
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

  Kommunstyrelsen 
Tid Plats
 08:30-12:00 Sottern, kommunhuset Hallsberg

Övriga 
 

Christina Torpman, Kommunsekreterare
Lena Fagerlund, Kommundirektör
Marianne Christiansen, Samhällsbyggnadschef
Magnus Larsson, Näringslivschef
Marie Hellgren, Ekonomichef
Maria Neander Karebo, Personalchef
Anna Lindqvist, Handläggare

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Christina Johansson (S)
Peter Björk (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Dan Fredriksson (SD)
Christel Forsberg (S)
Christian Selg Enander (S)
Malin Sundh (M)
Veronica Wallgren (S)
Johnny Ring (SD)
Conny Larsson (S)
Sverker Dahlander (C)
Peter Tillman (V)
Anna Martinsson (C)
Pierre Weigl (SD)
Lillemor Pettersson (S)

Beslutande ledamöter 
 

Magnus Andersson (S)
Anders Lycketeg (C), vice ordförande
Oscar Lundqvist (SD), 2:e vice ordförande
Rikard Bergström (M)
Siw Lunander (S)
Ola Ström (S)
Theres Andersson (S)
Lennart Pettersson (M)
Gösta Hedlund (C)
Jimmy Olsson (SD)
Martin Pettersson (KD)
Erik Storsveden (L)
Tryggve Thyresson (V)
Viktoria Svanberg (SD)
Ulrika Björklund (C)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

1 – Sammanträdes inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Val av justerare. Justering föreslås ske senast den 9 februari.
4. Fastställande av föredragningslistan.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

2 – Kommundirektörens information Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören lämnar muntlig information på sammanträdet om kommunens verksamheter.
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

3 - Beslut om antagande av detaljplanen för 
fastigheten Stocksätter 1:8, Hallsberg, 
Hallsbergs kommun, Örebro län (22/KS/156)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Detaljplaneförslaget har varit på samråd mellan 02 december och 23 december 2022. Under 
samrådstiden har 8 yttranden inkommit varav 4 är med synpunkter på detaljplaneförslaget. Dessa 
har sammanfattats med förvaltningens ställningstaganden i en samrådsredogörelse.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen för rubricerat område.
Beslutsunderlag 

 TS Antagande Stocksätter 1.8
 Plankarta - Antagande
 Planbeskrivning - Antagande
 Fastighetsförteckning - Antagande
 Samrådsredogörelse
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

4 - Pensionspolicy (23/KS/36) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Pensionspolicyn är ett strategiskt dokument som ska medverka till att uppfylla visionen om att 
kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Hallsbergs kommuns Pensionspolicy.
Beslutsunderlag 

 TS Pensionspolicy
 Pensionspolicy
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

5 - Policy för upphandling (22/KS/56) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2015-09-21 upphandlingspolicy för Hallsbergs kommun. Det finns 
skäl till att utvärdera och omarbeta policyn, eftersom lagstiftning och rekommendationer har 
förändrats sedan 2015. 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa Upphandlingspolicyn för Hallsbergs kommun.
Beslutsunderlag 

 TS Upphandlingspolicy
 Upphandlingspolicy
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

6 - Strategisk investering 
Trafiksäkerhetsobjekt (23/KS/5)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Årligen söker kommunen medfinansiering för att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Avsatta medel för detta ändamål är årligen 1 miljon. Då fler objekt i ansökan godkänts för 
medfinansiering finns möjlighet för Hallsbergs kommun att utföra ytterligare åtgärder under 2023. I 
dialog med drift- och serviceförvaltningen ser man möjlighet att kunna genomföra ytterligare 
åtgärder om finansiering från kommunstyrelsens strategiska investeringsmedel beviljas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anslå drift- och serviceförvaltningen medel för strategisk investering om 
700 000 kronor för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Beslutsunderlag 

 TS Strategisk investering Trafiksäkerhetsobjekt

Page 7 of 96



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

7 - Mål och budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025 för kommunstyrelsen (22/KS/184)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till Mål och Budget 2023 och flerårsplan för 
2024-2025 för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i gemensam 
verksamhet, planeringsreserv mm samt transfereringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Mål och budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 
för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag 

 TS Mål o budget 2023-2025 KS
 Mål och budget 2023-2025 Kommunstyrelsen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

8 - Internkontrollplan 2023 
Kommunstyrelsen (23/KS/34)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
I enlighet med reglemente för intern kontroll har ekonomiavdelningen upprättat en 
internkontrollplan för kommunstyrelsens egen verksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2023.
 
Beslutsunderlag 

 TS Internkontrollplan 2023 KS
 Internkontrollplan KS 2023
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

9 - Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 
(23/KS/32)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Bolagsstämman den 2021-01-14 i Vätternvatten AB beslutade att anta den arvodesriktlinje som 
samtliga ägares kommunfullmäktige godkänt dessförinnan. Arvodesriktlinjen gäller från och med 
Bolagsstämmans beslut. 

I arvodesriktlinjen framgår inte att lekmannarevisorerna ska erhålla arvode för sitt uppdrag. 
Dessutom saknas riktlinjer för hur arvodena ska räknas upp. Därför har ett förslag till revidering av 
riktlinjen arbetats fram.

Att lekmannarevisorerna inte ingår i den ursprungliga arvodesriktlinjen var ett förbiseende, då det 
inte var tanken att de skulle utföra sitt uppdrag utan arvode. Därför föreslås att 
lekmannarevisorerna får arvode retroaktivt från och med Bolagsstämmans beslut den 14 januari 
2021. Vätternvatten AB har avsatt pengar för de retroaktiva arvodena.

I förslaget till reviderad arvodesriktlinje har också tydliggjorts att grundbeloppet är kopplat till 
riksdagsledamöternas arvode, att övriga arvoden och ersättningar ska följa Örebro kommuns 
beslutade beloppsnivåer, att beloppen ska justeras årligen och på vilket sätt dessa ska justeras.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid 
bolagsstämma för Vätternvatten AB rösta för att anta förslaget till reviderade arvodesriktlinjer med 
retroaktivitet för lekmannarevisorerna från och med 2021-01-04.
Beslutsunderlag 

 TS Godkännande av arvodesriktlinjer Vätternvatten AB
 Bilaga 2 - Förslag till reviderad arvodsriktlinje Vätternvatten
 Bilaga 3 - Ändringsmarkerat förslag till reviderad arvodsriktlinje Vätternvatten AB
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

10 – Allt hänger ihop - Näringslivsklimat Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen får muntlig information på sammanträdet.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

11 – Anmälan av delegationsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2022-12-06-2023-02-02.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Delegeringsbeslut

 /KS/2223833 22/KS/1-187    Delegationsbeslut, anställning av lärare
 /KS/2223831 22/KS/1-188    Delegationsbeslut, anställning av socialsekreterare
 /KS/2223860 22/KS/1-189    Delegationsbeslut, anställning av anhörigkonsulent
 /KS/2223859 22/KS/1-190    Delegationsbeslut, anställning av 2 arbetsterapeuter
 /KS/2223983 22/KS/1-191    Delegationsbeslut, anställning av lärare
 /KS/2223996 22/KS/1-192    Delegationsbeslut, tecknande av lokalt kollektivavtal 

Sveriges Lärare
 /KS/2324059 22/KS/1-193    Delegationsbeslut, anställning av socialsekreterare
 /KS/2324057 22/KS/1-194    Delegationsbeslut, anställning av undersköterska
 /KS/2324055 22/KS/1-195    Delegationsbeslut, anställning av vårdbiträde
 /KS/2324053 22/KS/1-196    Delegationsbeslut, anställning av specialpedagog
 /KS/2324051 22/KS/1-197    Delegationsbeslut, anställning av lärare
 /KS/2324161 23/KS/1-1    Delegationsbeslut, anställning av stödassistent
 /KS/2324172 23/KS/1-2    Delegationsbeslut, anställning av nämndsekreterare 

SAN
 /KS/2324186 23/KS/1-3    Delegationsbeslut, anställning av biståndshandläggare
 /KS/2324201 23/KS/1-4    Delegationsbeslut, anställning av lärare
 /KS/2324214 23/KS/1-5    Delegationsbeslut, anställning av lärare åk 7-9
 /KS/2324223 22/KS/1-198    Delegationsbeslut, ramavtal Livsmedel - Frukt och 

grönt
 /KS/2324222 23/KS/1-7    Delegationsbeslut, ramavtal inköpssamverkan
 /KS/2324248 23/KS/1-8    Delegationsbeslut, anställning av undersköterska
 /KS/2324243 22/KS/156-35    Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan
 /KS/2324251 23/KS/1-9    Delegationsbeslut, lokalt kollektivavtal Kommunal
 /KS/2324318 23/KS/37-3    §2 KSAU Ändring av Detaljplan 18-HAL-112, Del av 

stadsplan för Hallsberg (Kv. Sätterhög, Tacktorp m.fl.)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

12 – Meddelande Föredragande  

Ärendet i korthet 
Meddelanden till kommunstyrelsen som har inkommit under perioden 2022-12-02-2023-02-02.
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information.
Anmälningar 

 /KS/2223807 22/KS/10-11    Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd 2022-12-07
 /KS/2223902 22/KS/11-4    Protokoll SYD-IT 2022-12-14
 /KS/2324068 22/KS/18-17    Protokoll Regionalt samverkansråd 2022-12-22
 /KS/2324063 22/KS/12-4    Protokoll Sydnärke lönenämnd 2022-12-14
 /KS/2324095 22/KS/9-5    Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden 2022-12-08
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

13 – Övrigt Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2023-02-07  

14 – Sammanträdes avslutning Föredragande  
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Beslut om antagande av detaljplanen för 
fastigheten Stocksätter 1:8, Hallsberg, 

Hallsbergs kommun, Örebro län
3

22/KS/156
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/KS/156

Beslut om antagande av detaljplanen för fastigheten Stocksätter 1:8, 
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Ärendebeskrivning 
Detaljplaneförslaget har varit på samråd mellan 02 december och 23 december 2022. Under 
samrådstiden har 8 yttranden inkommit varav 4 är med synpunkter på detaljplaneförslaget. Dessa 
har sammanfattats med förvaltningens ställningstaganden i en samrådsredogörelse.

