ett tillsynsbesök kontrolleras företagets systematiska brandskyddsarbete, det byggnadstekniska utförandet avseende brand och att brandskyddsnivån inom objektet håller en skälig nivå. För att få utföra tillsyn måste tillsynsförrättaren ha adekvat kompetens och delegation. En rundvandring utförs på objektet
och den dokumentation företaget har tagit fram för det systematiska brandskyddsarbetet kontrolleras.
Dokumentationen ska redovisa ansvarsfördelning och rutiner för t.ex. egenkontroll, utbildning, övning etc.
samt hur byggnadens brandskydd är uppbyggt.
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Objekt där brandskyddsnivån är för låg får återkommande tillsynsbesök. Nerikes Brandkår håller ett register över tillsynsobjekten som ligger till grund för tillsynsplaneringen. I vissa fall kan det bli aktuellt att samverka med andra myndigheter vid tillsyn, såsom polisen, kommunernas förvaltningar, Länsstyrelsen m.fl.
Kommun
Örebro

Tillsyn LSO

Tillsyn LBE

Tillsyn LSO + LBE

1066

153

235

Lindesberg

257

19

64

Kumla

160

30

39

Hallsberg

132

27

42

Askersund

118

32

19

Nora

108

18

12

Lekeberg

64

13

9

Laxå

80

17

19

Ljusnarsberg

34

5

3

2 019

314

442

Totalt

Tabell 5.1 Antal verksamheter som är föremål för tillsyn.

5.5 Tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Enligt LBE krävs tillstånd från kommunen vid hantering av större mängder varor som bedöms brandfarliga
eller explosiva. Nerikes Brandkår handlägger dessa ärenden enligt förbundsordningen.
Processen börjar med en ansökan från den som avser att hantera brandfarliga eller explosiva varor i tillståndspliktig mängd. Ansökan granskas av handläggare på Nerikes Brandkår för att sedan tillstyrkas eller
avslås. Om ansökan tillstyrks skrivs ett tillstånd ut med eventuella villkor. Efter detta kan den som ansökt
bygga sin anläggning enligt gällande regler och anvisningar. När anläggningen är färdigställd ska denna
avsynas av handläggaren på Nerikes Brandkår.

5.6 Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Enligt LBE, ska räddningstjänsten utöva tillsyn vid anläggningar som hanterar brandfarliga eller explosiva
varor för att säkerställa att lagstiftningen följ. Tillsynen sker enligt ett förutbestämt tidsintervall som beror
på typ av anläggning och omfattningen av hanteringen. Denna tillsyn bedrivs och ordnas på samma sätt
som tillsynen enligt LSO.

5.7 Plan- och byggprocessen
Nerikes Brandkår granskar plan- och byggärenden på remiss från stadsbyggnadskontoren. Vid planärenden granskas planhandlingen avseende brandskydd och säkerhet i området samt räddningstjänstens insatsmöjligheter. Bedömningen görs med hjälp av register, arkivmaterial och erfarenheter.
Vid ny- eller ombyggnation av byggnader krävs en brandskyddsdokumentation enligt Boverkets regler. I
brandskyddsdokumentationen beskrivs bland annat utrymningsstrategi, hur man förhindrar brandspridning inom byggnaden och hur ventilationen är uppbyggd.
Vid handläggning av översiktsplaner ska kommunen skicka förslaget på remiss till Nerikes Brandkår för yttrande. Det har stor betydelse att redan i samhällsplaneringsskede ta hänsyn till hur riskbilden kommer att
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förändras genom ett nytt planförslag. Att i efterhand försöka ändra ett områdes karaktär är både kostsamt och svårt. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, bland annat skydd mot olyckor, vilket medför
att Nerikes Brandkår ska finnas med som en instans i processen.

5.8 Information
Nerikes Brandkårs information syftar till att ge service och sprida kunskap för att förebygga olyckor och
därmed bidra till ett tryggare samhälle och ett fortsatt högt förtroende för räddningstjänsten. Målet är att
våra medborgare ska känna sig trygga och viktiga målgrupper är privatpersoner, företag, myndigheter,
organisationer, föreningar och media.
Webbplatsen www.nerikesbrandkar.se är den viktigaste informationskanalen. Där ska all information finnas och vi ska kunna hänvisa till webbplatsen i olika sammanhang (t.ex. i trycksaker och annonser). På
webbplatsen ska så många användare som möjligt kunna söka och läsa information på ett enkelt och effektivt sätt oberoende av egenskaper och förmågor.
Vi annonserar vid behov i lokal media och bearbetar även media med hjälp av pressmeddelanden och
andra kontakter. Via kampanjer lyfter vi särskilda fokusområden, och vi deltar i och genomför även olika
evenemang, t.ex. mässor eller öppet hus. Vi ställer oss positiva till studiebesök. Vi tar fram material som
kan användas riktat i olika sammanhang, t.ex. information till boenden i hyresfastigheter, i skolor, på anslagstavlor, i utskick till hushåll etc. Vi samarbetar med våra medlemskommuner för att sprida information
i deras etablerade informationskanaler, såsom webb, medborgartidningar, informationsblad etc.

5.9 Olycksförebyggande samarbetet med medlemskommunerna
Samarbetet mellan Nerikes Brandkår och medlemskommunerna ska driva det olycksförebyggande arbetet framåt och upptäcka frågor som annars aldrig skulle ha aktualiserats. Ett bra samarbete präglas av
god kommunikation och detta skapas bäst genom kontinuerliga sammankomster i arbetsgrupper. De
tvärsektoriella klyftor som lätt kan uppstå mellan förvaltningar ska minimeras genom personliga kontakter och gemensamma mål.
Nerikes Brandkår kan på egen hand endast arbeta förebyggande inom ett smalt område när det gäller de
olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Ansvaret för att förebygga andra typer av olyckor vilar på övriga förvaltningar i kommunen. Exempel på olycksförebyggande arbete som inte framgår av handlingsprogrammet är det arbete som sker för att minska antalet trafikolyckor, skadeförebyggande arbete på
badplatser m.m. Kommunen måste ansvara för det olycksförebyggande arbetet i stort. Nerikes Brandkår
ska vara en av flera länkar som knyter samman kommunens förebyggande arbete med inträffade händelser och erfarenheter.
Nerikes Brandkår vill medverka i kommunernas arbetsgrupper för att föra in idéer och synpunkter inom
området skydd mot olyckor. Nerikes Brandkår som organisation besitter en stor kompetens gällande konsekvensminskande åtgärder och annat olycksförebyggande arbete. Denna kompetens ska föras ut i medlemskommunerna för att senare kunna tillämpas i praktiska åtgärdsprogram. Nerikes Brandkår bör även
medverka vid medlemskommunernas arbete enligt lagen om extraordinära händelser eftersom räddningstjänsten ofta har en central roll i dessa situationer.
I arbetsgrupper bör ett systematiskt olycksförebyggande arbete bedrivas där diskussionen och åtgärderna
bygger på risk- och sårbarhetsanalyser samt statistik över inträffade olyckor. Åtgärdsprogram bör skapas
med analyserna som grund, och därefter verkställas i varje berörd förvaltning. Det är viktigt att alla förvaltningar medverkar i framtagandet av analysunderlag etc. för att åtgärdsprogrammet ska bli heltäckande. Efter att åtgärdsplanerna och det praktiska arbetet har utförts bör en utvärdering göras för att se
om åtgärderna fick önskat effekt eller om någonting ska revideras och förbättras.
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6. Operativ organisation
Enligt LSO definieras räddningstjänst som de räddningsinsatser som staten eller kommunerna är skyldiga
att genomföra vid olyckor eller överhängande fara för olyckor. Staten och kommunens ansvar är dock inte
oinskränkt. Skyldigheten att genomföra räddningsinsatser föreligger endast om det är motiverat utifrån
behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaden för insatsen och omständigheterna i övrigt.

6.1 Förmåga att genomföra räddningsinsatser
Den centrala frågan vid framtagandet av ett nytt handlingsprogram avseende räddningstjänst är vilken
ambitionsnivå kommunen eller förbundet ska ha gällande sin förmåga att genomföra räddningsinsatser.
Kraven på förmåga regleras till viss del i LSO. Lagens inledande bestämmelse ställer krav på en viss likvärdighet avseende skyddet mot olyckor och att hänsyn tas till de lokala förhållandena. I LSO 1 kap. 3 § anges
dessutom att räddningsinsatserna ska påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Nerikes Brandkårs tolkning av dessa bestämmelser ligger tillsammans med egen ambition till grund för
den förmåga som anges i detta handlingsprogram. Nerikes Brandkår kan för enskilda brandstationer även
ha en högre ambition då det är möjligt, vad gäller bemanning och förmåga.
Nerikes Brandkårs operativa ambitionsnivå bestäms av direktionen och beredskapen ska ställas i relation
till de risker som förekommer inom Nerikes Brandkårs område. På följande sidor kommer Nerikes Brandkårs förmåga att genomföra räddningsinsatser att redovisas. Inom förbundets geografiska yta finns 28 fysiska brandstationer. För varje brandstation kommer den förväntade förmågan att redovisas.

Bild 6.1 Brandstationernas placering i förbundets geografi
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6.2 Kompetenser
I Nerikes Brandkårs räddningsorganisation ska det finnas tillgång till:
•

Styrkeledare med lägst Räddningsledare A-kompetens

•

Insatsledare med lägst Räddningsledare B-kompetens

Via Räddningsregion Bergslagen har Nerikes Brandkår tillgång till:
•

Regional insatsledare med lägst Räddningsledare B-kompetens eller motsvarande

•

Räddningsåtgörare med lägst Räddningsåtgörarkompetens

•

Larmbefäl med lägst Räddningsledare A-kompetens eller motsvarande

•

Vakthavande befäl med lägst Räddningsledare B-kompetens eller motsvarande

•

Räddningschef i beredskap med lägst brandingenjörskompetens eller motsvarande

Övrig brandpersonal består av tre olika kompetensnivåer:
•

Heltidsbrandmän utbildade enligt Skydd mot olyckor eller motsvarande utbildning

•

Räddningstjänstpersonal i beredskap utbildade enligt Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap eller motsvarande utbildning externt eller internt

•

Räddningsvärnspersonal utbildade enligt intern utbildningsplan

6.3 Räddningsstyrkor
Målsättning är att 93 personer ska finnas i beredskap och jour inom Nerikes Brandkår. Utöver Nerikes
Brandkårs personal finns även personer i beredskap och jour inom Räddningsregion Bergslagens ledningsorgansiation, se avsnitt 6.4.
För att medborgarna i våra medlemskommuner ska få hjälp inom godtagbar tid har Nerikes Brandkår
räddningsstyrkor placerade på 28 olika brandstationer som ligger i de största tätorterna inom förbundet.
Normalt kan boende i dessa tätorter erhålla hjälp inom 10 min vid en olyckshändelse. De flesta boende på
landsbygden nås normalt inom ca 20 min vid en olyckshändelse. Ett fåtal med längre avstånd från tätorter
nås av räddningstjänsten inom 25 - 30 minuter. På speciella kartor som finns hos räddningstjänsten redovisas detta för hela kommunalförbundet. Personal i jour befinner sig normalt på respektive brandstation
för att omedelbart kunna rycka ut. Personal i beredskap finns tillgänglig i samhället men ska vid larm
kunna infinna sig för tjänstgöring så att utryckning kan ske inom 5 minuter från respektive brandstation
(förutom beredskapsstyrka Byrsta som har 12 min).
Inom Nerikes Brandkår finns fyra olika typer av styrkor. Bemanning på stationer kan variera, men i normalfallet gäller nedanstående. Eventuella avvikelser i bemanning hanteras av Nerikes Brandkår tillsammans
med Räddningsregion Bergslagen genom exempelvis tillfälligt förändrade larmplaner för att upprätthålla
beredskap.
Räddningsvärn (ej beredskap)
Ramsberg, Järnboås, Vedevåg, Rockhammar, Glanshammar, Vinön, Odensbacken, Vretstorp, Hasselfors, Finnerödja, Mariedamm, Hammar och Olshammar
Första styrka i beredskap
Ett befäl och två brandmän: Hjortkvarn
Ett befäl och tre brandmän: Garphyttan, Vintrosa, Odensbacken och Pålsboda
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Grundstyrka i beredskap
Ett befäl och fyra brandmän:

Kopparberg, Guldsmedshyttan, Nora, Frövi, Fellingsbro, Fjugesta,
Laxå, Byrsta, Askersund

Ett befäl och fem brandmän:

Lindesberg

Grundstyrka i jour
Ett befäl och fyra brandmän:

Byrsta och Örebro (Örebro har två grundstyrkor i jour)

6.3.1 Högre ambition
Första styrka i beredskap när personalläget medger
Ett befäl och två brandmän:

Vretstorp och Finnerödja

6.4 Ledningsfunktioner
Inom Nerikes Brandkår finns ledningsfunktioner i jour och i beredskap:
•

En insatsledare i jour på örebrostationen.