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

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder samt kontorsverksamhet inom kvartersmarken. 

I gällande detaljplan är kvartersmarken planlagd för bostäder (B). Med aktuellt planförslag föreslås 
att kvartersmarken får en ytterligare användning (K) då det råder ett behov för ändamålsenliga 
kontorslokaler i Hallsbergs kommun.

Planområdet är beläget i den norra delen av Hallsbergs tätort, aktuellt området ligger i anslutning till 
nordvästra delen av Stocksättersparken och med ett avstånd på cirka 250 meter från Nytorget. 
Planområdet har en areal på ca 4070 m2.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Förvaltningschef Samhällsbyggnadschef

Bilagor

 Plankarta
 Planbeskrivning
 Fastighetsbeteckning
 Samrådsredogörelse
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Till planen hör:
Planbeskrivning, Plankarta, Fastighetsförteckning, Undersökning av betydande miljöpåverkan
Detaljplan för fastigheten Stocksätter 1:8

Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Beslutsdatum Instans
Antagandehandling
Diarienummer: 22/KS/156
Upprättad: 2022-11-04 Reviderad: 2022-12-28

Samråd  2022-11-28

Antagande
Laga kraft

KSAU

KS

PLANKARTA GRUNDKARTEBETECKNINGAR 
Byggnad

Fastighetsgräns

U U Staket

dike

Vägbana

Gång och cykelbana

g Höjdpunkter

0 5025 Meter

Skala 1:500 i A3Grundkartan är framställd genom nymätning och digital primärkarta 
Koordinatsystem i plan: Sweref 99 15 00
Höjdsystem: RH 2 000
Upprättad: 2022-11-04
Reviderad: 2022-11-16
Fastighetsredovisning: 2022-11-01
Kart-/GIS-ingenjör, Oscar Sandin
Mätning, MJ/UT ¯

Fastighetsbeteckning
Fastighetsnamn

Grundkartan Stocksätter 1:8

Mustafa Akrami
Planarkitekt

Johannes Ludvigsson
Planchef

Höjdkurva

PLANBESTÄMMELSER
GRÄNSLINJER

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
GATA1

Lokalgata

PARK Park

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

K Kontor

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

(begränsas av sekundär egenskapsgräns)
Höjd på byggnadsverk
h1 10,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter.
Markens anordnande och vegetation
n1 Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska fördörjas på

egen fastighet genom avledning till grönytor eller
dagvattenmagasin innan anslutning till det kommunala
ledningsnätet

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar
gälla fr.o.m. laga kraft datum.
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22/KS/156 

 

 

 

 

 

Planbeskrivning  

Detaljplan för fastigheten Stocksätter 1:8, 

Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 

 
Planområdets läge 

 

 

 

 

 

Antagande 

Diarienummer  2022/KS/156 

Påbörjad  2022-10-03 

Genomförandetid 60 månader 

Samråd       2022-12-02 – 2022-12-23  

Antagen av KS      20xx-xx-xx  

Laga kraft       20xx-xx-xx 

Begränsat förfarande 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)  

 

(BFS 2020:5) (BFS 2020:8)  
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22/KS/156 
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22/KS/156 

1 VAD ÄR EN DETALJPLAN?  

Med en detaljplan reglerar kommunen vad man får göra inom ett visst område. En detaljplan krävs 

vid utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning av en fastighet eller område. 

Detaljplanen innehåller bestämmelser om var man får bygga, markens användning och bebyggelsens 

utformning. Detaljplanen är juridiskt bindande och är styrande vid prövning av lov. Läs mer på 

www.boverket.se/pblkunskapsbanken. 

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en 

planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som 

till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning. 

Begränsat förfarande 

Den här detaljplanen upprättas enligt begränsat förfarande. Begränsat förfarande kan användas när 

förutsättningarna för standardförfarande är uppfyllda och planförslaget godkänns av 

samrådskretsen.  

Figuren ovan illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.  

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag av Hallsbergs kommunstyrelse att upprätta en 

detaljplan. Ett förslag till detaljplan tas fram. Under samrådsskedet för detaljplanen ges myndigheter, 

sakägare och berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vid ett begränsat förfarande kan 

samrådskretsen godkänna samrådsförslaget redan under samrådet. Detta kan göras i sådana fall 

planförslaget anses vara en mindre betydande åtgärd. I antagandeskedet antas detaljplanen av 

kommunstyrelsen eller i vissa fall av kommunfullmäktige. Antagandebeslutet vinner efter tre veckor 

laga kraft om inte beslutet överklagas.  

HANDLINGAR 

Planförslaget utgörs av:  

• Planbeskrivning 

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 i A3 

• Fastighetsförteckning 
 

För övrigt planeringsunderlag till detaljplanen hänvisas till Hallsbergs kommuns hemsida 

hallsberg.se/detaljplan. 
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22/KS/156 

2 PLANBESKRIVNING 

Planbeskrivningen anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 

kunna förstås och genomföras. En planbeskrivning är en obligatorisk handling som ska finnas 

tillsammans med plankartan med tillhörande bestämmelser. Planbeskrivningen ska öka läsbarheten 

och förståelsen av detaljplanens bestämmelser för alla som ska genomföra planen. 

2.1 PLANENS SYFTE & HUVUDDRAG 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder samt kontorsverksamhet inom kvartersmarken.  
 
I gällande detaljplan är kvartersmarken planlagd för bostäder (B). Med aktuellt planförslag föreslås 
att kvartersmarken får en ytterligare användning (K) då det råder ett behov för ändamålsenliga 
kontorslokaler i Hallsbergs kommun. 
 

2.1.1 BAKGRUND 

I den gällande detaljplanen har kvartersmarken planlagts för bostäder (B), området har exploaterats 

med en byggnad i två våningar varav en är suterrängvåning, byggnaden används idag som bostäder 

för äldre. Boenden i befintlig byggnad kommer omplaceras och få nya lägenheter, efter flytten är det 

inte aktuellt med att fortsätt nyttja byggnaden som bostäder för äldre då det råder ett större behov 

för kontorslokaler inom Hallsbergs kommun. Med det sagt har kommunen avsikten att nyttja 

byggnaden för kontorsverksamhet vilket inte är tillåtet med den gällande detaljplanen. För att 

byggnaden ska bli tillgänglig för kontorsverksamhet behöver kvartersmarken få en ytterligare 

användning (K - KONTOR). Med aktuellt planförslag har kommunen avsikten att göra planen mer 

funktionell och aktuell, det vill säga att användning bostäder (B) kvarstår och en sekundär 

användning för kontorsverksamhet (K) läggs till i plankartan. 

2.2 PLANDATA  

2.2.1 LÄGE 

Planområdet är beläget i den norra delen av Hallsbergs tätort, aktuellt området ligger i anslutning till 

nordvästra delen av Stocksättersparken och med ett avstånd på cirka 250 meter från Nytorget. 

Planområdet omringas av gång- och cykelväg i väster, söder och öster men i norr avgränsas området 

av förskolan Norrgården. 
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Planområdets läge 

2.2.2 AREAL 

Planområdet har en areal på ca 4070 m2. 

2.2.3 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet berör två fastigheter, fastigheten Stockstätter 1:8 och en liten del av Stocksätter 1:1. 

Hallsbergs bostad AB äger fastigheten Stocksätter 1:8 och fastigheten Stocksätter 1:1 är kommunalt 

ägd.  

De närmast berörda fastigheter är Kornet 8 (privatägd) och Slagan 2 (Akka Egendom Hallsberg II AB, 

flerbostadshus).  

2.2.4 ALLMÄN PLATS 
I den gällande detaljplanen regleras allmänna platser inom planområdet för bland annat lokalagata 

(L-GATA) och parkområde (PARK), de bestämmelser ska fortsätt gälla även med det nya 

planförslaget. Det vill säga att den nuvranade strukturen i området ska bevaras i stort. 

2.2.5 KVARTERSMARK 

Det nya planförslaget reglerar kvartersmarken till bostäder (B) och kontorsverksamhet (K), det 

innebär att användningen bostäder gäller fortfarande inom kvartersmarken men användningen 

kontor läggs till jämfört med den gällande detaljplanen. Den ändringen görs i syftet att planen ska bli 

mer funktionell och aktuell, detta i hänsyn till det rådande behovet i Hallsberg kommun, behov av 

ändamålsenliga lokaler för kontorsverksamheter. Kvartersmarken är redan exploaterad och 

fastighetsägaren har inte heller någon avsikt att ändra utformningen på befintlig byggnad eller utföra 

påtagliga åtgärder i området.  
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3 PLANERINGSUNDERLAG 

Nedan följer en redogörelse för vilka ställningstaganden som berörs inom planområdet.  

3.1 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

3.1.1 KOMMUNALA BESLUT 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 oktober 2022 att ge kommunstyrelseförvaltningen 

i uppdrag att upprätta ett detaljplaneförslag för fastigheten Stocksätter 1:8, Werners backe 

(22/KS/156). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 november 2022 att godkänna planförslaget för 

samråd.  

3.1.2 UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 

genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på 

det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning 

finns i miljöbalken sjätte kapitel.  

En undersökning enligt Miljöbalken 6 kap och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) har gjorts av 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Undersökningen som gjorts för aktuell detaljplan visar att detaljplanläggningen och exploateringen 

inte förväntas medföra någon betydande påverkan på miljön såsom avses i miljöbalken 6 kap. 

Hallsbergs kommun gör, efter genomgång av undersökningen, bedömningen att den miljöpåverkan 

som planen kan ge upphov till är begränsad. Kommunen bedömer att planens genomförande inte 

riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. 

Särskilt beslut 

Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning, med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte göras. 

Länsstyrelsen har den 02-12-2022 tagit del av kommunens ställningstagande och utifrån nu kända 

förhållanden delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att detaljplanen inte innebär betydande 

miljöpåverkan. 

Beslut om betydande miljöpåverkan togs av samhällsbyggnadschef. Beslutet har offentliggjorts på 

kommunens anslagstavla 10-01-2023 och kommer att anslås under tre veckor på kommunens 

anslagstavla. 

3.1.3 DETALJPLAN  

Inom planområdet gäller följande detaljplan: 

• 1861-P93/3, vunnit laga kraft år 1992-12-18.  
 

Detaljplaneförslaget angränsar till följande detaljplaner: 

18-HAL-254, vunnit laga kraft 1911-09-26. 

18-HAL-108, vunnit laga kraft 1968-10-02. 

18-HAL-129, vunnit laga kraft 1970-10-27. 
Bild 1. Kartbild över gällande detaljplaner i området 
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Bild 2. Gällande detaljplan, 1861-P93/3 

Utifrån den gällande detaljplanen är kvartersmarken planlagd för bostäder (B), allmän platsmark är 

planlagd för lokalgata (L-GATA) och park (PARK). Högsta byggnadshöjden inom kvartersmarken är 

reglerad på 5,5 meter och högsta antal våningar anges 2 våningar. Med den nya föreskriften från 

Boverket (BFS 2020:5) är det inte längre möjligt att reglera vare sig byggnadshöjden eller antal 

våningar. Det innebär att höjden regleras genom bestämmelsen om högsta nockhöjd i det nya 

planförslaget.  

 

”Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom 

planområdet”.  
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3.1.4 GRUNDKARTA 

Grundkartan är upprättad av Geodataenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kumla kommun. 

Gällande koordinatsyftem i plan är Sweref 99 15 00 och höjdsystem RH 2 000. Kartan är upprättad 

2022-11-04.  

3.1.5 ÖVERSIKTSPLAN 

I Hallsbergs kommuns översiktsplan, antagen den 28 november 2016 av kommunfullmäktige, berörs 

inte planområdet. Det innebär att planförslaget inte strider mot gällande översiktsplanen. 

Detaljplanens syfte och användning avviker inte från översiktsplanen. 

3.1.6 RIKSINTRESSEN 

Planområdet berörs inte av några riksintressen. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Nedan beskrivs planområdets förutsättningar i dagsläget och vilka förändringar som planförslaget 

föreslår.  

4.1 MARKFÖRHÅLLANDEN 

4.1.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Marken sluttar mot öster, nivåskillnader inom planområdet uppgår till cirka fyra meter, nivåerna 

inom planområdet varierar mellan +50,5 och +54,9 meter över havet. Enligt SGUs jordartskarta 

består planområdet av marktyperna sandig morän och postglacial lera. 

 

 
Jordartskarta över planområdet (SGU) 

 

4.1.2 FÖRORENAD MARK 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Förvaltningen har även undersökt eventuella 

förorenade områden i närområdet och bedömer att det inte förekommer någon risk som kan 

påverka lämpligheten för planerad markanvändning i området. 

4.1.3 RISK FÖR RADON 

Planområdet befinner sig inte inom högriskområde för markradon. 
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4.2 NATURMILJÖ 

4.2.1 NATUR/VEGETATION 

Det förekommer ett antal träd inom planområdet, i och med att området är redan exploaterat och 

ett genomförande av detaljplanen inte innebär några påtagliga åtgärder kommer dessa träd att 

bevaras. I anslutningen till området i söder ligger Stocksättersparken, vilken utgör goda möjligheter 

för rekreation och friluftsliv i området.  

4.2.2 LANDSKAPSBILD/STADSBILD 

Ett genomförande av planförslaget innebär inte någon påverkan varken på landskapsbilden eller 

stadsbilden. Den befintliga byggnaden i området ska bevaras och fortsätt nyttjas. Fastighetsägaren 

har ingen avsikt att utföra påtagliga åtgärder på byggnaden som kan påverka landskapsbilden eller 

stadsbilden. 

4.2.3 BIOTOPSKYDD 

Det finns inte några biotopskydd i området. 
 

4.2.4 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Den nytta vi människor har av naturen och ekosystemen kallas för ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar till exempel om produkter som 

spannmål och träråvara, tjänster som renar vatten, reglerar klimatet och pollinerar växter. 

Ekosystemtjänster består också i hälsofrämjande nyttor som möjlighet till återhämtning och sinnliga 

upplevelser. 

En övergripande ekosystemtjänstanalys har genomförts i undersökningen av planens miljöpåverkan. 

Sammanfattningsvis visar den att ett genomförande av detaljplanen inte innebär negativ påverkan på 

ekosystemtjänsterna, detta eftersom genomförandet av detaljplanen kommer inte innebära 

betydande åtgärder på befintlig byggnad och strukturer inom planområdet. 

4.2.5 STRANDSKYDD 

Planområdet berörs ej av strandskydd. 

4.2.6 VATTENSKYDDSOMRÅDE  

Planområdet ligger utanför befintligt vattenskyddsområde.  

4.3 KULTURMILJÖ  

4.3.1  FORNLÄMNINGAR 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar 

fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.  

Den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra eller ta bort en fast 

fornlämning ska be om tillstånd hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen.  

4.3.2 BYGGNADSMINNEN 

Hallsbergs hembygdsgård ligger väster om planområdet, vilket är av tätortens landmärke. Här finns 

hus flera hus från 1600–1800 talet. Hallsbergs Hembygdsförening har sedan 1963 haft ansvaret för 

att förvalta gården. Med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden har särskild hänsyn tagits vid 
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byggnation av befintlig byggnad, detta bland annat vid byggnadens arkitektoniska utformning, och 

val av fasad- och takmaterial samt färgsättning. 

4.4 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kapitlet 

miljöbalken. 

4.4.1 VATTEN 

Miljökvalitetsnormer för vatten föreskriver om lägsta godtagbara miljökvalitet, både ekologiskt och 

kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vattenförekomster. Målet är att samtliga 

vattenförekomster i landet uppfyller MKN god ekologisk, kemisk och kvantitativ status år 2021 eller 

år 2027. http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx  

Planområdet ligger inom avrinningsområden Ralaån och Torpbäcken, både förekomster tillhör 

huvudavrinningsområdet Norrström. Berörda vattenförekomster är statusklassade, deras ekologiska 

status bedöms som otillfredsställande eftersom vattendragen är påverkade av övergödning och 

rättning/ kanalisering. Den kemiska statusen för dessa vattenförekomster har bedömts till uppnår ej 

god, på grund miljögifter som föreligger i vattnet.  

MKN 2017–2021 för Ralaån har kvalitetskrav god ekologisk status 2027 och god kemisk 

ytvattenstatus. MKN 2017–2021 för Torpbäcken har kvalitetskrav god ekologisk status 2033 och den 

kemiska ytvattenstatusen bedöms att vara god med undantag för bromerad difenyleter och 

kvicksilver/kvicksilverföroreningar vilka bedöms som ej uppnår god kemisk ytvattenstatus, dock 

mindre stränga krav har satts på dessa. 

Planförslaget bedöms inte att påverka miljökvalitetsnormerna negativt, därmed kommer inte några 

försiktighetsåtgärder vara nödvändiga för detaljplanens framtagande. 

4.5 BEBYGGELSEOMRÅDEN 

4.5.1 BOSTÄDER 

Aktuellt område är redan exploaterat och den befintliga byggnaden består av två våningar varav en 

är av suterrängvåning, byggnaden är L-formad och inrymmer i sig omkring 20 mindre lägenheter. Det 

är den västra delen mot Kornvägen som utgörs av en våning. Byggnaden har använts som bostäder 

för äldre. Det finns inga planer på att ändra byggnadens utformning med genomförandet av 

detaljplanen. 

Förändringar 

Ett genomförande av planförslaget innebär att befintlig markanvändning (bostäder för äldre) får en 

ytterligare användning, det innebär att förslaget möjliggör för markanvändningen kontorsverksamhet 

i byggnaden.  

4.5.2 ARBETSPLATSER & ÖVRIG BEBYGGELSE 

Planförslaget ger möjlighet till nya arbetsplatser med hänsyn till ökad användning av befintlig 

byggnad inom planområdet. Det råder ett behov av ändamålsenliga kontorslokaler, det innebär att 

fastigheten Stocksätter 1:8 kan användas för kontorsverksamhet som kan generera med 

arbetstillfällen i området.  

 

4.5.3 TILLGÄNGLIGHET 
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Byggnaden ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt plan- och bygglagen. Detta innebär att 

bostaden med tillhörande gemensamma utrymmen är tillgängliga och användbara för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Lagstiftningen ställer särskilda tillgänglighetskrav för allmänna platser och lokaler dit allmänheten har 

tillträde. 

4.6 GATOR OCH TRAFIK 

4.6.1 GATUNÄT 

Det finns befintligt gatunät i området som kan fortsätta nyttjas vid genomförande av planen, 

Werners väg utgör infarten för området, vägen ansluter sedan till Norrgårdsgatan. I plankartan har 

det lagts till en yta för vändplats i anslutning till befintlig parkering, det vill säga att lokalgatan inom 

planområdet har fått något större bred som kan nyttjas för vändplats i området.    

4.6.2 GÅNG-, CYKELTRAFIK 

Gång- och cykelväg omringar planområdet i öst, väst och söder. Det finns goda gång- och 

cykelförbindelser från området in mot Hallsbergs centrum och andra nodpunkter i tätorten. 

4.6.3 KOLLEKTIVTRAFIK 

Den närmaste busshållplatsen ligger söder om planområdet längs med Esplanaden, busshållplatsen 

ligger med avstånd på cirka 400 meter från området. Planens genomförande innebär inga 

förändringar kring kollektivtrafiken.  

4.6.4 PARKERING, VARUMOTTAGNING 

Det finns en parkeringsyta inom planområdet, i anslutning till den befintlig byggnad. Plankartan 

möjliggör för parkeringsyta inom kvartersmark. 

4.6.5 ÅTKOMLIGHET FÖR RÄDDNINGSINSATSER 

Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon samt räddningsvägar ska anordnas om det 

befintliga gatunätet eller motsvarande inte ger tillräcklig åtkomlighet för utrymning med 

räddningstjänstens stegutrustning eller för att utföra släckinsats. 

4.7 HÄLSA OCH SÄKERHET 

4.7.1 RISK FÖR BULLER 

I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande riktvärden: 3 § Buller 

från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden.  