•

En insatsledare i beredskap i norra länsdelen (tillsammans med Räddningstjänsten Skinnskattebergs kommun).

Utöver ovanstående insatsledare finns övergripande ledningsfunktioner i Räddningsregion
Bergslagen. Några funktioner finns alltid på plats i ledningscentral och andra har beredskap i
hemmet:
•

Regional insatsledare

•

Räddningsåtgörare från SOS Alarm

•

Larmbefäl

•

Vakthavande befäl

•

Räddningschef i beredskap
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7. Operativ förmåga
Nerikes Brandkårs operativa förmåga kan beskrivas utifrån tre omvärldslägen; normalt, extraordinär
händelse samt under höjd beredskap. Inledningsvis följer en normallägesbeskrivning. Hur fort räddningsstyrkorna kan rycka ut och nå den hjälpsökande beror på var olyckan inträffar, styrkornas placering, beredskapsform och pågående insatser.

7.1 Tid till hjälp - responstid
Tid till hjälp - från 112-samtal till första resurs är på plats - beror i huvudsak på var olyckan inträffar. I
SKR:s Öppna Jämförelser som ges ut varje år framgår mediantiden för att nå alla invånare i alla kommuner.
För att exempelvis förbättra insatstiden i Örebro tätort pågår arbete för att bygga ytterligare en brandstation i de östra delarna av Örebro tätort.
Vid längre pågående insats - i de större tätorterna - ska Nerikes Brandkår ha förmåga att minimera tiden
till hjälp för ytterligare ett larm inom samma område genom att besätta berörd brandstation eller fiktiv
station med annan räddningsstyrka. Med dessa förutsättningar och med avtal med närliggande räddningstjänster kan hjälpbehövande erhålla hjälp inom godtagbar tid inom hela insatsområdet.
Nerikes Brandkårs styrkor är som mest dimensionerade för ”vardagliga” lägenhetsbränder och trafikolyckor, se punkten 7.6. För större händelser krävs alltid en flexibel samverkan för att medborgarna ska
kunna erhålla bästa möjliga hjälp. Omfattande larmplaner är därför upprättade och inlämnade till SOS
Alarm för att flera styrkor ska kunna larmas initialt då detta behövs.
Vid speciella övningar, såsom rök- och kemdykning, båtövning eller andra beslutade uppdrag får tid till
hjälp förlängas för del av styrkan genom beslut av Brandchef.

7.2 Första Insats Person (FIP)
I tätorterna Laxå, Askersund och Lindesberg har styrkeledaren ett eget fordon (så kallad FIP-bil) för att vid
larm ha möjlighet att åka direkt till olycksplatsen. Tid till hjälp kan på detta sätt förkortas väsentligt och en
första insats kan påbörjas tidigare.

7.3 Ledning
Ledningsorganisationen vid räddningsinsats är organiserad enligt MSB:s publikation Taktik, Ledning, Ledarskap. Brandkåren ska ha förmåga att bemanna tre ledningsnivåer; systemledning, insatsledning och
uppgiftsledning.
Systemledning innehåller normativ och strategisk ledning. Normativ ledning avser tolkning av organisationens roll, exempelvis avgöra om en händelse uppfyller kriterierna för räddningstjänst. Strategisk ledning
avser beslut om beredskap för hela organisationen, tilldelning och prioritering av resurser till pågående
insatser.
Insatsledning innehåller räddningsledning och samordning av enheter på olycksplatsen. Räddningsledning
avser den samlade ledningen av en insats. Samordning av enskilda enheter innebär hantering av olika enheters uppgifter i tid och rum.
Uppgiftsledning innebär ledning av enskild enhet lösande en uppgift.
Inom Nerikes Brandkår utövas normativ och strategisk ledning av övergripande ledningsfunktioner inom
Räddningsregion Bergslagen. Resurserna inom Räddningsregionen leds fullt ut av ett gemensamt bemannat ledningssystem som är uppbyggt av olika ledningsfunktioner. Styrkeledare/arbetsledare, insatsledare
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och regional insatsledare arbetar med skadeplatsnära (yttre) ledning av räddningsinsatser. Ledningscentralen i Örebro är bemannad dygnet runt av räddningsåtgörare, ett larmbefäl och ett vakthavande befäl
som tillsammans med räddningschef i beredskap utövar övergripande ledning av den operativa verksamheten.

7.4 Samverkan
Tillsammans med andra skapar vi trygghet och en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad räddningsinsats är att de samverkande blåljusmyndigheterna räddningstjänst, polis, ambulans och sjukvård är
samövade och har kunskap om varandras organisationer. Ytterligare en förutsättning för samverkan vid
olyckor är det gemensamma kommunikationssystemet RAKEL.
Vid vissa typer av olyckor samverkar vi med andra statliga resurser, såsom sjö- och flygräddningen/JRCC,
kustbevakning, tull, polis och militär.
När människor drabbas av olyckor är också medlemskommunerna en viktig del i räddningsinsatsen. Kommunernas lednings- och informationsresurser är betydelsefulla och efter en olycka spelar förvaltningarna
ofta en stor roll när det gäller att erbjuda de drabbade stöd och hjälp för att lösa praktiska problem som
uppstår i samband med olyckor.
Även privata företag utgör en viktig resurs när olyckor inträffar genom att de kan bidra med expertkunskap, materiel och resurser om de själva eller andra drabbas.
För att få ännu bättre förutsättningar för att fullgöra vårat uppdrag deltar Nerikes Brandkår tillsammans
med övriga räddningstjänster inom Räddningsregion Bergslagen i projektet Samhällsgemensam larm- och
ledningscentral. Larm- och ledningscentralen beräknas vara i drift under våren 2023 och kommer att medföra att vi får en bättre samhällsförmåga vid vardagliga händelser och under svårare påfrestningar.

7.5 I Väntan På Ambulans IVPA - hjärtstartsverksamhet
I avtal med Region Örebro län utövar Nerikes Brandkår hjärtstartsverksamhet på samtliga stationer. I Fellingsbro har räddningsstyrkan ett utökat uppdrag som innebär att även åka på alla prio 1-larm som ambulansen kallas till.

7.6 Räddningsstyrkornas förmåga
Inom Nerikes Brandkår organiseras räddningsstyrkorna i fyra nivåer; räddningsvärn, första styrka i beredskap, grundstyrka i beredskap och grundstyrka i jour. Styrkornas förmåga beror på utbildningsnivå, antal
brandpersonal och utrustning. För att utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter krävs en styrkeuppbyggnad
av flera styrkor på skadeplats. Larmplan och inre lednings strategiska beslut avgör vilka resurser som dirigeras till varje skadeplats. I tabell 7.1 redovisas förmåga för respektive räddningsstyrka.
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Byrsta (Heltid)

Örebro (Heltid)

Lindesberg (RIB)

Kopparberg (RIB)

Guldsmedshyttan (RIB)

Nora (RIB)

Frövi (RIB)

Fellingsbro (RIB)

Fjugesta (RIB)

Laxå (RIB)

Byrsta (RIB)

Askersund(RIB)

Garphyttan(RIB)

Vintrosa(RIB)

Odensbacken (RIB)

Pålsboda (RIB)

Hjortkvarn (RIB)

Ramsberg (Värn)

Järnboås (Värn)

Vedevåg (Värn)

Rockhammar (Värn)

Glanshammar (Värn)

Vinön (Värn)

Odensbacken (Värn)

Vretstorp (Värn/RIB)

Hasselfors (Värn)

Finnerödja (Värn/RIB)

Mariedamm (Värn)

Hammar (Värn)

Olshammar (Värn)
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X

X

X

X
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X

X

X

X

X
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X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Utvändig livräddning med bärbar
stege

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Släckning av mindre utflöde av
brännbar vätska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X) (X) (X) (X)

X

X

X

X

Samtidig insats med utvändig
släckning eller utvändig livräddning X
och rökdykarinsats

X

Räddningsstyrkor

Förmåga

Utvändig släckning av byggnad

Svara för vattenförsörjning

Förberedande åtgärder för
rökdykarinsats
Förberedande åtgärder för
losstagning av fastklämda i samband med trafikolycka eller ras
Insatser under höjd beredskap

Ytvattenlivräddning

Losstagning vid trafikolycka

Djurlivräddning

Utföra uppgiftsledning

Utföra livräddning och
skadebegränsande åtgärder vid
utsläpp av farligt ämne
Utföra rökdykarinsats vid normal
riskmiljö
Kemdykning

Vattenlivräddning genom
fridykning ner till 4 m djup

Avancerad losstagning vid
trafikolycka

X

X

Utföra rökdykning med förhöjd
risk

X

X

Samtidig kemdykning och sanering
(Örebro, Byrsta)
X

X

Tabell 7.1 Förmåga redovisad per räddningsstyrka. Ett kryss med parantes utgör en högre ambition från Nerikes Brandkår och betyder att förmågan kan erhållas vid styrkeuppbyggnad på skadeplast.
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7.6.1 Högre ambition
Styrkorna som utgör Första styrka och har en bemanning på ett befäl och tre brandmän, har utöver förmågorna för en Första styrka, möjlighet till att utföra rökdykarinsats vid normal riskmiljö vid styrkeuppbyggnad på skadeplats.

7.7 Ledningsfunktionernas förmåga
Inom Nerikes Brandkår finns ledningsfunktioner som har förmåga:
•

Utföra insatsledning

Inom Räddningsregion Bergslagen finns övergripande ledningsfunktioner som har förmågorna:
•

Utföra insatsledning

•

Utföra strategisk ledning för hela Nerikes Brandkår.

•

Utföra samordnande operativ ledning för olyckor inom Nerikes Brandkår.

•

Utföra normativ ledning för Nerikes Brandkår.

7.8 Övriga resurser
Inom Nerikes Brandkåren finns följande specialresurser:
Lyftutrustning för tyngre fordon (buss och lastbil) och specialutrustning för annan räddning. Räddningsbil med kran.

Örebro

Kemdykningsutrustning, saneringsutrustning vid keminsats
och rappellering.

Örebro och Byrsta

Räddningsfrånkoppling järnväg

Örebro, Byrsta och Lindesberg

Losstagningsutrustning för tyngre fordon

Örebro och Byrsta

Terränggående motorcykel, 4- eller 6-hjuling

Finnerödja, Pålsboda, Garphyttan, Nora och
Guldsmedshyttan, Kopparberg

Utrustning för uppsamlingsplats

Örebro

Räddningstjänst på sjö med större båt eller svävare.

Örebro båt och svävare och Askersund båt

Utvändig livräddning med höjdfordon 4-8 vån.

Örebro, Byrsta, Nora och Lindesberg

Tabell 7.2 Specialresurser inom Nerikes Brandkår.

7.9 Räddningsstyrkornas utbildning
•

Värnpersonal genomgår tre dagars intern introduktionsutbildning

•

Räddningstjänstpersonal i beredskap genomgår Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i
beredskap eller motsvarande utbildning externt eller internt.
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•

Heltidspersonal har minst kompetensutbildningen Skydd mot olyckor eller motsvarande utbildning.