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör, 1. minst hälften av 

bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 

fasaden, och 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22 och 06 vid fasaden. 
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I gällande fall är planområdet redan exploaterat, men eftersom planförslaget möjliggör också för 

kontorsverksamhet på kvartersmarken kan det innebära ökade bullernivåer i området. Kommunen 

bedömer att den ändringen inte är avsevärd och inte överskrider riktvärdena för buller. 

4.7.2 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING  

Enligt Boverkets vägledning för översvämningsrisker till följd av skyfall bör, som ett 

minimum, ny sammanhållen bebyggelse planläggas så att den årliga sannolikheten 

för att bebyggelsen tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. 

För att få en uppfattning om olägenheter/skador som regnet orsakar kan följande 

djupintervall för vatten på markytan användas som ungefärliga riktvärden: 

• 0,1 – 0,3 m, besvärande framkomlighet 

• 0,3 -0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med motorfordon, risk för stor skada 

•> 0,5 m, stora materiella skador, risk för hälsa och liv  

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på 

markytan, inte nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar 

till exempel en värdeförlust, påverkar samhällsviktiga funktioner som 

kommunikationer/transporter, eller vid risk för hälsa och liv. 

Enligt Länsstyrelsen skyffalskartering för 100-års regn uppgår vattendjupet till 

maximalt 0,41 meter vid ett 100-års regn, se kartan nedan. Kommunens bedömning 

är att planområdet inte riskerar att översvämmas vid ett 100-års regn.  

 
Skyfallskartering 100-års regn 
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4.7.3 RISK FÖR RAS OCH SKRED  

Enligt Länsstyrelsens informationskarta berörs inte planområdet av några risker för ras och skred. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

4.7.4 VATTEN & AVLOPP 

Vatten och avlopp är kopplat till kommunens befintliga ledningsnät.  

4.7.5 DAGVATTEN 

Hallsbergs kommun förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten. Inom gällande planområdet 

ska dagvatten från tak och hårdgjorda ytor fördröjas på egen fastighet genom avledning till grönytor 

eller dagvattenmagasin innan en anslutning sker till det kommunala ledningsnätet. 

Detta säkerställs i plankartan med bestämmelsen ”Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska 

fördröjas på egen fastighet genom avledning till grönytor eller dagvattenmagasin innan anslutning 

sker till det kommunala ledningsnätet”. (Markens anordnande och vegetation PBL (2010_900) kap 4 

10 §). 

4.7.6 BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 

Avståndet mellan brandposter bör inte överstiga 400 m. Kapaciteten i varje brandpost ska vara minst 

600 liter vatten per minut. 

4.7.7 EL, TELE, BREDBAND, VÄRME, M.M.  

Skanova har ledningar kopplade till befintlig byggnad i område. Fjärrvärme är framdraget till befintlig 

byggnad inom planområdet. Kommunens bedömning är att genomförandet av detaljplanen inte 

medför några åtgärder på befintliga ledningar inom planområdet.  

4.7.8 AVFALL 

Avfallshantering ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter. Det är Sydnärkes kommunalförbund 

som har hand om sophämtning, sopsortering och återvinningscentralen i Hallsbergs kommun. 
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5 PLANFÖRSLAG & MOTIV TILL DETALJPLANENS 

REGLERINGAR 

I planbeskrivningen ska kommunen redovisa motiven till de enskilda regleringarna i detaljplanen. 

Redovisningen ska göras utifrån detaljplanens syfte och andra kapitlet plan- och bygglagen. 

5.1 PLANFÖRSLAG 

 

Plankartan till antagande, ej i skala 

5.2 MOTIV TILL REGLERINGAR 

Nedan redovisas motiven till regleringar som tillämpas i detaljplanen.   

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS 

 
Användningen gata ska tillämpas för områden avsedda främst för trafik inom en ort eller för trafik 

som har sitt mål vid gatan. I användningen ingår även komplement som behövs för gatans funktion. 

 

För att möjliggöra för fortsätt användning av befintlig infart till planområdet läggs till denna 

användning i plankartan. Bestämmelsen möjliggör för markanvändningar som anges med planens 

syfte.  

 

 
Användningen park ska tillämpas för områden för grönområden som kräver skötsel och som helt eller 

till viss del är anlagda. I användningen ingår även komplement till parkens användning. 

 

Befintligt parkområde i den gällande detaljplan ska fortsätt ha samma användning, parken är viktig ur 

dagvattensynpunkt eftersom marken i planområdet lutar mot denna park.  

 

Page 33 of 96



22/KS/156 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

 
Användningen bostäder ska tillämpas för områden för olika former av boende av varaktig karaktär. 

Även bostadskomplement ingår i användningen. 

Bestämmelsen ger möjlighet för markanvändningen bostäder inom kvartersmark, kommunen vill 

behålla användningen för att möjliggöra framtida behov av bostäder.  

 

 

Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor, tjänsteverksamhet och annan jämförlig 

verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Även komplement till verksamheten kontor ingår i 

användningen. 

Användningen möjliggör för kontorsverksamhet inom planområdet vilket är av detaljplanens  

syfte. Fastigheten utöver användningsområdet bostäder ska även kunna användas som kontor.  

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande 

 
Bestämmelsen anger att inga byggnader tillåts, men till exempel parkering, murar och plank är 

tillåtet. Det läggs till flera ytor med prickmark på kvartersmarken i plankartan.  

 

Bestämmelsen syftar till att dels bevra ett byggfri zon mot fastighetsgränsen och också skydda 

befintliga underjordiska ledningar.  

 
Höjd på byggnadsverk 

 

 
Bestämmelsen tillämpas för att reglerar högsta nockhöjder på byggnader inom planområdet.  

 

Bestämmelsen reglerar högsta nockhöjd för huvudbyggad i området, befintlig byggnad har en högsta 

nockhöjd på cirka 9,5 meter idag. I gällande detaljplan höjden är reglerad genom högsta antal 

våningar och högsta byggnadshöjd, dessa bestämmelser är inte giltiga och ska inte användas längre.  

 

 
Markens anordnande och vegetation 
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Bestämmelser om markens anordnande och vegetation ska tillämpas på kvartersmark för att reglera 

bland annat markförhållanden, vegetation och parkering. I aktuellt fall används bestämmelsen för att 

reglera dagvattnet. 

 

Bestämmelsen används för att säkerställa ett säkert dagvattenhantering inom planområdet samt öka 

markens lämplighet för de användningar som avses på kvartersmarken. 

 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 

 
Bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål ska tillämpas på allmän plats, 

kvartersmark och vattenområde för att reglera att ett område reserveras för att ge utrymme för ett 

visst allmännyttigt ändamål. 

 

Bestämmelsen införs i plankartan för att skydda de befintliga underjordiska ledningarna i området. 

ledningarna går längs med fastighetsgränsen i väster, ytan begränsas av sekundär egenskapsgräns.  
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 

Nedan beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska 

och beskrivs hur detaljplanen är avsedd att genomföras vad gäller de ekonomiska, tekniska och 

organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och 

ändamålsenligt sätt. Vilka konsekvenser genomförandet medför för bland annat sakägare, andra 

berörda ska också framgå.  

 

6.1 TIDPLAN  

Tidplanen är preliminär.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att påbörja planarbetet Okt 2022  

Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut samrådsbeslut Nov 2022 

Samråd Dec 2022 

Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen Feb 2023 

Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor om inget överklagande sker Mars 2023 

 

Uppförande av bebyggelse och dylikt kan ske när erforderliga planbeslut är fattade och bygglov 

erhållits och i den takt byggherrarna finner det lämpligt alternativt vad som avtalats i 

exploateringsavtal eller motsvarande. 

 

6.2 HUVUDMANNASKAP & ANSVARSFÖRDELNING 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun upprättar, på uppdrag av Hallsbergs kommun, 

detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten 

ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. Exploatören ansvarar för genomförande av 

planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, 

och iordningställande av tomtmark. Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Exploatören ansvarar för genomförande av planen inom kvartersmark med ansökan om bygglov och 

bygganmälan, uppförande av bebyggelsen, och iordningställande av tomtmark.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

6.3 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

6.3.1 FASTIGHETSKONSEKVENSER  

Fastigheter inom planområdet: 

Stocksätter 1:8 berörs av planförslagen, befintlig byggnad är placerade på denna fastighet. Ett 
genomförande av planförslaget innebär utökad markanvändning för fastigheten. Det vill säga att den 
befintlig byggnad utöver bostäder kan även användas för kontorsverksamhet i framtiden.  
 
Del av fastigheten Stocksätter 1:1 berörs också av planförslaget, de berörda delarna är planlagd för 
parkmark och gång- och cykelväg i gällande detaljplanen. I planförslaget föreslås att gällande 
användningar ska bevaras.  

Page 36 of 96



22/KS/156 

 

Fastigheter utom planområdet:  

• Stocksätter 1:1 

• Kornet 8  

• Slagan 2 
Förvaltningen bedömer att planens påverkan på fastigheter utanför planområdet är begränsad. 

6.3.2 FASTIGHETSBILDNING 

Ett genomförande av planförslaget innebär inte någon ny fastighetsbildning inom planområdet. 

6.3.3 SERVITUT, LEDNINGSRÄTTER OCH ANDRA RÄTTIGHETER 

Det finns inte några servitut inom planområdet. Inom det område i detaljplanen som är reserverat 

för u-område, gäller inte automatiskt någon rättighet av att detaljplanen vinner laga kraft. 

Upplåtelsen inom ett markreservat måste ske vid en lantmäteriförrättning eller genom skriftlig 

överenskommelse mellan berörda parter. För att säkerställa u-områden och att ledningarna ska få 

vara kvar ska ledningsrätt/servitut upplåtas. Ledningsägaren ska ansöka om och bekosta detta. 

Ledningsägare kan också säkra rättigheter för sina ledningar via servitut, därmed avtalsservitut 

behöver tecknas mellan lagfaren och fastighetsägaren om så önskas.  

6.4 EKONOMISKA FRÅGOR 

6.4.1 PLANEKONOMISK BEDÖMNING 

Kostnad för planläggning är reglerad genom upprättat planavtal mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören enligt gällande taxa. 
 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan.  
 
Kommunen får direkta intäkter i form av bygglovsavgifter, anslutningsavgifter och från mark- och 
fastighetsförsäljning.  
 
Exploatören bekostar all byggnation inom kvartersmark. Vid åtgärder på befintliga ledningar inom 
planområdet ska respektive ledningsägare kontaktas och det ekonomiska ansvaret för åtgärder 
regleras i de gällande avtal mellan berörda parter.  
 
Anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme med mera debiteras enligt gällande taxa hos 
respektive leverantör. 
 

6.5 TEKNISKA FRÅGOR  

Byggnaderna inom planområdet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

Exploatören ansvarar för erforderliga undersökningar. 

6.6 ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

6.6.1 GENOMFÖRANDETID  

Genomförandetiden för aktuell detaljplan är 60 månader från den dag planen vunnit laga kraft. 

Genomförandetiden  anges i månander i stället för årtal, detta utifrån Lantmäteriets nationella 

informationsspecifikation för detaljplaner. Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att 

exploatera i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. 
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Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras eller upphävas utan 

att fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

6.6.2  MEDVERKANDE TJÄSTEPERSONER 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Mustafa Akrami i samarbete 

med andra berörda tjänstepersoner inom Hallsbergs och Kumla kommuner.  

 

 

 

 

 

    2023-01-16 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mustafa Akrami 

Planarkitekt 

Johannes Ludvigsson 

Plan- och geodatachef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

POSTADRESS Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg  

BESÖKSADRESS Kommunhuset, Västra Storgatan 14 TFN 0582-68 50 00 

E-POST kommun@hallsberg.se  

WEBBPLATS www.hallsberg.se 
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Fastighetsförteckning 

Detaljplan för fastigheten Stocksätter 1:8,  
Hallsberg, Hallsbergs kommun 
Handläggare: Mustafa Akrami 

 
Fastigheter inom planområdet 

Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare Övrigt/kommentar 

STOCKSÄTTER 1:8 Hallsbergs bostads AB 
 

 

STOCKSÄTTER 1:1 HALLSBERGS KOMMUN 
69480 HALLSBERG 

Del av Stocksätter 1:1 

 

 

Fastigheter utanför planområdet 

Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare Övrigt/kommentar 

KORNET 8 Carina Rydberg 
KORNVÄGEN 3 
69434 HALLSBERG 
 
Per Rydberg 
KORNVÄGEN 3 
69434 HALSSBERG 

 

SLAGAN 2 Akka Egendom Hallsberg II AB 
c/o M&P MANAGEMENT AB 
GREV TUREGATAN 30 
11438 STOCKHOLM 

 

STOCKSÄTTER 1:2   
HALLSBERGS HEMBYGDSFÖRENING 
C/O Yngve Sundell 
STOCKSÄTTERSVÄGEN 19 
69435 HALLSBERG 
 

Hallsbergs kommun 
äger denna fastighet 
men det är 
Hallsbergs 
Hembygdsförening 
som förvaltar den.  
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE   
 
Detaljplan för  

Fasigheten Stocksätter 1:8 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder samt kontorsverksamhet inom 
kvartersmarken. 
 

Tidigare behandling  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 oktober 2022 att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Stocksätter 1:8. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 november 2022 att godkänna 
planförslaget för samråd. 
 

Samråd 
Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd mellan den 02 december – 22 
december. Under samma tid var planen också tillgänglig på www.hallsberg.se och i 
kommunhuset i Hallsberg. 
 
Detaljplanen har varit utskickat till länsstyrelsen, berörda nämnder, myndigheter, 
bolag, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget enligt 
sändlista och fastighetsförteckning.  
 
Under samrådstiden har 8 yttranden inkommit varav 4 är med synpunkter på 
detaljplaneförslaget. Dessa har sammanfattats och kommenteras med 
ställningstagande inför fortsatt planprocess. 
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Ställningstagande   
Planhandlingarna kommer att genomgå justeringar av redaktionell karaktär. Med 
anledning av inkomna yttranden och vunna erfarenheter under samrådstiden 
kommer följande förändringar och kompletteringar att göras:  

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om risk för ras och 
skred inom planområdet.  

• I planhandlingar har det tydliggjorts vilken bestämmelse avgränsas av den 
sekundära egenskapsgränsen. 

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

 
Myndigheter, organisationer och bolag 

 
Nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
     Fastighet Godkänner inte  

detaljplanen  
Godkänner  

detaljplanen 
Inkommit 
(datum) 

Hallsbergs kommun Stocksätter 1:1  X  2023-01-03 

Hallsbergs bostads AB Stocksätter 1:8  X  2023-01-04 

 
Privata sakägare, intresseföreningar och allmänhet  
      Fastighet  Godkänner inte  

Detaljplanen  
Godkänner  

detaljplanen 
Inkommit 
(datum) 

Akka Egendom Hallsberg II AB Slagan 2  X  2023-01-09 

Carina & Per Rydberg Kornet 8  X  2023-01-23 

HALLSBERGS HEMBYGDSFÖRENING  Stocksätter 1:2  X 2022-12-08 

 

 

 

 
  

 Har 
synpunkter 

Har inga 
synpunkter 

Inkommit 
(datum) 

1. Länsstyrelsen i Örebro län   X  2022-12-19 

2. Lantmäteriet  X  2022-12-22 

3. Nerikes Brandkår  X 2022-12-02 

4. PostNord Sverige AB  X 2022-12-09 

5. E.ON Energidistribution AB X   2022-12-20 

6. Navirum Energi AB  X 2022-12-13 

7. Skanova (Telia Company) AB X   2022-12-05 
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Redogörelse yttranden och kommentarer   
Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter samt förvaltningens 
kommentarer.  

1. Länsstyrelsen 
Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (PBL), begränsat standardförfarande. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att 
lämna synpunkter. 

 

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

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

 

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

2. Lantmäteriet 
 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-11-04) har följande 
noterats:  

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 

VILKA BESTÄMMELSER AVGRÄNSAS AV SEKUNDÄRA EGENSKAPSGRÄNSER?  

I detaljplanen används sekundära egenskapsgränser, men det anges inte vilken eller 
vilka planbestämmelser som avgränsas av de sekundära egenskapsgränserna. Detta 
gör att planen inte är tillräckligt tydlig i sin reglering. Boverket anger följande i PBL 
Kunskapsbanken på sidan om gränshierarki: ”Varken egenskapsgräns eller den 
sekundära egenskapsgränsen är på förhand knuten till någon eller några 
egenskapsbestämmelser utan kan användas för den egenskapsbestämmelse det 
behövs för i den enskilda detaljplanen. Om den sekundära egenskapsgränsen används 
är det viktigt att det tydligt framgår vilken bestämmelse den avgränsar. Detta kan 
framgå av listan med planbestämmelser.”  
Ett exempel där detta lösts på ett fungerande sätt är i en plankarta från Dorotea 
kommun – Detaljplan för del av Bergvattnet 12:1 där kommunen skrivit texten 
”(begränsas av sekundär egenskapsgräns)” efter bestämmelseformuleringen (texten) 
i den egenskapsbestämmelse som ska avgränsas av sekundära egenskapsgränser. 

 

Delar av planen som bör förbättras  
 

KONTROLLERA FASTIGHETSGRÄNSER AV VIKT FÖR PLANLÄGGNINGEN MED 0,025 METERS 
LÄGESOSÄKERHET  

I planförslaget finns det användnings- eller planområdesgränser i samma läge som 
fastighetsgränser som är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 
lägesosäkerhet (0,025 meter). Denna lägesosäkerhet kan dock vara missvisande och 
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det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts när lägesosäkerheten 
sattes. 
 

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och nuvarande SWEREF 99 
transformerades nämligen tusentals gränspunkter över hela landet utan kontroll i 
fält. Dessa fick lägesosäkerheten 0,025 eller 0,03 meter. Det har i efterhand visat sig 
att många av dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god 
”intern” lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid 
planläggning av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 
0,025 eller 0,03 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. Lyssna gärna på 
avsnitt 2 av Positionspodden från Geoforum Sverige där bland annat frågor om 
svårigheten med att vara säker på den angivna lägesosäkerheten diskuteras. Du 
hittar podden till exempel via denna länk. 
 

 
 
REDOVISNING AV HUR BEFINTLIGA PLANER PÅVERKAS  
I planbeskrivningen redovisas under rubrik 3.1.3 detaljplan vilken befintlig detaljplan 
som finns inom planområdet. För att underlätta förståelsen för de som inte är insatta 
i hur systemet med detaljplaner fungerar bör det även framgå vad som sker med 
gällande detaljplan som berörs av planarbetet. För en befintlig detaljplan där endast 
en del av området berörs av ett planförslag kan detta till exempel beskrivas genom 
en text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare 
detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför 
det nu aktuella planområdet.” 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.)  
 

BESTÄMMELSE OM HÖJD PÅ BYGGNADSVERK  
I listan med planbestämmelser används bestämmelsen h1 0,0. I kartan används dock 
beteckningen h1 10,0, vilket inte är samma beteckning som står i listan. Lantmäteriet 
förstår att det handlar om att det ska tillåtas en högsta nockhöjd om 10 meter på 
området. Men för att det ska bli tydligt bör beteckningarna överensstämma med 
varandra. Förslagsvis kan det i beskrivningen till beteckningen h1 framgå att 10 meter 
är den högsta nockhöjden. 
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SKRIVNING OM VILKA FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD SOM TILLÄMPAS  
 
Lantmäteriet konstaterar att plankartan är upprättad efter Boverkets nya föreskrifter 
och allmänna råd BFS 2020:5 och 2020:6. Enligt en rapport från Boverket finns förslag 
om att det är den digitala detaljplaneinformationen (koordinaterna) i stället för den 
analoga plankartan som ska bli juridiskt gällande framöver. Det kan därmed vara bra 
att redovisa i planbeskrivningen om vilka föreskrifter och allmänna råd som följts. 
Följer planen även föreskrifterna och allmänna råden om digital planbeskrivning 
enligt BFS 2020:8? 
 
Kommentar: 
I planhandlingar har det tydliggjorts vilken bestämmelse avgränsas av den sekundära 
egenskapsgränsen. 
 
Kommunens mätkontor har utrett de berörda fastighetsgränserna i fält, 
gränspunkterna överensstämmer med grundkartan. 
 