Utöver grundutbildningar utbildas personalen för särskilda uppgifter såsom utryckningsförare, rökdykarledare, båtförare och tung chaufför. Det schemaläggs dessutom 20 övningstimmar per år för värnpersonal,
minst 50 övningstimmar för RIB och 175 övningstimmar för heltidspersonal.

7.10 Organisationens uthållighet
Räddningsstyrkornas förmåga till uthållighet är i första hand beroende av Nerikes Brandkårs o c h Räddningsregion Bergslagens samlade resurser. Uthålligheten upprätthålls genom ett aktivt strategiskt ledarskap där styrkor kan flyttas inom Nerikes Brandkårs område samt att även externa resurser kan kallas in.
Vid större olyckor med ett långvarigt förlopp kan Räddningsregion Bergslagen behöva samverka med
andra räddningstjänster och resurser i samhället. Detta kan gälla både tillgång till brandpersonal, ledningspersonal samt fordon och materiel från andra räddningstjänster. Utöver detta kan samverkan och hjälp behövas från exempelvis andra myndigheter, militär, frivilliga resursgrupper, företag med expertkunnande
och externa resurser osv.

7.11 Alarmering
SOS Alarm tar emot 112-samtal och utför enligt avtal utalarmering av Nerikes Brandkårs räddningsstyrkor
med stöd av upprättade larmplaner för varje brandstation och typolycka. Vid behov finns möjlighet att
larma ut egna styrkor via en reservlösning.
Vid bortfall på telefoni i samhället har allmänheten möjlighet att påkalla hjälp genom tryck på larmknapp
som finns vid förbundets samtliga brandstationer. Knappen larmar via Nerikes Brandkårs egna personsökarsystem, vilket gör systemet oberoende av teleledningar.

7.12 Brandvattenförsörjning
Brandvatten är en förutsättning för att möjliggöra en räddningsinsats i händelse av brand. I första hand
används vatten från räddningsfordon och befintligt brandpostnät. Det finns även möjlighet att använda
vatten från sjöar, öppna vattendrag och krigsbranddammar.
I förbundsordningen för Nerikes Brandkår regleras det att medlemskommunerna svarar för tillsyn, underhåll och skötsel av brandposterna och krigsbranddammarna, samt att Nerikes Brandkår har aktuella kartor
som anger brandposternas läge.

7.13 Före Under Efter
Förloppet vid en olyckshändelse med räddningsinsats kan indelas i tre skeden.
FÖRE ska styrkor övas, räddningstjänsten planeras, insatsplaner upprättas och utrustningen underhållas.
UNDER ska utalarmering och radiosamband fungera, larmplaner och rutiner följas, ledning upprättas, beslut fattas och arbetsmiljön tryggas.
EFTER ska restvärdesarbete och vägsanering utföras vid behov, den drabbade stödjas, utrustning återställas, olycksundersökning genomföras och händelserapport upprättas. Vid speciellt allvarliga händelser genomförs kamratstödsverksamhet för personalen.
Det är särskilt viktigt att den drabbade uppmärksammas och erhåller det stöd som krävs i varje situation.
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7.14 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett nationellt system för samhället att varna och informera människor vid allvarliga olyckor. Systemet kan användas av bland annat räddningstjänsten vid
exempelvis gasutsläpp, en stor brand eller andra situationer med behov av att varna allmänheten.
Informationen till allmänheten om hur varning sker vid olyckor görs genom annonser, på webbplatser och
i samband med utbildning för allmänheten.
Ett VMA går alltid ut i radio och TV och kan vid behov kompletteras med VMA via SMS samt genom
att använda utomhusvarningen bestående av ljudsändare, så kallade tyfoner, som kan ge signalen
VMA. Tyfoner finns i olika omfattning i orterna Hallsberg, Laxå, Kumla med Kvarntorp, Nora med Gyttorp, Frövi, Lindesberg, Kopparberg och Örebro. Utomhusvarningen prövas fyra gånger per år.

7.15 Extraordinär händelse
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd träda i funktion. Exempel på extraordinära händelser kan vara stora olyckshändelser med
många döda, effekter av omfattande storm, översvämningar eller snöoväder. Även om händelsen inte
uppfyller kriterierna för räddningstjänst kan Nerikes Brandkår vara kommunerna behjälpliga.

7.16 Räddningstjänst under höjd beredskap
Under höjd beredskap förväntas andra typer av händelser med särskilda konsekvenser gällande skadeutfall och hjälpbehov. I LSO anges några särskilda uppgifter som kommunal räddningstjänst ska ansvara för
under höjd beredskap:
•

upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden

•

indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel

•

delta i åtgärder för första hjälpen och transport av skadade personer samt befolkningsskydd

•

att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för uppgifter
som inte rör den egna kommunen.

Räddningstjänsten är en del av totalförsvaret och civilt försvar syftar till att samhället ska fungera vid höjd
beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar regleras i fler lagstiftningar än LSO och är även beroende av
fortsatt nationell försvarspolitisk inriktning och reglering mellan stat och kommun. Prioriterade uppgifter
för kommunerna enligt överenskommelsen mellan staten och kommunerna (MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKL 18/01807 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar) är:
•

kompetenshöjning gällande totalförsvar

•

säkerhetsskydd

•

krigsorganisation och krigsplacering

•

önskvärt att medverka i arbetet med ledningsansvar, geografiskt områdesansvar och rapportering.

Nerikes Brandkår har påbörjat arbetet med att öka sin förmåga kring civilt försvar genom att arbeta med
säkerhetsskydd och krigsplacering av personal.

28
Page 79 of 154

Handlingsprogram 2021-2024

7.17 Kamratstödsverksamhet
Nerikes Brandkår ska ha utbildade kamratstödjare och en organiserad kamratstödsverksamhet. Då svårare olyckor inträffar eller om personalen av någon annan anledning känner sig illa till mods ska kamratstöd erbjudas.
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8. Samverkan
8.1 Räddningstjänster
Nerikes Brandkår är organiserad för att klara flera samtidiga räddningsinsatser samt för att klara omfattande insatser genom samverkan med andra räddningstjänster i och utanför Räddningsregion Bergslagen.
Räddningsregion Bergslagen, är resultatet av en samverkan mellan 17 räddningstjänstorganisationer från
Dalsland, Värmland, Dalarna, Örebro och Västmanland. Syftet med Räddningsregion Bergslagen är att fullt
ut bedriva en gemensam operativ räddningstjänst så att de samlade resurserna används så effektivt som
möjligt oavsett organisationstillhörighet.
För att minska insatstiderna inom Nerikes Brandkårs område har utöver samverkan inom Räddningsregion
Bergslagen följande avtal tecknats:
Avtal med

Räddningsinsats

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sydöstra delen av Örebro kommun

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

Södra delen Askersunds kommun

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Södra Laxå kommun

Räddningstjänsten Dala Mitt

Området vid Kloten i Lindesbergs kommun

Utöver detta finns även ett avtal om hjälp med räddningsdykare från Mälardalens Räddningstjänstförbund (Västerås).
För att på motsvarande sätt bistå andra kommuner har följande avtal träffats:
Avtal med

Ansvar/Område

Västra Sörmlands Räddningstjänst, Västra Mälardalens
Räddningstjänst, Räddningstjänsten Eskilstuna kommun

Räddningstjänst på Hjälmaren

Räddningstjänsten Finspång

Förstahandsutryckning i NV delen av Finspångs kommun

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

Förstahandsutryckningar i norra delen av
Motala kommun

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Förstahandsinsats i norra delen av Karlsborgs kommun och Gullspångs kommun

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Hjälp vid tung räddning

8.2 Andra aktörer
Nerikes Brandkår deltar i ett samrådsforum, Regionalt råd för totalförsvar, som leds av Länsstyrelsen före,
under och efter en samhällsstörning. Representanter är bland annat från kommuner, räddningstjänster,
Region Örebro län, Polisområde Örebro län, SOS Alarm, Civilförsvarsförbundet och Militärregion väst. Nerikes Brandkår är även en av aktörerna i T-sam som hanterar frågor som rör krissamverkan i Örebro län.
Avtal har tecknats mellan Region Örebro län och Nerikes Brandkår om IVPA (I Väntan På Ambulans) och
hjärtstartsverksamhet på samtliga stationer i förbundet. Det finns även en överenskommelse mellan Region Örebro län och Nerikes Brandkår om hjälp vid transport av skadade i terräng samt ett avtal om utrustning vid katastrofer.
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9. Hamnar, gräns mellan statlig och kommunal räddnintjänst
I Askersunds kommun ligger den norra delen av Vättern. Räddningstjänst på Vättern är en statlig angelägenhet utom i hamnområden. Nerikes Brandkår svarar för räddningstjänst inom hamnområdena i
Askersund, Hammar, Åmmeberg, Bastedalen och Olshammar. Gränsen mellan Nerikes Brandkårs ansvarsområde och staten framgår genom kartbilderna nedan.

Hamnen i Askersund

Hamnens gräns i vattnet

Hamnen i Åmmeberg

Hamnens gräns i vattnet
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Hamnen i Hammar

Hamnens gräns i vattnet

Hamnen i Bastedalen

Hamnen i gräns
Olshammar
Hamnens
i vattnet

Hamnen i Olshammar

Hamnens gräns i vattnet

32
Page 83 of 154

Handlingsprogram 2021-2024

10. Uppföljning och utvärdering
Den årliga budgeten med prestationsmål ska anpassas till handlingsprogrammens inriktningsmål. Syftet
med detta är att underlätta uppföljning och utvärdering av all verksamhet vid Nerikes Brandkår. Måluppfyllelse och eventuella avvikelser beskrivs i Nerikes Brandkårs delårsbokslut och årsbokslut.
Nerikes Brandkårs har egna revisorer som följer upp verksamheten i kommunalförbundet. Intern kontroll
sker årligen utifrån en kontrollplan som direktionen beslutat om.
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Kommunstyrelsen

§ 12 - Attestreglemente
(21/KS/28)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2007 attestreglemente i Hallsbergs kommun. Det finns skäl
till att utvärdera och omarbeta reglementet, eftersom lagstiftning, rekommendationer och
andra förhållanden har förändrats sedan 2007.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nytt reglemente.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar fastställa attestreglementet och i
samband med detta upphäva tidigare beslutat attestreglemente.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa attestreglementet och i
samband med detta upphäva tidigare beslutat attestreglemente.

Beslutsunderlag
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Attestreglemente
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2007 attestreglemente i Hallsbergs kommun. Det finns skäl till att
utvärdera och omarbeta reglementet, eftersom lagstiftning, rekommendationer och andra
förhållanden har förändrats sedan 2007.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nytt reglemente.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar fastställa
attestreglementet.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Attestreglemente
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1 Inledning
Syftet med attestreglementet är att ange regler för kontroll av ekonomiska
händelser samt att ange regler för attesträtt. Med ekonomisk händelse avses
verifikationer som hanteras i den ekonomiska redovisningen, det vill säga
kostnader och intäkter – såväl externa som interna (mellan förvaltningar/
enheter), samt transaktioner som avser tillgångar, skulder och avsättningar.
Intern kontroll av ekonomiska transaktioner kallas ofta att attestera.
Attestmomentet innebär att kontrollera och bekräfta att rätt/behöriga personer
har utfört handlingar på ett korrekt sätt och utifrån rätt förutsättningar. Att
attestera är alltså en del av den interna kontrollen. Det är därför viktigt att
attestrutinerna utformas med hänsyn till andra kontroller så att varje verksamhets
interna kontroll får en rimlig och tillräcklig omfattning.
Attestmomentet ska inte sammanblandas med beslutanderätten till inköp/avrop
vilken regleras i delegationsordningen. Att inneha attesträtt innebär inte att den
attestansvarige kan fatta beslut om hur anslaget används utan är en skyldighet att
utföra kontroll.

1.1 Omfattning
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive
interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller
åtagit sig att förvalta och/eller förmedla och syftar till att skapa god ordning och
kvalitet.
Reglementet ingår som en del av kommunens interna kontroll.

1.2 Huvudregler
Attestmoment får inte utföras av den som själv skall betala till kommunen
alternativt ta emot en betalning från kommunen. Skall utbetalning till sig själv
utföras måste överordnad teckna ett godkännande på dokumentet alternativt
signera elektroniskt.
Transaktioner attesteras innan de bokförs.