Detaljplanen följer Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) samt Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om Planbeskrivning (BFS 2020:8). I planbeskrivningen 
anges vilka föreskrifter och allmänna råd detaljplanen följer.  

3. Nerikes Brandkår 
Yttrande avseende detaljplan 22/KS/156 Redovisande handlingar: 
• Planbeskrivning samrådshandling  
• Plankarta samrådshandling 2022-11-28  
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 2022-11-02  
 
Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar vill Nerikes Brandkår framföra 
följande:  
 
1. Brandvattenförsörjning utökas och anpassas till ny plan. Rekommenderad minsta 
kapacitet i markbrandposter är 600 liter per minut med ett maximalt inbördes 
avstånd av 150 meter 
 
Kommentar: 
Yttrandet noteras. 

4. PostNord Sverige AB 
Postutdelning för fastigheten Stocksäter 1:8, Hallsberg, i Hallsbergs kommun 

Ärendenummer: 2022/KS/156 

 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
 

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen 
2022/KS/156. 

 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller 
förändring av befintlig detaljplan. 
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En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
 
Kommentar: 
Yttrandet noteras.  

5. E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har följande synpunkter. 
  
Inom aktuellt område har E.ON markförlagda lågspänningskablar vid fastighetsgräns 
samt i gatumarken. Se bifogad karta.  
 

 
  
För våra elanläggningar har vi rättigheter. Rättigheten kan vara grundade på inskrivna 
och oinskrivna servitut, ledningsrätt eller allmänna avtalsvillkor. Enligt 6,3,3 servitut, 
ledningsrätter och andra rättigheter: E:ON vill förtydliga att vi ansöker ej om 
ledningsrätt för ledningar om exploatören ej står för kostnaden. 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller liknande 
inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att 
reparation och underhåll försvåras. 
 
Alla kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ON anläggningar 
i samband med detaljplanens genomförande bekostas av exploatören. Detta bör 
framgå i genomförandebeskrivningen.  
 
Under förutsättning att ovan nämnda avstånd och försiktighetsmått efterlevs, samt 
att våra befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande läge, har E.ON inget att 
erinra mot förslaget.  
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Kommentar: 
Detaljplanens genomförande medför inte några åtgärder på befintliga ledningar. 
Ledningar som visas i bilden som är bifogad med yttrandet är kundens 
servisledningar.  

6. Navirum Energi AB 
Navirum Energi AB (fjärrvärme, fjärrkyla) har tagit del av ovanstående detaljplan och 
har inget att erinra. 
 
Kommentar: 
Yttrandet noteras.  

7. Skanova (Telia Company) AB 
Skanova (Telia Company) AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och 
låter framföra följande: 
 
Yttrande 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i sam-
band med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Kommentar: 
Vid eventuell flytt av ledningar kommer en dialog att föras med Skanova utifrån det 
avtal som finns mellan fastighetsägare och Skanova.  

8. Sakägare (Carina & Per Rydberg) 
Angående detaljplan för fastigheten Stocksätter 1:8 Hallsberg.  
Vi tycker att det är OK att det blir kontorsverksamhet i den aktuella fastigheten.  
Men vi vill absolut inte ha några bostäder/lägenheter i detta område.  
 
Vi känner oss överkörda när ni beslutade att bygga höghus nr. 3 på Norrgårdsgatan. 
 

Kommentar: 
Detaljplaneförslaget medger fortfarandet användningen bostäder inom 
kvartersmarken, skillnaden är att planförslaget möjliggör också för 
kontorsverksamhet. Ytterligare bostäder planeras inte inom planområdet.  
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Pensionspolicy

Ärendebeskrivning 
Pensionspolicyn är ett strategiskt dokument som ska medverka till att uppfylla visionen om att 
kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Hallsbergs kommuns Pensionspolicy.

Ärendet 
Pensionspolicyn är ett av flera verktyg för att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla 
goda medarbetare. Genom en pensionspolicy ges möjlighet att erbjuda alternativa 
pensionslösningar, löneväxling till pension samt olika alternativ vid avgång från anställning. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Maria Neander Karebo

Kommundirektör Peronalchef

Bilagor
Hallsbergs kommuns Pensionspolicy
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1 Inledning och bakgrund
Pensionspolicyn är ett strategiskt dokument som ska medverka till att uppfylla 
visionen om att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Pensionspolicyn ska 
användas som ett av flera verktyg för att långsiktigt trygga verksamheten vad 
gäller personalförsörjning, kompetensförsörjning och ekonomi.

Kollektivavtalen om tjänstepension innehåller ett antal möjligheter för kommunen 
som arbetsgivare att fatta beslut i pensionsfrågor. Denna pensionspolicy är en del 
av kommunens mål att skapa förutsättningar för framtida rekryteringar och den 
syftar också till att säkerställa en konsekvent hantering av pensionsfrågor i 
kommunen.

Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalen AKAP-KR och 
KAP-KL (för anställda med inkomst över 7,5 inkomstbelopp som valt att stanna 
kvar i KAP-KL). Anställda som har fått rätt till sjukersättning omfattas inte av 
AKAP-KR utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid aktuella tidpunkten.

Bestämmelserna i KAP-KL/AKAP-KR är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för 
lokala eller individuella överenskommelser. 

Kommunen ser över pensionspolicy vid behov och på grund av förändringar i lagar 
och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Beslut enligt denna pensionspolicy fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
delegationsordning.

2 Under anställningstid

2.1 Alternativa pensionslösningar
Alternativa pensionslösningar innebär att vissa medarbetare får en tjänstepension 
som helt eller delvis avviker från kollektivavtalets huvudregel. Detta för att stärka 
kommunens möjligheter att såväl rekrytera som behålla chefer och specialister i 
konkurrens med andra arbetsgivare.

Alternativa pensionslösningar kan vara:

Kvarstående i tidigare pensionsplan

Överenskommelse om premiestorleken

En medarbetare som tidigare valt alternativa lösningar kan inte återgå till den 
ordinarie lösningen så länge anställningen i kommunen består.

2.2 Löneväxling till pension
De förändringar som genomförts i pensionssystem och avtal de senaste åren har 
gjort att pensionsfrågorna blivit allt viktigare såväl för den enskilde som för 
arbetsgivaren. Det är viktigt att de anställda ser pensionen som en del av 
anställningsvillkoren och att en trygghet kan skapas inför pensioneringen.
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Kommunens anställda erbjuds att genom frivillig pensionsavsättning 
bruttolöneväxla till pension. 

Erbjudandet innebär:

En möjlighet till en förmån till lägre kostnad jämfört med om samma förmån 
betalas med nettolön

En högre sparpremie och därmed högre pension jämfört med privat 
pensionssparande

Att nettolönen blir lägre efter skatt och löneväxling

Att premieavsättningen till tjänstepension blir oförändrad

Att den enskildes möjligheter till avsättning till privat pensionsförsäkring med 
bibehållet skatteavdrag inte påverkas

En möjlighet till högre total pension

Löneväxling bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att kommunens 
kostnader är detsamma oberoende av om löneväxling sker eller inte. Eftersom 
arbetsgivaravgiften är lägre för pensionsavsättningar, kan kommunen erbjuda ett 
tillägg till det löneväxlade beloppet. Tillägget motsvarar en del av 
mellanskillnaden mellan sociala avgifter på lön och den särskilda löneskatten på 
tjänstepensionen (5,8% för år 2023). Tillägget anpassas årligen till de sociala 
avgifterna och den särskilda löneskatten.

Sjukpenning, föräldrapenning, a-kasseersättning och sjukersättning blir lägre för 
den som får en lön understigande 7,5 PBB (393 000 kr/år för år 2023) efter frivillig 
pensionsavsättning. Bostadstillägg, förskolsavgiftstaxa och underhållsbidrag kan 
också påverkas.

Gränsen för att föräldrapenning inte ska påverkas är 10 PBB (525 000 kr i 
årsinkomst för år 2023).

Om lön efter växling understiger intjänandetaket för allmän pension (8,07 IBB som 
motsvarar (599 601 kr i årsinkomst för år 2023) minskar intjänandet till allmän 
pension. Därför avråds anställda med grundlön (efter löneväxling) understigande 
intjänandetaket för allmän pension att göra frivillig pensionsavsättning.

För anställd med en lön över 8,07 IBB innebär löneväxling till pension jämfört med 
en icke-löneväxlingssituation att:

Avsättningen till det allmänna pensionssystemet blir oförändrat.

Ersättningarna från socialförsäkringssystemen, exempelvis sjukpenning, tillfällig 
föräldrapenning med flera, blir oförändrade.

Minimum belopp vid löneväxling är 1 000 kr/månad och maximalt belopp är 25 % 
av den anställdes bruttolön.
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3 Vid avgång

3.1 Förkortad arbetstid (80/90/100)
 För att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv, kompetensbehållning eller 
hantera verksamhetsförändringar, kan förkortad arbetstid erbjudas. Möjlighet till 
förkortad arbetstid ges i så fall från tidigast 63 års ålder. Minskningen av 
sysselsättningsgraden är 20 % och omfattar endast av de som arbetar 100%. 
Lönen minskas med 10 %. Pensionsavsättning sker på 100 %. Därav 80/90/100.

Den förkortade arbetstiden enligt 80/90/100 kan medges efter individuell 
prövning med hänsyn tagen till bl a kompetensbehållning (nyckelkompetens, 
bristkompetens) och verksamhetens förutsättningar.

3.2 Inkomstförstärkning
För att öka förutsättningarna för anställda att arbeta längre, finns möjlighet att 
erbjuda en inkomstförstärkning. Denna förstärkning är möjlig från och med 
januari det året medarbetaren fyller 67 år. Med förstärkningen skapas incitament 
att jobba kvar efter 65 år.

Inkomstförstärkningen beviljas restriktivt och efter individuell prövning med 
hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten.

Förstärkningen finansieras med de minskade arbetsgivaravgifter som gäller från 
och med året personen fyller 66 år. Förstärkningen får inte överstiga det belopp 
som kommunen minskar arbetsgivaravgifterna med.

Förstärkningen utbetalas som lönetillägg till ordinarie bruttolön.