1.3 Ansvar
1.3.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar attestreglementet.
1.3.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen.
Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen och ser därmed också till att
bestämmelserna i detta reglemente följs och att tillämpliga attestmoment utförs.
Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är
tillräcklig.
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Tolkningar och anvisningar med anledning av detta reglemente utfärdas av
kommunstyrelsen.

2 Attestkontroller
2.1 Granskningsattest
Attestanten kontrollerar och ansvarar för att:
- kvantiteten och kvaliteten är enligt beställning
- priset, rabatten och andra betalningsvillkor är riktiga och att dessa uppgifter
stämmer med normala villkor såsom prislistor med mera. Om avvikelser finns
skall attestanten göra beslutsattestanten uppmärksam på detta.
- fakturan är rätt uträknad med angivna rabatter avdragna
- mervärdesskatten är specificerad och att momsregistreringsnummer finns
angivet
Granskningsattest tecknas med manuell alternativt elektronisk signatur.

2.2 Beslutsattest
Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att en faktisk
beställning har skett, att ett beslut har fattats och att villkoren stämmer med det
som överenskommits. I beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen.
Beslutattest tecknas med manuell alternativt elektronisk signatur.

2.3 Behörighetsattest
Attestanten kontrollerar att behöriga personer attesterat, varefter bokföring kan
utföras. Kontrollen utgör slutsteget inför bokföringen och utförs inom respektive
förvaltning/nämnd.
Behörighetsattest ska utföras av person med god överblick och kunskap om
organisationen och verksamheten. Något krav om att behörighetsattestant ska
vara överordnad beslutsattestant finns inte. Behörighetsattest tecknas med
manuell signatur.
Kontrollmomenten ovan kan kompletteras med de övriga kontroller, som
respektive förvaltning finner nödvändiga för särskilda fall.
Vid elektronisk hantering av fakturor och liknande krävs ingen behörighetsattest.
Kontroll av behörighet sker automatiskt i det elektroniska systemet.

2.4 Nämnd
Varje nämnd ska utse beslutsattestanter och behörighetsattestanter med de
funktioner som beskrivs i 2.2-2.3. Nämnden ska också utse ersättare för dessa.
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Granskningsattestanter och ersättare för dessa utses av verksamhetsansvarig eller
motsvarande från fall till fall.
Granskningsattest är inte obligatorisk vid manuell registrering. Det atteststeget
kan utföras av beslutsattestanten.

3 Attestförteckning
Varje nämnd ska upprätta förteckning över utsedda beslutsattestanter och
behörighetsattestanter och ersättare enligt 2.4. Förteckningen ska innehålla
ansvarsområde, befattning och namn. Förteckningen ska fortlöpande revideras
och hållas aktuell.
Aktuell förteckning ska skickas till ekonomiavdelningen för att ingå i ett totalt
attestregister för hela kommunen.

4 Utbetalningskontroll
Utbetalningskontroll utförs av tjänsteman vid ekonomiavdelningen och innefattar
kontroll av att likvida medel finns tillgängliga för de utbetalningar som ska
verkställas.
Utbetalning utförs av personer som utsetts att utföra betalningar enligt beslut om
firmatecknare avseende bank- och plusgiro.

5 Interna transaktioner
Internkontrollen är viktig när det gäller kommunens ekonomiska transaktioner
mot omvärlden. Interna transaktioner såsom rättelse och fördelningar via
huvudboksverifikationer kan utfärdas och attesteras av samma person.

6 Intäkter
Intäkter bedöms inte som nödvändigt att attesteras men ska dock alltid redovisas.
I de fall attestant själv ska betala till kommunen ska dock attest ske av överordnad.
Kreditering/makulering av en intäkt kräver attest.

7 Rapportering
Upptäcks brister i samband med utförd kontroll eller i kontrollernas utförande ska
dessa i första hand rapporteras till överordnad chef eller förvaltningschef. Brister
kan, om det är lämpligare, rapporteras till ekonomichef eller kommundirektör.
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Kommunstyrelsen

§ 13 - Riktlinje för krav- och inkassoverksamhet
(21/KS/29)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2013 policy för krav och inkassoverksamhet i Hallsbergs
kommun. Det finns skäl till att utvärdera och omarbeta policyn, eftersom lagstiftning och
rekommendationer har förändrats sedan 2013. I och med utvärdering och omarbetning
föreslås att policy för krav och inkassoverksamhet 2013 upphör och beslut om ny riktlinje för
krav- och inkassoverksamhet fastställs. Beslut om upphörande av policy för krav- och
inkassoverksamhet ska vidare till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa riktlinje för krav- och inkassoverksamhet
under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad policy för krav- och
inkassoverksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att policyn för krav- och
inkassoverksamheten från år 2013 upphör att gälla.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinje för krav- och inkassoverksamhet under
förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad policy för krav- och
inkassoverksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att policyn för krav- och
inkassoverksamheten från år 2013 upphör att gälla.

Beslutsunderlag
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Riktlinje för krav- och inkassoverksamhet
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2013 policy för krav och inkassoverksamhet i Hallsbergs kommun.
Det finns skäl till att utvärdera och omarbeta policyn, eftersom lagstiftning och rekommendationer
har förändrats sedan 2013. I och med utvärdering och omarbetning föreslås att policy för krav och
inkassoverksamhet 2013 upphör och beslut om ny riktlinje för krav- och inkassoverksamhet fastställs.
Beslut om upphörande av policy för krav- och inkassoverksamhet ska vidare till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att fastställa riktlinje för krav- och
inkassoverksamhet under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad policy för
krav- och inkassoverksamhetKommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
policyn för krav- och inkassoverksamheten från år 2013 upphör att gälla.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
Riktlinje för krav- och inkassoverksamhet
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Riktlinje för krav- och
inkassoverksamhet

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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1 Inledning
Detta dokument reglerar handläggningen av krav- och inkassoverksamheten i
Hallsbergs kommun. Med kravverksamhet menas de åtgärder kommunen behöver
vidta för att erhålla betalning för förfallna obetalda fakturor.
De lagar och förordningar som reglerar kravverksamheten är bland annat inkassolagen (1974:182), räntelagen (1975:635), lag om ersättning för inkassokostnader
(1981:739), förordning om ersättning för inkassokostnader mm (1981:1057),
förordning om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller
handräckning hos kronofogdemyndigheten (1991:1340), EU:s dataskyddsförordning GDPR (2016/679) och preskriptionslagen (1981:130). Kommunkoncernens
bolag omfattas inte av policyn.

2 Syfte
Det är viktigt att skapa effektiva kravrutiner samt ett enhetligt och konsekvent
agerande gentemot kommunens kunder. Enligt kommunallagens regler om
likställighet ska kommunen behandla sina kunder lika, om det inte finns sakligt
skäl för något annat.
Målet för kommunens fakturering och kravverksamhet är att få betalt i rätt tid
genom att kommunen nyttjar sina lagliga befogenheter. Kravet att få betalt bör
dock ske med respekt för kunden så att denna inte utsätts för onödig skada eller
olägenhet.

3 Organisation
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens kravverksamhet. Ekonomiavdelningen har det operativa ansvaret i enlighet med denna policy och kommunstyrelsens delegationsordning. Ekonomiavdelningen ska upprätta dokumenterade
rutiner som stöd i arbetet med kravverksamheten. Förvaltningarna och Taxe- och
avgiftsnämnden upprättar fakturor inom sina verksamhetsområden.
Respektive nämnd har det löpande ansvaret gentemot sina kunder. Det innebär
att respektive nämnd belastas med de kostnader som kan uppstå och förbli
obetalda av kunden i samband med indrivning, nedskrivning, kreditering och
avskrivning av fordran.
Hallsbergs kommun använder en extern leverantör för inkassotjänster.
Kommunen skickar skriftlig betalningspåminnelse, därefter övertar extern
leverantör obetalda ärenden.
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4 Utsändning av faktura
Betalningspunkt skall ligga så nära tjänstens eller varans leverans som möjligt.
Längre betalningstid än 30 dagar skall normalt inte ges. Kunden ska erbjudas efaktura och/eller betalning mot autogiro.

5 Betalningspåminnelse
Betalningspåminnelse om obetald faktura skickas tidigast 7 dagar efter förfallodagen. Som ersättning för utskickad betalningspåminnelse kan lagstadgad
påminnelseavgift tas ut.

6 Inkassokrav
Överlämnande av obetald faktura överlämnas till inkassoföretag tidigast 21 dagar
efter förfallodagen. Kravverksamheten handläggs av externt inkassobolag.
Underlag på obetalda fakturor skickas månatligen till inkassobolaget som
ombesörjer att inkassokrav skickas ut. Lagstadgade avgifter och dröjsmålsräntor
ska tas ut.

7 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Dröjsmålsränta beräknas enligt 6 §
räntelagen (1976:635) och motsvarar referensränta med ett tillägg på åtta
procentenheter. Enligt 8 § räntelagen finns möjlighet att jämka räntan om
gäldenären på grund av sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet eller annan liknande
omständighet som gäldenären inte kunnat råda över, varit förhindrad att betala i
rätt tid. Det ankommer gäldenären att begära jämkning och ange grund för detta.

8 Anstånd
Om betalning inte kan ske inom föreskriven tid äger kravansvarig och ekonomichef på ekonomiavdelningen rätt att bevilja ett anstånd. Kravansvarig har rätt att
besluta om anstånd upp till sex månader. I undantagsfall kan ekonomichefen
besluta om förlängt anstånd.
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9 Avbetalningsplan
Avbetalning av skulden skall kunna beviljas om det finns rimliga utsikter att
gäldenären infriar denna. Maximal avbetalningstid skall normalt vara 1 år.
Undantag från denna tidsgräns får göras i speciella fall efter beslut av ekonomichefen. Ränta samt en lagstadgad avgift för upprättande av avbetalningsplan kan
tas ut.

10 Ansökan om betalningsföreläggande
Leder inte inkassokravet till betalning skall en kreditupplysning göras och utifrån
gäldenärens ekonomiska situation görs en bedömning av värdet av att ansöka om
betalningsföreläggande med verkställighet hos kronofogdemyndigheten.
Kostnader avseende ansökningsavgift hos kronofogdemyndigheten samt arvode
tillkommer och debiteras kund. Om gäldenären bestrider kravet skall ärendet i
normalfallet hänskjutas till allmän domstol genom stämningsansökan.

11 Avstängning/avhysning
Leder inte inkassokravet till betalning är huvudprincipen att den kommunala
tjänsten sägs upp (vissa tjänster kan på grund av lagstiftning inte sägas upp).
Leder inte inkassokravet avseende hyror till betalning har kommunen rätt till
avhysning. Avstängning/avhysning handläggs av ansvarig nämnd/verksamhet.

12 Långtidsbevakning
Samtliga fordringar skall efterbevakas till dess att full betalning, jämte upplupen
ränta och kravkostnader skett. I dessa fall skrivs fordran av som konstaterad
kundförlust och kostnadsförs på respektive förvaltning. Avskrivning som
konstaterad kundförlust innebär inte att kommunens bevakning av fordran
upphör.

13 Dödsbo
Om gäldenären avlider övergår betalningsansvaret för den avlidnes skulder på
dödsboet och Hallsbergs kommun ska rikta sitt krav mot dödsboet. I de fall där
dödsboets tillgångar inte räcker till betalning av samtliga skulder är de enskilda
dödsbodelägarna inte personligt ansvariga för den avlidnes skulder.
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14 Skuldsanering
På bolagsverkets hemsida inklusive Post och Inrikestidningar publiceras beslutade
skuldsaneringar. Där kan bevakning för att få med kommunens fordringar i
skuldsaneringen göras. Kommunen kan inte i efterhand kräva betalning för
fordringar som förföll innan skuldsaneringen beviljades.

15 Reglering av föreningsbidrag
En förenings skuld till kommunen kan i vissa fall regleras genom avdrag på
nästkommande utbetalning av föreningsbidrag. I dessa fall ska avdraget vara
överenskommet mellan ansvarig förvaltning och ekonomichef.