3.3 Särskild avtalspension
Särskild avtalspension är en tidsbegränsad pension på hel- eller deltid. 
Medarbetaren får särskild avtalspension fram till ordinarie pensionsålder eller till 
dess att övrig tjänstepension börjar betalas ut. Pensionsnivån ligger på 65 % av 
den fasta lönen vid avgångstidpunkten. Under tid med särskild avtalspension 
betalas avgifter in till tjänstepension. 

Särskild avtalspension beviljas med återhållsamhet vid övertalighet eller när det är 
personalpolitiskt motiverat, och alltid efter individuell prövning.

4 Tryggande av pensionsutfästelser
Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension genom löpande inbetalning av 
premier. 

Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension för anställda som stannar kvar 
i KAP-KL genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årligen. 
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Kommunen tryggar intjänad pension före 1998 genom beskattningsrätten. 
Pensionsutfästelsen redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i 
balansräkningen.

5  Information om pensioner
För information om sin tjänstepension kan kommunens anställda kontakta 
pensionshandläggare i Sydnärkes Löneförvaltning. Anställda får årligen 
information om intjänad tjänstepension. KPA Pension tillhandahåller även 
information och valblanketter till de anställda som ska välja försäkringsbolag för 
avgiftsbestämd ålderspension. Det försäkringsbolag som den anställde valt 
informerar sedan om pensionskapitalets utveckling.
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Policy för Upphandling

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2015-09-21 upphandlingspolicy för Hallsbergs kommun. Det finns 
skäl till att utvärdera och omarbeta policyn, eftersom lagstiftning och rekommendationer har 
förändrats sedan 2015. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa Upphandlingspolicyn för Hallsbergs kommun.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Upphandlingspolicy
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Upphandlingspolicy
Denna policy redovisar Hallsbergs kommuns syn på sin upphandlingsverksamhet 
och de direktiv som gäller för denna. Vid all upphandling skall utöver gällande 
lagstiftning, denna upphandlingspolicy och interna riktlinjer för upphandling och 
inköp och riktlinjer för direktupphandling följas av samtliga nämnder och förvalt-
ningar. 
All verksamhet ska ha kunskap om denna policy och fastställda riktlinjer.

Denna policy kompletteras med riktlinjer för upphandling och inköp och riktlinjer 
för direktupphandling.

Policyn är ett styrinstrument som gäller vid genomförande av upphandlingar och 
inköp. Syftet med denna policy är att uppnå kommunala mål, säkra en god 
ekonomisk hushållning och få maximalt värde för skattepengarna. 

1.1 Mål för upphandlingsverksamheten
 Upphandlingen ska ske affärsmässigt och i enlighet med gällande 

lagstiftning.

 Upphandlingen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan för 
bästa totalekonomi.

 Upphandlingar ska göras genom att nyttja de konkurrensmöjligheter som 
finns och där det är lämpligt att verka för att anpassa upphandlingarna så 
att alla, även små och medelstora leverantörer kan delta.

 Upphandlingar ska beakta miljökrav.

 Upphandlingar ska bidra till en hållbar och resurseffektiv utveckling.

 Upphandlingarna ska präglas av en god kommunikation med 
anbudsgivare och leverantörer i alla delar av inköpsprocessen.

Vid varje upphandling ska kommunen inom ramen för gällande upphandlings-
lagstiftning och praxis ställa etiska och sociala krav, med beaktande av deklara-
tioner och konventioner inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljö-
hänsyn.

1.2 Strategi
Alla möjligheter till samverkan inom upphandlingsprocessen ska tas tillvara, inom 
kommunen, kommunala bolag, inköpssamverkan i Örebro län, men även andra 
upphandlande myndigheter, där det är fördelaktigt. 

Varje nämnd har ett ansvar för att skapa förutsättningar att policyn efterföljs. 
Medarbetare har ett ansvar att planera och genomföra sina inköp på så sätt att 
intentionerna i policyn uppnås.

Kommunen ska uppträda professionellt, objektivt och är uppmärksam på 
jävsituationer och intressekonflikter. 
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Strategisk investering Trafiksäkerhetsobjekt

Ärendebeskrivning 
Årligen söker kommunen medfinansiering för att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Avsatta medel för detta ändamål är årligen 1 miljon. Då fler objekt i ansökan godkänts för 
medfinansiering finns möjlighet för Hallsbergs kommun att utföra ytterligare åtgärder under 2023. I 
dialog med drift- och serviceförvaltningen ser man möjlighet att kunna genomföra ytterligare 
åtgärder om finansiering från kommunstyrelsens strategiska investeringsmedel beviljas.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anslå drift- och serviceförvaltningen medel för strategisk investering om 
700 000 kronor för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Ärendet 
I Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län avsätts en pott om ca 25 % av ram under 
planperioden till medfinansiering av kommunala åtgärder för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik och 
cykel. Länets kommuner kan söka medfinansiering av åtgärder på kommunal infrastruktur i enlighet 
med förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar. 
Prioritering av vilka kommunala åtgärder som ska få medfinansiering sker i en årlig process i dialog 
med kommuner och Trafikverket. Åtgärderna bör ligga i linje med länstransportplanens övergripande 
mål samt övriga relevanta regionala och nationella mål och planer.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare
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Mål och budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till Mål och Budget 2023 och flerårsplan för 
2024-2025 för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i gemensam 
verksamhet, planeringsreserv mm samt transfereringar.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Mål och budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 för 
kommunstyrelsen.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor 

Förslag till Mål och budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 för kommunstyrelsen
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1 Verksamhet och uppdrag
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av 
kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning.

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

Kommunstyrelsen ansvarar även för översiktlig fysisk planering och driver 
övergripande utvecklingsfrågor.

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

Förvaltningen bedriver verksamhet inom områden för kommunövergripande ledning 
och styrning, kansli, administration och service, ekonomi och kvalitet, HR/personal, 
näringsliv, kommunikation, säkerhet, samhällsbyggnad och avgiftshantering inom vård 
och omsorg. I övrigt ingår finansiellt ansvar för transfereringar vilket omfattar 
kommunövergripande verksamheter som till exempel avgifter till kommunalförbund 
och driftbidrag till gemensamma nämnder.
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar
Utvecklingen av övergripande processer för styrning, samordning och stöd är 
betydande delar i förvaltningens respektive verksamhetsområden. 
Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering bidrar till effektivisering och ökad 
kvalitet. Förvaltningen fortsätter utveckla arbetet med portfölj-/ projektstyrning som 
ett verktyg för gemensam prioritering och riskhantering för strategiska 
digitaliseringsprojekt. Resultatet från mätning av den digitala mognaden i 
organisationen är ett underlag i fortsatt dialog och kompetensutveckling. Ett flertal 
utvecklingsprojekt är pågående inom ramen för länssamverkan, bland annat projekten 
för säkra digitala möten och öppen data.

Antalet e-tjänster utvecklas löpande och finns tillgängliga via kommunens e-
tjänstportal. E-tjänster initieras och utvecklas utifrån respektive förvaltnings behov. 
Erfarenheter från andra kommuner och framför allt samarbete med samverkande 
kommuner ska eftersträvas där så är lämpligt.

Arbetet med kommunens strategiska lokalförsörjning drivs från förvaltningen med 
målet att lokalanvändningen ska vara så effektiv som möjligt. Två stora områden i det 
pågående arbetet inom lokalförsörjning är bildningsförvaltningens fortsatta arbete 
utifrån kapacitetsutredningen av skollokaler samt planeringen avseende renovering av 
centrumhuset.    

Den 1 juli 2023 träder en ny lag i kraft som ger kommunerna ett brottsförebyggande 
ansvar. Lagen betonar vikten av ett helhetsgrepp om de brottsförebyggande frågorna. 
Arbetet kommer i första hand hanteras inom pågående arbetet med lägesbild och 
inom Brå samarbetet. I övrigt kan det finnas ett behov av ökad samverkan inom och 
med regionen. 

Administrativa avdelningen 

Inledningsvis kommer arbetet präglas av att upprätta rutiner och ge stöd utifrån 
förändrade politiska strukturer och till nya ledamöter. Erfarenheter från 
genomförandet av valet 2022 ska utvärderas och bidra till planeringen inför val till 
Europaparlamentet, kombination av erfarna och nya röstmottagare.

Styrdokumenten som årligen ska revideras är kommunstyrelsens delegationsordning 
och informationshanteringsplan. Övriga styrdokument revideras och upprättas 
löpande enligt plan eller vid uppkomna behov. Administrationen kring styrdokument 
ska kvalitetssäkras genom enhetliga mallar och tydlig plan för kommunikation och 
uppföljning.

Dokument- och ärendehanteringssystemet Platina ska fortsatt utvecklas och Sydnärkes 
arkivenhet planerar för överföring till e-arkiv.

Kontaktcenter kommer även arbeta vidare med att ta fram mer statistik kring telefoni 
som stöd för kommunens verksamheter att mäta service och tillgänglighet. 
Kontaktcenter tillsammans med kommunikation är en resurs för utveckling av 
funktioner och stöd i utvecklingen av medborgardialoger. Kommunens dialogarbete för 
delaktighet och medskapande ska utvecklas generellt samt att arbetssätt för 
kommunens dialogarbete ska utvecklas.

Samtliga nämnder och styrelser ska arbeta efter en enhetlig och rättssäker ärende- och 
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beslutsprocess samt en standard för nämndadministration.

 

HR avdelningen 

En viktig fråga för Hallsbergs kommun är kompetensförsörjning i likhet med övrig 
offentlig sektor. Respektive förvaltning har utarbetat kompetensförsörjningsplaner 
utifrån beslutad kompetensförsörjningsstrategi. Med det som grund kommer en 
kommunövergripande kompetensförsörjningsplan med aktiviteter att tas fram.

Arbetet med att presentera Hallsbergs kommun som en möjlig arbetsgivare sker på 
flera sätt. Hallsberg deltar bland annat i Jobbmässan som arbetsförmedlingen i Örebro 
ansvara för och som riktar sig i första hand mot de som har gymnasiekompetens. Inför 
sommarens rekryteringar deltar vi på Alléskolan och berättar om kommunens 
arbetstillfällen. En extra satsning för studenter på Örebro universitet genomförs med 
fokus på lärare och socialsekreterare under hösten 2022 och våren 2023.