16 Övrigt
Ekonomichefen har rätt att vid behov besluta i krav- och inkassoärenden utöver
de i policyn angivna reglerna.
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Kommunstyrelsen

§ 14 - Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt
arkiv
(20/KS/220)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men
kommunens förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras. Sedan
digital ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts digitalt i
ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i pappersakter.
Eftersom de handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar betyder det i
praktiken att allt fler digitala handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det fysiska diariet.
Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv.
Förvaltningen ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt
längre utan föreslår att handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska
anses vara närarkiv.
Beslutet behöver tas i samtliga nämnder för att hela kommunen ska kunna gå över till att
förvara handlingar digitalt. Flera av nämnderna har vissa verksamhetssystem där de redan
idag förvarar handlingar endast som digitala dokument så det här beslutet blir ett led i att
fortsätta den påbörjade digitaliseringen i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. att inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid
inaktualitet
2. att handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för att
även förvaras som fysiska handlingar
3. att handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda
eller enligt lag även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt
4. att beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01
5. att informationshanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt
hänvisa till det tagna beslutet
6. att inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat
(Riksarkivet RA-FS 2009:2)
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. att inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid
inaktualitet
2. att handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för att
Justerare signatur
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även förvaras som fysiska handlingar
3. att handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda
eller enligt lag även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt
4. att beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01
5. att informationshanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt
hänvisa till det tagna beslutet
6. att inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat
(Riksarkivet RA-FS 2009:2)

Beslutsunderlag


TS Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 103 of 154

Beslut om gallring av fysiska handlingar som
förvaras i digitalt arkiv
§ 14
20/KS/220

Page 104 of 154

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 3

Dnr:20/KS/220

Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men kommunens
förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras. Sedan digital
ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts digitalt i
ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i pappersakter. Eftersom de
handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar betyder det i praktiken att allt fler digitala
handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det fysiska diariet.
Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv. Förvaltningen
ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt längre utan föreslår att
handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska anses vara närarkiv.
Beslutet behöver tas i samtliga nämnder för att hela kommunen ska kunna gå över till att förvara
handlingar digitalt. Flera av nämnderna har vissa verksamhetssystem där de redan idag förvarar
handlingar endast som digitala dokument så det här beslutet blir ett led i att fortsätta den påbörjade
digitaliseringen i kommunen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. att inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid inaktualitet
2. att handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för att även
förvaras som fysiska handlingar
3. att handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda eller enligt
lag även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt
4. att beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01
5. att informationshanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt hänvisa till
det tagna beslutet
6. att inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat (Riksarkivet
RA-FS 2009:2)

Ärendet

I kommunens ärendehanteringssystem Platina sker kommunens diarieföring och postlistning av
handlingar som inkommer eller upprättas. Det förekommer andra verksamhetssystem på
kommunens förvaltningar där olika handlingar förvaras. Handlingar som inkommer till eller upprättas
hos kommunen är originalhandlingar i det format de upprättats. Det vill säga det krävs ett
gallringsbeslut för att göra sig av med handlingen. Om det inkommer eller upprättas en fysisk
handling krävs därför detta gallringsbeslut för att denna handling ska kunna kastas trots att
handlingen blivit inskannad och förvaras som en digital kopia.
De handlingar som postlistas, dvs. inte tillhör något ärende eller är av stor vikt för kommunen,
förvaras redan nu endast i digital form i Platina. I och med att kommunen upphandlat ett e-arkiv och
handlingar kommer att arkiveras i digital form finns det inte längre någon anledning att fortsätta
spara handlingar i både digital och fysisk form.
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Det finns två delar i det här ärendet. Först och främst handlar det om att handlingar som inkommer
och upprättas digitalt inte längre ska behöva skrivas ut för att bevaras i fysisk form också. Detta
kommer att spara tid, plats och resurser. Den andra delen är att handlingar som inkommer eller
upprättas fysiskt ska kunna gallras när de har skannats in och registrerats i ett av riksarkivet godkänt
filformat i något av kommunens verksamhetssystem. För att handlingar som skannas in ska kunna
gallras krävs att den inskannade kopian överensstämmer med originalhandlingen. Det behöver därför
säkerställas att så är fallet innan en pappershandling kan gallras. Tjänstepersonen som skannar in och
registrerar handlingen i ärendehanteringssystemet eller något av kommunens verksamhetssystem är
därför ansvarig för att kolla detta innan originalhandlingen slängs eller på annat sätt förstörs.
Handlingen får inte gallras innan det verksamhetssystem där den registrerats har sparat en backup
på servern.
Att gallra en allmän handling innebär att den allmänna handlingen förstörs. Enligt arkivlagen får
allmänna handlingar förstöras under förutsättning att man beaktar att rätten att ta del av allmänna
handlingar, forskningens behov, behovet av information för förvaltning och vid rättsskipning samt
arkivets del i vårt kulturarv. Gällande elektroniska handlingar anses det ske en gallring om
konvertering eller överföring av data leder till att sökmöjligheter eller data förloras. Detta gäller även
om man förlorar möjligheten att fastställa handlingars autenticitet eller att göra viss
sammanställning av data.
Det kommer att krävas några undantag från gallringen av pappershandlingar. Gällande vissa
handlingar finns det juridiska krav på att de ska finnas i undertecknat original och de handlingarna
kommer, tills annan lösning på detta finns, att behöva sparas fysiskt. Det rör sig främst om protokoll,
avtal och köpehandlingar men det kan även vara andra handlingar. Dessa handlingar kommer inte
kunna gallras då pappershandlingen inte blir inaktuell utan fortsatt behövs. Det kan även förekomma
andra handlingar som behöver sparas som fysisk handling för bevisbörda eller för att handlingstypen
inte lämpar sig att förvaras enbart digitalt. Det är viktigt att alla förvaltningar och avdelningar ser
över sina handlingar och tar reda på vilka handlingar som kommer behöva sparas fysisk för
bevisbörda eller på grund av lagbestämmelser.
För att beslutet ska gälla hela kommunen behöver beslutet tas i samtliga nämnder. Alla nämnder
behöver även ändra sina informationshanteringsplaner för att de ska överensstämma med detta
beslut. Anledningen till att beslutet föreslås gälla för ärenden som registrerats/påbörjats sedan
årsskiftet är för att få en lämplig och tydlig brytpunkt för förvaring och bevaring av fysiska handlingar.
Handlingar som tas fram till ärenden som är startade tidigare än 2021-01-01 kommer att behöva
skrivas ut och förvaras både fysiskt och digitalt för att de pappersakterna ska vara kompletta.

☐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.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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§ 15 - Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen
(20/KS/154)

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har arbetat fram en ny informationshanteringsplan (tidigare kallad
dokumenthanteringsplan). Informationshanteringssplanen är en del av myndighetens
informationsredovisning. Planen innehåller uppgifter bland annat om vilka handlingstyper
som hanteras på myndigheten samt på vilket sätt handlingar förvaras och vilka
gallringsbeslut som gäller.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta föreslagen informationshanteringsplan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen informationshanteringsplan.

Beslutsunderlag
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Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har arbetat fram en ny informationshanteringsplan (tidigare kallad
dokumenthanteringsplan). Informationshanteringssplanen är en del av myndighetens
informationsredovisning. Planen innehåller uppgifter bland annat om vilka handlingstyper som
hanteras på myndigheten samt på vilket sätt handlingar förvaras och vilka gallringsbeslut som gäller.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att anta föreslagen
informationshanteringsplan.

Ärendet

Informationshanteringssplanen är ett levande styrdokument som ska användas i verksamheterna och
uppdateras kontinuerligt allt eftersom förändringar sker. Förvaltningen har nu sett över
kommunstyrelsens informationshanteringsplan, översynen har skett både innehållsmässigt och rent
formaliamässigt. De förändringar som skett innehållsmässigt är i första hand kopplade till
handlingstyper som upphört att hanteras i verksamheten, nya verksamhetssystem alternativt nya
handlingstyper som tillkommit. Formaliamässigt följer nu informationshanteringsplanen kommunens
grafiska profil.
Det har även lagts till text om att handlingar förvaras i ett digitalt arkiv istället för i det tidigare fysiska
närarkivet. I och med att handlingarna nu förvaras i digitalt arkiv så kan merparten av de fysiska
handlingarna som upprättas eller inkommer gallras efter registrering.
Från och med januari 2020 ingår Hallsbergs kommun i Sydnärkes arkivenhet. Sydnärkes arkivenhet
ansvarar för vården av kommunens centralarkiv samt som sakkunnig i arkivfrågor. Under 2021
kommer ett större arbete ske med informationshanteringsplanerna för alla medlemmar i Sydnärkes
arkivenhet.
Samtliga avdelningar och dess avdelningschefer har varit delaktiga i processen med framtagandet av
ny informationshanteringsplan för kommunstyrelsen.

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Maria Fransson

Förvaltningschef

Handläggare
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1 Inledning
Informationshanteringsplanen är en del av myndighetens
informationsredovisning. Planen innehåller uppgifter bland annat om vilka
handlingstyper som hanteras på myndigheten, på vilket sätt handlingar förvaras
och om de ska bevaras eller gallras. När en handling inte förvaras i fysisk form
eller i verksamhetssystem kan den förvaras digitalt till exempel på en server innan
den gallras eller överlämnas för slutförvaring till centralarkivet.
Informationshanteringsplanen är ett levande styrdokument som ska användas i
verksamheterna och kontrolleras årligen.
Nedan omnämns centralarkivet som CA.

2 Gallring av fysiska handlingar som förvaras i
digitalt arkiv
Från och med 2021-01-01 är handlingar som registrerats i ett av riksarkivet
godkänt filformat i något av kommunens verksamhetssystem ansedda som
lagrade ett digitalt arkiv1. Handlingar som inkommer och upprättas digitalt
behöver inte skrivas ut för att bevaras i fysisk form. Även handlingar som
inkommer eller upprättas fysiskt kan gallras när de har registrerats i ett digitalt
arkiv. För att handlingar som registrerats ska kunna gallras2 krävs att den
inskannade kopian överensstämmer med originalhandlingen. Tjänstepersonen
som hanterar handlingen i ärendehanteringssystemet eller något av kommunens
verksamhetssystem är därför ansvarig för att säkerställa detta innan
originalhandlingen slängs eller på annat sätt förstörs. Handlingen får inte gallras
innan det verksamhetssystem där den registrerats har sparat en backup på
servern.

2.1 Undantag från gallringen av pappershandlingar
För vissa handlingar finns det juridiska krav på att de ska finnas i undertecknat
original och de handlingarna ska, tills annan lösning på detta finns, att sparas
fysiskt. Det rör sig främst om protokoll, avtal och köpehandlingar men det kan
även vara andra typer av handlingar. Dessa handlingar ska inte gallras då
pappershandlingen inte blir inaktuell utan fortsatt behöver lagras i fysisk form.
Det kan även förekomma andra handlingar som behöver sparas i fysisk handling
för bevisbörda eller för att handlingstypen inte lämpar sig att förvaras enbart

1

Enligt beslut 20/KS/220
Att gallra en allmän handling innebär att den allmänna handlingen förstörs. Enligt arkivlagen får
allmänna handlingar förstöras under förutsättning att man beaktar att rätten att ta del av allmänna
handlingar, forskningens behov, behovet av information för förvaltning och vid rättsskipning samt
arkivets del i vårt kulturarv. Gällande elektroniska handlingar anses det ske en gallring om
konvertering eller överföring av data leder till att sökmöjligheter eller data förloras. Detta gäller
även om man förlorar möjligheten att fastställa handlingars autenticitet eller att göra viss
sammanställning av data.
2
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digitalt. Även här är tjänstepersonen som hanterar handlingen ansvarig för att
detta sker enligt de lagkrav som är gällande.
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3 Verksamhetsoberoende
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Kommentar

Inkomna handlingar av ringa Registrering
betydelse, oavsett media

Platina*

Gallras efter 5 år

Inkomna handlingar av vikt,
oavsett media

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Registrerade handlingar på
postlistan

Registrering

Platina*

Pappershandlingar gallras
omgående.
Digitala gallras
efter
5 år

Platina*

Gallras efter 5 år Genereras i
Platina

Postlistor
Upprättade handlingar av
ringa betydelse

Registrering

Platina*

Gallras efter 5 år

Upprättade handlingar av
vikt

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Styrdokument

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Avtal

Diarieföring

Platina*

Redovisad statistik

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år.
Bevaras. Till CA
efter 5 år

Broschyrer eller dylikt

Digitalt

Bevaras. Till CA
efter 10 år

Minnesanteckningar, möten,
arbetsplatsträffar,
ledningsgrupp etc.

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Enkäter (egenproducerade), Diarieföring
sammanställning

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Kommentar

Handlingar rörande
kommunens vänorter
(korrespondens, gåvor
m.m.)

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Fysiska gåvor
såsom konst,
böcker och
dylikt förvaras
på annat sätt.

Avslag på begäran om
utlämning av allmänna
handlingar

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Ska dock gallras
om begäran
omprövas och
utlämnande
sker.

E-post av ringa betydelse
E-post till ärende

Registrering
Diarieföring

Platina*
Platina*

Gallras efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 1 år
Gallras efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
Separata
efter 5 år
gallrings-beslut
utöver
informationsha
nteringsplanen.
Bevaras. Till CA
efter 5 år

Övrig e-post

Digitalt

E-postloggar
Cirkulär från SKR
Arkivförteckning

Registrering

Platina*
Digitalt

Arkivbeskrivning

Diarieföring

Platina*

Informationshanteringsplan Diarieföring

Platina*

Gallringsbeslut

Diarieföring

Platina*

Leveransreversal

Diarieföring

Platina*
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4 Administrativa avdelningen
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Kommentar

Protokoll, fullmäktige

Platina*

Bevaras. Till CA Protokoll som
justerats
efter 5 år
digitalt ska inte
sparas i
pappersform.
Bevaras. Till CA Protokoll som
efter 5 år
justerats
digitalt ska inte
sparas i
pappersform.

Protokoll, kommunstyrelsen

Platina*

Protokoll,
kommunstyrelsens
arbetsutskott

Platina*

Bevaras. Till CA Protokoll som
efter 5 år
justerats
digitalt ska inte
sparas i
pappersform.
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år

Vigselprotokoll

Diarieföring

Platina*

Förslag från
kommuninvånare
Reglementen samtliga
nämnder

Diarieföring

Platina*

Diarieföring

Platina*

Arbetsordning fullmäktige

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Delegationsordning

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Meddelanden och
delegationsbeslut

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Motioner

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Remisser

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Tjänsterum

Gallras efter 2
år

Winess FMS

Bevaras

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år
Gallras vid
inaktualitet

Kopior av underlag för
reseräkningar,
förtroendevalda
Förteckning över
förtroendevalda
Partibidrag
Ansvarsförbindelse
utlämnande av surfplatta

Diarieföring

Tjänsterum
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5 Ekonomiavdelningen
Dagarkivet är beläget på ekonomiavdelningen.

5.1 Ekonomi
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

UBW, abonnemangskörning

Digitalt

Gallras efter 2 år

UBW, integration lön
Personec P
UBW, avstämning
kundreskontra (ingår i
månadsavstämning)
UBW, avstämning,
leverantörskontra (ingår i
månadsavstämning)
UBW, avvisade
leverantörsbetalningar
UBW, behörigheter

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

Dagarkiv

Gallras efter 2 år

Dagarkiv

Gallras efter 2 år

UBW, fakturajournal

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 7 år

UBW, huvudbok (PDF/A)

Digitalt

Bevaras

UBW, huvudboksverifikation

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

UBW, ingående balans

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

UBW, inkassojournal

Digitalt

Gallras efter 7 år

UBW, kvittningar

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

UBW,
leverantörsutbetalningar,
manuella (Manuellt körda
på ekonomiavdelningen
from 2008)

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

UBW, leverantörsfakturor
from 2008

Digitalt hos
skanningsföretaget

Gallras efter 10
år

UBW, månadsavstämning

Dagarkiv

Gallras efter 2 år

UBW, omkontering

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

Kommentar

Tjänsterum/dagarkiv Gallras efter 2 år
Tjänsterum

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
i detta120
dokument.
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Bevaras from
2016 på
ekonomiavdelningen
fram till dess
att e-arkiv är på
plats.

Datum

2021-02-02

Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

20/KS/154

Bevaras/Gallras

UBW, reversering

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

UBW, återkallade ärenden
från Visma
UBW, återredovisning
kundinbetalningar
UBW, återredovisning
leverantörsbetalningar
Anläggningsregister, vernr,
avskrivningar och underlag

Digitalt

Gallras efter 7 år

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

Dagarkiv/
tjänsterum

Gallras efter 7 år

Attestbehörigheter
(Uppdateras,
sammanställning finns i
bokslut)
Attesträtt, beslut nya
konton
Autogiro, bekräftelse
betalningsuppdrag
Autogiro, medgivande

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

Dagarkiv

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2 år

Dagarkiv

Gallras 2 år efter
avslut

Avslutade kravärenden

Dagarkiv

BGC, betalningsspecifikation

Dagarkiv

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 7 år

BGC, leverantörsbetalningar
avstämningsrapport
Bokslut, original och bilagor

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

Dagarkiv

Borgensåtaganden

Dagarkiv

Budgetoriginal (original i KS
protokoll)
Delårsrapport (original i KS
protokoll)
Dokumentation av
redovisningssystemet

Dagarkiv

Bevaras. Till CA
efter 5 år
Gallras efter
avslut
Gallras efter 5 år

Dagarkiv

Gallras efter 5 år

Digitalt

Bevaras. Till CA
efter 1 år

Donationsfonder akter

Dagarkiv

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Donationsfonder verifikation

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

E-faktura anmälan (FMI)

Tjänsterum

Gallras vid
inaktualitet

Elimineringsunderlag för
sammanställd redovisning
Färdtjänst, fakturabilaga

Dagarkiv

Bevaras. Till CA
efter 5 år
Gallras efter 7 år

Digitalt

Dagarkiv

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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Datum

2021-02-02

Handlingstyp

Registrering/Diarieföring

20/KS/154

Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Följesedlar

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

Inköpsavtal, original och kopior

Tjänsterum

Intern kontroll

Stratsys

Gallras 2 år efter
avslut
Gallras efter 5 år

Kontoutdrag BG

Dagarkiv

Gallras efter 2 år

KPA- handlingar

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

KPA- kontoutdrag

Dagarkiv

Gallras efter 2 år

Kravärenden (akter)

Dagarkiv

Gallras vid
inaktualitet

Likviditetsplan

Digitalt

Gallras efter 2 år

Lånehandlingar

Dagarkiv

Momsredovisning

Dagarkiv

Gallras 5 år efter
avslut
Gallras efter 7 år

Orderunderlag, externa

Dagarkiv/tjänsteru Gallras efter 7 år
m

Rekvisitioner

Tjänsterum

Gallras efter 7 år

SCB, ekonomiska enkäter

Registrering

Tjänsterum

Gallras efter 5 år

SCB, räkenskapssammanhang

Registrering

Tjänsterum

Gallras vid
inaktualitet

Skatteverket, kontoutdrag

Dagarkiv

Gallras efter 2 år

Swedbank, kontoutdrag

Dagarkiv/tjänsterum
Dagarkiv

Gallras efter 2 år

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

Dagarkiv

Gallras efter 7 år

Swedbank, transaktioner,
kontoredovisning
Taxeringsutfall/redovisningsräk Registrering
ning, preliminär
Underlag/kvitton till
leverantörsfakturor

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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5.2 Upphandling
5.2.1 Allmänt
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Upphandlingsakt

Diarieföring

Bevaras/Gallras

Kommentar

Platina*, dagarkiv Bevaras. Till CA
efter 5 år

5.2.2 Annonsering
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Annonsering

Diarieföring

Bevaras. Till CA
efter 5 år

-

förfrågningsunderlag

-

kompletterande
handlingar till
förfrågningsunderlag

-

inbjudan till
anbudsansökan inkl.
förfrågningsunderlag

-

inbjudan till
anbudsangivning inkl.
förfrågningsunderlag
samt meddelande till ej
kvalificerade
anbudsökande

-

förnyad
konkurrensutsatt
upphandling

-

frågor och svar samt
meddelande

Platina*

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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5.2.3 Anbud
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Kommentar

Öppningsprotokoll

Platina*,
upphandlingsakt

Bevaras. Till CA Absolut
efter 5 år
sekretess råder
till dess
tilldelningsbeslutet har
expedierats
(OSL 19 kap.)

Anbudsansökan antagen

Platina*

Bevaras. Till CA Absolut
efter 5 år
sekretess råder
till dess
tilldelningsbeslutet har
expedierats
(OSL 19 kap.)

Anbudsansökan ej antagna

Dagarkiv

Gallras efter 5
år

Platina*,
Upphandlingsakte
n

Bevaras. Till CA Absolut
efter 5 år
sekretess råder
till dess
tilldelningsbeslutet har
expedierats
(OSL 19 kap.)

Antagna anbud

Diarieföring

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

20/KS/154

Bevaras/Gallras

Sida
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Ej antagna anbud

Dagarkiv

Anbudsutvärdering
(sammanställning och
utvärdering)

Upphandlingsakt Gallras efter 5 år Anbudsutvärde
ring
(sammanställni
ng och
utvärdering)

Upphandlingsprotokoll/rapport
/beslutsprotokoll

Platina*,
Bevaras. Till CA
Upphandlingsakt efter 5 år

Upphandlingspr
otokoll/rapport
/beslutsprotoko
ll

Tilldelningsbesked

Platina*,
Bevaras. Till CA
Upphandlingsakt efter 5 år

Tilldelningsbesk
ed

Avtal, kontrakt, ramavtal

Platina*,
Bevaras. Till CA
Upphandlingsakt efter 5 år

Avtal, kontrakt,
ramavtal

Övriga handlingar av ringa
betydelse eller som inte tillför
sakuppgift i ärendet

Upphandlingsakt Gallras vid
inaktualitet

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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Datum
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Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bankgarantier,
moderbolagsgarantier och
dylikt
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Bevaras/Gallras
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Förvaras hos
avtalsansvarig
förvaltning.
Återlämnas enligt
överenskommelse
för respektive
garanti, eller när
garantitiden löpt
ut.

Skadeståndsärenden

Diarieföring

Platina*, dagarkiv

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Överprövningsärenden

Diarieföring

Platina*, dagarkiv

Bevaras. Till CA
efter 5 år

5.2.4 Avbruten upphandling
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Dokumentation i avbrutna
upphandlingar

Platina*
Upphandlingsakt

Gallras vid
inaktualitet

Beslut om avbrytande

Platina*,
Upphandlingsakt

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Underrättelse om avbruten
upphandling

Platina*,
Upphandlingsakt

Bevaras. Till CA
efter 5 år

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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5.3 Direktupphandling
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Inköp av varor eller tjänster
till ett ringa belopp

Kronologisk ordning Gallras
i pärm, tjänsterum inaktualitet

Offertförfrågan/kravspecifikat
ion

Kronologisk ordning Gallras efter 2år
i pärm, tjänsterum

Förteckning över vilka
leverantörer som fått
förfrågan och
kravspecifikation

Kronologisk ordning Gallras efter 2 år
i pärm, tjänsterum

Anbud/offerter, antagna

Kronologisk ordning Gallras efter 2 år
i pärm, tjänsterum

Anbud/offerter, ej antagna

Kronologisk ordning Gallras vid
i pärm, tjänsterum inaktualitet

Avtal

Platina*

Beställning

Kronologisk ordning Gallras efter 2 år
i pärm, tjänsterum

Dokumentation av
direktupphandling över
100 000kr.

Platina*

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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6 Samhällsbyggnadsavdelningen
6.1 Geodata, lantmäteri och fastighetsbildning
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Kommentar

Primärkarta

Registrering

Gemensam databas
Kumla/Hallsberg

Bevaras

Digital
ajourföring i
samarbete med
Kumla

Nybyggnadskarta

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Fastighetsarkiv i
kommunhuset

Bevaras

Karta fastighetsplan

Ska överlämnas
till CA

6.2 Fysisk planering, översiktsplaner, detaljplaner
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Översiktsplan med
tillhörande underlag

Diarieföring

Bevaras. Till CA
efter 5 år

-

-

-

Platina*

Miljökonsekvensut
redning
Genomförandebes
krivning
kartor
Samrådshandlingar
och redogörelse
Yttrande
Granskningshandli
ngar och
redogörelse
Antagandehandlin
gar
Överklagande,
överprövning,
prövningsbeslut
Övriga utredningar

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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2021-02-02
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Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Detaljplan med
tillhörande underlag.

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Digitalt

Gallras efter 2 år

-

-

-

Sida
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Kommentar

Grundkarta
Geoteknisk
utredning
Miljökonsekvensut
redning
Genomförandebes
krivning
Fastighetsförteckni
ng
Illustrationskarta
Samrådshandlingar
och redogörelse
Yttrande
Granskningshandli
ngar och
redogörelse
Antagandehandlin
gar
Övriga utredningar
Överklagande,
överprövning,
prövningsbeslut
Bevis laga kraft

Utställningsmaterial

6.3 Köp och försäljning av fastigheter
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Fastighetsakt

Diarieföring

Platina*

Köpehandlingar

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Förfrågan om köp av mark

Digitalt

Exploateringskalkyler

Digitalt

Register för tomtkö

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet eller
på egen begäran

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år

Markanvisningsavtal

Diarieföring

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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6.4 Nyttjanderätter upplåtelse av mark
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar

Bevaras/Gallras

Arrendekontrakt/-avtal

Diarieföring

Platina*

Fastighetsdeklaration,
kommunens fastigheter
Fastighetstaxering,
kommunens fastigheter
Förteckning kommunens
fastigheter
Nyttjanderättsavtal

Diarieföring

Platina*

Diarieföring

Platina*

Diarieföring

Platina*

Diarieföring

Platina*

Servitutsavtal

Diarieföring

Platina*

Skötselavtal

Diarieföring

Platina*

Avtal jakträtt

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år
Bevaras. Till CA
efter 5 år

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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7 Kommunikation, säkerhet och näringsliv
7.1 Näringsliv
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar Bevaras/Gallras

Sponsringsavtal

Diarieföring

Platina*

Kommentar

Bevaras. Till CA efter 5 år

7.2 Kommunikation
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar Bevaras/Gallras

Inlägg i sociala
medier av ringa
betydelse
Inlägg i sociala
medier som tillhör
ett ärende
Inlägg i sociala
medier med
kommentarer som
är av brottsliga
karaktär
Olämpliga inlägg på
sociala medier
Utdrag från sociala
medier årligen eller
vid väsentliga
händelser (PDF/A)
Utdrag från
kommunens
intranet årligen
eller vid väsentliga
händelser (PDF/A)
Utdrag från
kommunens
webbplats årligen
eller vid väsentliga
händelser (PDF/A)
Information på
kommunens
webbplats

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Digitalt

Gallras omedelbart

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Kommentar

Se riktlinjer för
sociala medier för
mer information

7.3 Säkerhet
Handlingstyp

Säkerhetsklassade
och hemliga
handlingar

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar Bevaras/Gallras

Säkerhetsskåp

Gallras när handlingen
upphört att gälla

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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7.4 GDPR administration
Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar Bevaras/Gallras

Incidenter vid
behandling av
personuppgifter
som skickats in till
Integritetsskyddsm
yndigheten
Incidenter vid
behandling av
personuppgifter
som överlämnats
till
dataskyddsombud
et
Anmälan av
dataskyddsombud
till
Integritetsskyddsm
yndigheten
Entledigande av
tidigare anmält
dataskyddsombud
Beslut om
förordnande av
dataskyddsombud
Informationsmater
ial till
dataskyddsombud
et från
Integritetsskyddsm
yndigheten
Nämndens/styrels
ens instruktion för
förvaltningen
angående
behandling av
personuppgifter
Personuppgiftsbitr
ädesavtal
Registerförtecknin
gar
Begäran om
registerutdrag
samt svar

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Registrering

Platina*

Gallras efter 5 år

Registrering

Platina*

Gallras efter 5 år

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Ingår i KS
protokoll

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Ingår i KS
protokoll

Tjänsterum

Gallras vid inaktualitet

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Tjänsterum

Gallras efter 1 år

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
i detta132
dokument.
of 154

Kommentar

Ingår i KS
protokoll

Datum

2021-02-02

20/KS/154

Sida

22(24)

8 Personalavdelningen
Handlingstyp

Introduktion
nyanställda
Avtal för
företagshälsovård

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar Bevaras/Gallras

Tjänsterum

Gallras efter 2 år

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5
år

Anställningsavtal för
feriearbetande
ungdom
Tid och rapportering
för fackliga
förtroendemän
Förhandlingsprotokoll Diarieföring
inkl.
löneöversynsprotokoll
Lokala kollektivavtal Diarieföring

AMI/Tjänsteru
m

Bevaras. Till CA efter
10 år

Tjänsterum

Gallras efter 2 år

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5
år

Platina*

Protokoll Central
Diarieföring
samverkansgrupp
(Cesam)
Begäran om företräde
(LAS)
AFA anmälan

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5
år
Bevaras. Till CA efter 5
år

AFA beslut

Diarieföring

Tjänsterum/Wi Gallras efter 3 år
nlas
Personakt
Bevaras. Till CA efter
att personen fyllt 70
år.
Personakt
Bevaras. Till CA efter
att personen fyllt 70
år.

Anställningshandlinga
r/ansökningshandling
ar/CV

Personakt

Bevaras. Till CA efter
att personen fyllt 70
år.

Ansökan om ledighet
(mer än 6 månader
eller längre)

Personakt

Bevaras. Till CA efter
att personen fyllt 70
år.

Avtal om tystnadsplikt

Personakt

Bevaras. Till CA efter
att personen fyllt 70
år.

Begäran om
entledigande
(pension, enskild
orsak)

Personakt

Bevaras. Till CA efter
att personen fyllt 70
år.

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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Beslut om
sjukersättning

Personakt

Bevaras. Till CA efter att
personen fyllt 70 år.

Disciplinåtgärd

Personakt

Bevaras. Till CA efter att
personen fyllt 70 år.

Avstängning

Personakt

Bevaras. Till CA efter att
personen fyllt 70 år.

Löneplaceringsunderl
ag (betyg, intyg)

Personakt

Bevaras. Till CA efter att
personen fyllt 70 år.

Pensionsbrev

Personakt

Bevaras. Till CA efter att
personen fyllt 70 år.

Timanställningsavtal

Personakt

Bevaras. Till CA efter att
personen fyllt 70 år.

Intyg om dödsfall

Personakt

Bevaras. Till CA efter att
personen fyllt 70 år.

Överenskommelse om
avslut av anställning

Personakt

Bevaras. Till CA efter att
personen fyllt 70 år.

Utdrag ur
belastningsregister
Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Anmälan om bisyssla

Personakt

Gallras efter avslut

Personakt
Personakt

Bevaras. Till CA efter att
personen fyllt 70 år.
Gallras efter avslut

Försäkring Skandia
individåtagande
Timrapporter för
timavlönad personal

Tjänsterum

Gallras efter avslut

Personakt

Bevaras. Till CA efter att
personen fyllt 70 år.

Handlingar pågående
rehabiliteringsärende
n
Rehabutredning
(sekretess)

Adato

Adato

Bevaras

Rehabplan (sekretess)

Adato

Bevaras

Omplaceringsutrednin
g av personal

Adato

Bevaras

Vid avslut av
anställning till
personakt

Dokumentation från
rehabiliteringsmöten
där bägge parter
undertecknat

Adato

Bevaras

Vid avslut av
anställning till
personakt

Gäller
timrapporter där
rapporten är
anställningsavtal.
Ingår i
rehabutredningen.

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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Handlingstyp

Registrering/Diarieföring Förvaring/Ansvar Bevaras/Gallras

Anmälan kränkande
särbehandling
Slutsats av utredning
kränkande
särbehandling
Arbetsskadeanmälan

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Tillbudsrapport

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Resultat av
kommunens
medarbetarenkät
Lönekartläggning

Diarieföring

Platina*

Bevaras. Till CA efter 5 år

Digitalt

Gallras efter 4 år

Digitalt

Gallras vid inaktualitet

Personalavdelni
ngen
Personalavdelni
ngen
Personalavdelni
ngen
Personalavdelni
ngen

Gallras efter 2 år

Spontanansökningar
Nedan gäller vid
chefsrekryteringar. Övriga
rekryteringsärenden sparas
hos respektive chef.
Handlingarna gäller de
som inte erhållit tjänst.

Ansökningshandlingar
Intervjuprotokoll
Referenstagningsprotokoll
Personprofil

Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

*För mer information om gallring och digitalt arkiv se rubrik 2Page
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-02

Kommunstyrelsen

§ 16 - Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
(20/KS/153)

Ärendebeskrivning
En ny arkivbeskrivning för kommunstyrelsen har tagits fram. Den nu gällande
arkivbeskrivningen (beslutad 2011) var i behov av att uppdateras både text- och
utseendemässigt.
De förändringar som skett är till största del ren formalia. På grund av att Hallsbergs kommun
nu ingår i Sydnärkes arkivenhet så är arkivansvaret för centralarkivet ändrat i dokumentet
(punkt 13). Under punkt 2 finns nu en tabell för en enkel överblick över kommunstyrelsens
organisation.
I övrigt har genomlysning utförts på samtliga punkter och Sydnärkes arkivenhet har getts
möjlighet att inkomma med synpunkter på dokumentet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna upprättad arkivbeskrivning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad arkivbeskrivning.

Beslutsunderlag



TS Arkivbeskrivning
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:20/KS/153

Beslut om ny arkivbeskrivning
Ärendebeskrivning

En ny arkivbeskrivning för kommunstyrelsen har tagits fram. Den nu gällande arkivbeskrivningen
(beslutad 2011) var i behov av att uppdateras både text- och utseendemässigt.
De förändringar som skett är till största del ren formalia. På grund av att Hallsbergs kommun nu ingår
i Sydnärkes arkivenhet så är arkivansvaret för centralarkivet ändrat i dokumentet (punkt 13). Under
punkt 2 finns nu en tabell för en enkel överblick över kommunstyrelsens organisation.
I övrigt har genomlysning utförts på samtliga punkter och Sydnärkes arkivenhet har getts möjlighet
att inkomma med synpunkter på dokumentet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättad
arkivbeskrivning.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Maria Fransson

Förvaltningschef

Handläggare

Bilagor
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
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Arkivbeskrivning för
kommunstyrelsen

Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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1 Inledning
Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens
allmänna handlingar, en så kallad arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen syftar till
att ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingar, hur
myndigheten är organiserad samt om vilka handlingstyper som finns på
myndigheten. Kommunstyrelsen nämns i dokumentet både som styrelsen och
myndigheten.

2 Organisation, verksamhet och ansvarsområde
Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet inom kommunen. Styrelsen har
även uppsiktplikt över kommunens övriga nämnder. Styrelsen ska bereda, yttra
sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktige beslut, och
i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över.
Styrelsen är arkivmyndighet. Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i fem
avdelningar. För utförligare redovisning av styrelsens ansvarsområden se
reglementet för kommunstyrelsen.
Avdelning

Uppgifter

Administrativa avdelningen

Nämndadministration för KS, KF, TAN och VN
ärendeberedning, administrativ service,
genomförandet av allmänna val, kontaktcenter
och repro, administrativ service för revisorerna.

Näringsliv- och
kommunikationsavdelningen

Risk- och säkerhetsarbete,
dataskyddsamordnare, näringslivsfrågor,
kommunikation, turism.

Personalavdelningen

Arbetsmiljöfrågor, friskvård, bemanning,
lönehantering- och lönesättning,
personalutveckling, rehabilitering.

Ekonomiavdelningen

Upprättande av kommunens budget,
uppföljning, bokslut och löpande redovisning.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Mark- och exploatering, fastighetsfrågor, fysisk
planering, geodata, miljöstrategi
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3 Bestämmelser för myndighetens verksamhet
Utöver arkivlagen och arkivreglementet finns ett flertal lagar med tillhörande
förordningar med bestämmelser som rör hanteringen av allmänna handlingar och
arkiv. Nedan nämns några av de lagar som berör myndigheten:


Kommunallagen



Förvaltningslagen



Offentlighets- och sekretesslagen



GDPR

4 Centralarkivets uppbyggnad och förteckningar
Kommunarkivet är delvis ordnat och förtecknat enligt allmänna arkivschemat.
I arkivet förvaras handlingar från 1862 och framåt. Totalt förvaras över 1000
hyllmeter arkivhandlingar.
I arkivet finns material samlat från orterna som nu ingår i Hallsbergs kommun.

5 Handlingstyper och arkivbildning
Kommunstyrelsens handlingstyper består till största delen av protokoll,
diarieförda handlingar, personalakter och ekonomihandlingar. Myndighetens
handlingstyper hittar du i informationshanteringsplanen. Hanteringen av de
allmänna handlingarna inom kommunstyrelsen regleras genom arkivreglementet.
Utöver det finns styrdokument med regler för hanteringen av de allmänna
handlingarna.

6 Förvaring av handlingar
Handlingar som tillhör pågående ärenden förvaras i närarkiv eller i
verksamhetssystem på respektive avdelning inom kommunstyrelsens
organisation. För exakt förvaring av olika handlingstyper se avdelningarnas
informationshanteringsplaner. Tidpunkter för överlämnande till centralarkivet
framgår av informationshanteringsplanerna.

7 Gallring
Gallring sker enligt antagen informationshanteringsplan för respektive avdelning.
Informationshanteringsplanen är framtagen med hjälp av SKR och Riksarkivets
allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar.
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8 Sökhjälpmedel
Myndigheten använder ett dokument- och ärendehanteringssystem där
handlingar hålls i ordnad form. I systemet kan man söka på diarienummer,
fritextsökning och sökning på dokumentnamn. Om allmänheten önskar ta del av
handlingar hänvisas de till administrativa avdelningen. För att ta del av handlingar
som har överlämnats till centralarkivet ska allmänheten kontakta Sydnärkes
arkivenhet. Utöver de handlingar som hålls ordnade i dokument- och
ärendehanteringssystemet förvaras vissa handlingar på respektive avdelning.
Handlingar som registreras i dokument- och ärendehanteringssystemet och
hamnar sedan på myndighetens postlista.
Myndighetens informationshanteringsplan och arkivförteckning används också
som sökhjälpmedel.

9 Tekniska hjälpmedel
Myndigheten tillhandahåller dator för den som önskar att ta del av handlingar på
plats på kommunhuset. Allmänheten kan ta del av kallelser och protokoll via
kommunens webbplats.

10 Sekretess
En del handlingar inom myndigheten omfattas av sekretess såsom till exempel
personakter och handlingar som rör säkerhetsarbetet inom kommunen.
Vid utlämnande av handlingar från myndigheten görs alltid en menprövning.

11 Hantering av information
Inom styrelsens verksamhetsområden hanteras personuppgifter, dessa kan
klassas som harmlösa eller känsliga. I vilka typer av handlingar det förekommer
personuppgifter framgår av myndighetens personuppgiftsregister.
Kommunstyrelsen har ingen rätt till försäljning av personuppgifter.
På myndigheten finns en utsedd dataskyddsamordnare som rapporterar till
dataskyddsombudet. Dataskyddsombudet är gemensamt för hela kommunen.

12 Uppgifter som myndigheten hämtar och
lämnar till andra
För arbetets behöriga gång hämtar kommunstyrelsen in de uppgifter från andra
myndigheter som behövs för handläggningen. Kommunstyrelsen lämnar på
begäran av allmänheten eller av andra myndigheter ut allmänna handlingar.
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Kommunstyrelsen lämnar regelbundet uppgifter till Sveriges Kommuner och
Regioner, Skatteverket, Försäkringskassan, Statistiska Centralbyrån,
Arbetsförmedlingen, Kronofogden och A-kassan.

13 Arkivansvar
Ansvar

Funktion

Huvudansvarig

Kommundirektören

Ansvarig för centralarkivet

Sydnärkes arkivenhet

Arkivredogörare adminstrativa avd,
näringsliv- och kommunikations avd,
samhällsbyggnads avd

Handläggare kansliet

Arkivredogörare ekonomi

Ekonomiassistent

Arkivredogörare personal

HR-konsult

14 Vem hos myndigheten kan lämna närmare
upplysningar om allmänna handlingar
Kommunsekreterare, arkivarie, handläggare och registratorer på
kommunstyrelseförvaltningen kan lämna upplysningar.
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Kommunstyrelsen

§ 17 - Kommundirektörens rapport januari 2021
(21/KS/1)

Ärendebeskrivning
Rapporten redovisas muntligt på sammanträdet och kommer därefter att bifogas
protokollet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga rapporten till protokollet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till protokollet.

Beslutsunderlag


Kommundirektörens rapport januari 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektörens rapport till Kommunstyrelsen, januari 2021
Covid-19
Kommunens arbetar fortsatt med att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens nationella
riktlinjer och rekommendationer för att begränsa smittspridningen. Senaste vidtogs åtgärder från
och med 25 januari utifrån regeringens uppmaning att kommuner och regioner fortsatt ska att
hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte är nödvändig, stängd till och med
den 7 februari 2021, om inget annat meddelas. Idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och
unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas om föreskrifterna och de
allmänna råden kan följas. Aktuell lägesbild över antal smittade i kommunen minskar vilket
överensstämmer med länet totalt men är något avvikande för enskilda kommuner. Vidtagna
åtgärder och den enskildes efterlevnad av rekommendationer kan antas var ett bidrag till minskad
smittspridning. Det är därför viktigt att fortsatt påtala vikten av att vi alla gemensamt håller i och
håller ut för att tillsammans bromsa smittspridningen.
Arbetet med vaccinationer pågår och hittills har alla på kommunens vård och omsorgboenden fått
på fått dos 2. För närvarande pågår vaccineringen av dos 2 för de med sjukvårdsinsatser.
Vaccineringen av hemtjänstens brukare har även påbörjats. Arbetet bedöms löpa på mycket bra
och man upplever ett bra samarbete och god dialog med regionen. Vård- och omsorgspersonalen
erhåller löpande vaccinering.
Övrigt
I januari månad har 3 stycken småhustomter sålts, en i Hallsberg, en i Pålsboda och en i Vretstorp.
Tre tomter är reserverade i Sköllersta samt en tomt i Hallsberg. En markanvisning för flerfamiljshus
i Vibytorp har tilldelats Innobo AB. Tanken är att det ska byggas 21 marklägenheter med
bostadsrätt som upplåtelseform. Företaget har nu 8 månader på sig att planera, söka bygglov,
sälja och fatta beslut om byggstart innan markköpet genomförs. Projektering för resterande
etapper i Samsala pågår och om nödvändiga politiska beslut om investeringsanslag tas kommer
byggnationen påbörjas under våren. Det finns fortfarande ett stort intresse för tomter för nästa
etapp.
Senaste siffrorna för antalet invånare uppgår 16 010 vilket innebär att kommunen fortsätter att
växa. Det innebär att vi fortsatt har ett ökat elevantal och förnärvarande pågår planeringen av en
ny förskola. Vi kommer dessutom påbörja en översyn och utredning av vår nuvarande skollokaler.
Ett samverkansavtal som avser ett projekt inom Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är
undertecknat. Avtalet avser Askersund, Laxå och Hallsbergs kommun. Varje kommun bistår med
en handläggare 20 procent tjänst under projektperioden, 2021-02-01-2021-10-31. Laxå kommun
är projektägare. Projektet är ett ESF-projekt och vår ungdomskonsulent kommer vara aktiv.
Den nya huvudvattenledningen mellan Kumla och Hallsberg är nu i drift. Ledningen som tidigare
låg väster om järnvägen lade hinder i vägen för nya verksamhetsetableringar på Ralafältet. Den
nya ledning öster om vägen innebär också att vattenförsörjningen tryggas genom att en äldre
ledning utförd i eternit kan avställas.
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På ekonomiavdelningen pågår arbetet förfullt med bokslutet för år 2020. Samtidigt ska
budgetarna för 2021 vara klara för inmatning i ekonomisystemet. Även i år kommer en
webbaserad version av Årsredovisningen tas fram.
Löneöversynen 2020, alla avtal är klara och de sista som får 2020 års löneökning utbetalt är
Kommunal där ny lön går ut med februarilönen 2021. Löneöversynen för 2021 har påbörjats och
lönekartläggning för 2020 pågår.
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§ 18- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2020-11-26 - 2021-01-28.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Delegeringsbeslut





















/KS/2015922 20/KS/24-12
Delegationsbeslut, tecknande av kollektivavtal, PAN 20
/KS/2015923 20/KS/24-13
Delegationsbeslut, tecknande av kollektivavtal, LOK 20
/KS/2015924 20/KS/24-14
Delegationsbeslut, tecknande av kollektivavtal, BEA
/KS/2015983 20/KS/24-16
Delegationsbeslut anställning av enhetschef
/KS/2016057 20/KS/24-17
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2016046 20/KS/223-4
§130 KSAU Tilldelning avseende markanvisning för
fastigheten Vibytorp 1:269
/KS/2016070 20/KS/24-18
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2016069 20/KS/24-19
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2116186 20/KS/24-21
Delegationsbeslut, anställning av anhörigkonsulent
/KS/2116185 20/KS/24-20
Delegationsbeslut, anställning av undersköterska
/KS/2116195 20/KS/24-22
Delegationsbeslut, anställning av lärare
/KS/2116194 20/KS/24-23
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2116197 21/KS/21-1
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2116206 21/KS/21-2
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2116217 20/KS/24-24
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2116219 20/KS/24-25
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
/KS/2116245 20/KS/24-26
Deligationsbeslut, anställning av undersköterska
/KS/2116297 21/KS/26-1
§3 KSAU Beslut om uppdrag för detaljplan för Skävi 1:73
och 1:74 i Vretstorp, Hallsbergs kommun
/KS/2116298 20/KS/209-5
§4 KSAU Planbesked för fastigheten Dåstorp 1:28 i
Vretstorp, Hallsbergs kommun
/KS/2116299 21/KS/27-2
§5 KSAU Beslut om uppdrag för upphävande av del av
detaljplan för Hallsbergsterminalen, fastigheten Stora Älberg 2:2

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden till kommunstyrelsen som inkommit under perioden 2020-11-26 - 2021-01-28.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Anmälningar















Utredning av nya målgrupper Samordningsförbundet Sydnärke



Meddelande 20/2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022








Bilaga protokoll 2020-12-11 - Transportinfrastrukturplanen 2022-2033

Behovsinventering och planering av insatser inför verksamhetsåret 2020
Information om förbättrad sfi-undervisning
Information om förbättrad sfi-undervisning, PowerPoint-presentation
Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd 2020-12-09
Anmälningsärende Framtidens resor Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen
Framtidens resor - Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 2020
Protokoll från tillsyn av Sydnärkes överförmyndarnämnd
Protokoll 2020-11-20 Sydnärkes kommunalförbund
Protokoll gemensam nämnd för företagshälsovård 2020-12-02
Protokoll Sydnärkes IT-nämnd 2020-12-02
Protokoll Regionalt samverkansråd 2020-12-11
Meddelande 24/2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan Staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021

Bilaga protokoll 2020-12-11 - Europeiska socialfonden 2021-2027
Bilaga protokoll 2020-12-11 - Europeiska regionalfonden 2021-2027
Artikel Våld mot barn med funktionsnedsättning 7 december 2020
Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2020-12-18
Protokoll Sydnärkes lönenämnd 2020-12-09
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§ 20- Övrigt
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§ 21- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande avslutar sammanträdet och tackar för detsamma.
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Utdragsbestyrkande
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