Arbetet med att utveckla ett digitalt anställningsavtal har pågått från 2021 tillsammans 
med sydnärkes IT och övriga kommuner inom sydnärkesamarbetet. Implementeringen 
har dragit ut på tiden eftersom resultat inte fullt ut klarar att hantera de behov som 
organisationsstrukturen i Hallsberg innebär.

En förändringstakt i kombination med ändrade förutsättningar i vår omvärld innebär 
påfrestningar på chefer och medarbetare. Arbetet med chefers förutsättningar och ett 
tydligt och tillitsbaserat ledarskap samt ett aktivt medarbetarskap för ett hållbart 
arbetsliv ska utvecklas. En ledarplattform och en medarbetarplattform har fastställts 
och implementering påbörjas under 2022 och fortsätter 2023. En fortsättning för 
ledarutveckling kommer genomföras under 2023 genom löpande utbildningar men 
även via kommunens ledaforum.

Ett samarbete med omställningsfonden finns för att i så stor utsträckning som möjlig 
höja kompetensen. Hallsbergs kommun har drygt 750 000 kronor från 
omställningsfonden under tre år varav 2023 är sista året.

I syfte att öka samverkan så kommer ett arbete att påbörjas i den centrala 
samverkansgruppen mellan parterna, för att få till ett nytt samverkansavtal. Beslut om 
nytt avtal kommer tas under 2023.

Ett digitalt system för att anmäla arbetsskador och tillbud kommer köpas in och 
implementeras under 2023 för att underlätta och uppmärksamma vikten av att 
rapportera.

Löneöversyn 2023 påbörjas under hösten 2022 med avstämningar med respektive 
facklig part. Flera avtal är löpande med 2023 som sista året. Lönekartläggning sker 
årligen och redovisar löneskillnader mellan könen. Oförklarliga löneskillnader rättas till 
under en treårsperiod. Hallsbergs resultat är och har varit mycket få och små 
skillnader.

 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningens verksamhet omfattas av ekonomer, ekonomihandläggare och 
upphandlare. Dessutom ingår avgiftshandläggare och teamledare inom verksamheten 
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för taxe- och avgiftsnämnden.

Vi befinner oss i ett mycket osäkert samhällsekonomiskt läge med utmaningar i form 
av ökade kostnader. Det är svårt att överblicka konsekvenserna för offentlig 
verksamhet i stort och så även för Hallsbergs kommuns verksamheter. För att 
säkerställa en långsiktig hållbar finansiering av kärnverksamheter är det avgörande 
med en ekonomisk återhållsamhet och ekonomi i balans på alla nivåer. Det innebär en 
ekonomistyrning med fokus på uppföljning och prognoser med god kvalitet.

Ekonomisystemet Unit 4 har kommunen haft under många år och under år 2022 har 
ett intensivt arbete kring upphandling av ekonomisystem pågått och beräknas avslutas 
inom kort. Under år 2023 kommer implementering ske och planen är att ett nytt 
modernt ekonomisystem ska finnas testat, implementerat och klart för start 2024.

I och med implementeringen av det nya ekonomisystemet kommer 
ekonomihanteringen och analysarbetet att effektiviseras.

Revidering av upphandlingspolicyn pågår och nya riktlinjer kommer att tas fram under 
den första delen av 2023. Upphandlingsplan tas fram för år 2023-2024.

Inom Taxe- och avgiftsnämnden fortsätter det kvalitetshöjande arbetet med att bland 
annat implementera den nya versionen av verksamhetssystemet Procapita. Målet är 
att under år 2023 vara klar med alla kommuner. Arbetet med ständiga förbättringar i 
arbetsprocesserna intensifieras och kvalitetssäkras i dialog med kommunerna. E-
tjänsten är en viktig kanal för säker hantering av information mellan kommunerna och 
Taxe- och avgiftsnämnden, som fungerar men kommer utvecklas kommande år. Under 
2023 lanserar Taxe- och avgiftsnämnden en ny hemsida som är tydligare och mera 
användarvänlig och som integreras med Hallsberg kommuns hemsidas grafiska profil. 
Inom tjänstepersonorganisationen fortsätter arbetet med att säkra och bredda 
kompetenser bland medarbetarna som syftar till att på kort och lång sikt minska 
sårbarheten.

 

Näringsliv, kommunikation och säkerhet (NKS)

Hallsbergs kommun har en mycket stark position i logistik Sverige. Ett stort antal 
företagsetableringar har och håller på att genomföras. Infrastruktursatsningar har 
beslutats i den nationella planen såsom dubbelspår Degerön- Hallsberg, elväg 
Hallsberg- Örebro, vilket kommer gynna Hallsbergs fortsatta tillväxt.

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

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

Prioriterad verksamhet under 2023 kommer vara att tillsammans med Kumla fortsätta 
skapa möjligheter att etablera verksamhetsområden i Brändåsen området, samt att 
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tillsammans med region Örebro och angränsande kommuner utveckla och skapa 
möjligheter för att få ihop logistikstråket Hallsberg - Örebro till ett grönt och hållbart 
logistikstråk.

Hösten 2022 startade en förstudie för ett utbildningskluster järnvägsinfrastruktur – 
Railcenter Hallsberg. Förstudien kommer utforska förutsättningarna för att etablera ett 
utbildningskluster och övningsanläggning för järnvägsbranschen i Hallsberg med 
omnejd. Förstudien drivs av Hallsbergs kommun, där både utbildningsaktörer, 
näringsliv och det offentliga är representerat. Förstudien skall vara klar sen våren 
2023.

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

Arbetet med framtagande av nytt intranät kommer att avslutas under 2023. Fortsatt 
utveckling av kommunens E-tjänster och säkra kommunens höga digitala tillgänglighet 
är andra områden inom kommunikation som är viktiga 2023.

Uppdaterad kriskommunikation är ett annat område som kommer läggas fokus på.

Krisberedskap och totalförsvar har aktualiserats i samhället i stort. Arbetet fortsätt 
med fokus kommunens ansvar i totalförsvarsuppbyggnad, där bland annat en ökad 
grad av samverkan mellan myndigheter och näringsliv kommer företas. Utveckling av 
förmågan av samverkan och ledning vid extraordinära händelser och vid höjd 
beredskap kommer stärkas. Arbetet med kontinuitetsplanering för samhällsviktig 
verksamhet fortsätter med stöd från arbetet med arbetet från risk- och 
sårbarhetsanalyser (RSA).

 

Samhällsbyggnadsavdelningen

Förvaltningen upplever att detaljplanerna blir mer omfattande och att det ställs krav 
på fler kostsamma undersökningar såsom miljöundersökningar, miljösanering, 
arkeologi, geohydrologi dagvattenutredningar mm. Även behovet av att ändra fler 
befintliga detaljplaner ökar för att få en flexibel markanvändning och anpassning för 
lokaler och verksamheter. Prioriteringen av planuppdrag är därför inte statiskt utan 
behöver vara flexibel i dagsläget.

Det pågående arbetet med att ta fram en planeringsstrategi av översiktsplanen 
kommer att kräva stora resurser under kommande år.

Införandet av digitala detaljplaner och kravet att digitalisera de äldre analoga 
detaljplaner kommer att kräva mer resurser. Totalt har kommunen cirka 400 
detaljplaner att hantera. En handlingsplan ska tas fram under året. Beroende av 
omfattning och tidsplan innebär det sammantaget att resurser behöver tillföras för 
fysisk planering.

I samarbetet med Kumla kommun kommer geodataenheten få möjlighet att använda 
drönarmätningar i egen regi. Det kommer möjliggöra snabbare mätningar och 
framtagande av 3D modeller för hela områden. Vidare ska vidareutveckling av Gis-
tillämpningar ske som till exempel få befolkningsstatistik tillgänglig i Hallsbergskartan.
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För att möjliggöra markanvändning enligt översiktsplanen måste en aktiv markpolitik 
tillämpas genom att exempelvis bevaka fastigheter som är till salu samt intressanta 
områden i övrigt.

Det rådande världsläget med det internationella säkerhetsläget, ökade kostnader i 
byggbranschen, inflation och rådande ränteläge har föranlett att det stora intresset för 
bostadsmarknaden kraftigt avtagit vilket inneburit en negativ prisutveckling och 
mindre rörlighet på bostadsmarknaden. Det finns dock fortfarande intresse av att 
bygga i kommunen, både för småhus och flerfamiljshus. Arbete med nya 
markanvisningar för byggande av bostäder prioriteras. Behovet är störst inne i 
Hallsberg, men bör även möjliggöras i Pålsboda, Vretstorp, Östansjö och Sköllersta. En 
översyn av villkoren för aktiv tomtförsäljning ska genomföras under året.

Intresset för verksamhetsmark i framför allt Hallsberg är mycket stort. Etableringar 
norr och söder om Tälleleden planeras och infrastruktur ska byggas ut under året. 
Framtagande av detaljplan för verksamhetsområden pågår i norra Hallsberg, Rala IV, 
men ytterligare framtagande av nya verksamhetsområden behövs där möjlighet kring 
samverkan och planläggning med Kumla kommun är en lösning. Även för privata 
verksamhetsområden finns ett stort intresse, främst Rala III i norra Hallsberg. Det 
innebär att byggnation av Överste von Rosens gata behöver ske under 2023.

En översyn av kommunens jaktarrende, prissättning och riktlinjer för jakt behöver tas 
fram. Detta för att främja god ekonomisk hushållning och stimulera bland annat jakt av 
vildsvin som har blivit ett problem i anslutning till våra tätorter men även för 
landsbygden. Enligt den regionala vildsvinsplanen finns en målsättning att minska 
vildsvinsstammen.

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

En utökning av skyfallskarteringen i Hallsberg kommer att ske eftersom samhället 
utvidgas i norra, västra och södra Hallsberg.

Byggnation av VA-distributionsnätet för Kvarsätter/Tisarstrand kommer ske under 
året. Det återstående områden i Tunbohässle samt ön Åholmen kommer att planeras, 
projekteras och upphandlas 2023 för att kunna byggas 2024.

2022 fattades beslut om en VA-plan med prioriteringsordning för fortsatt VA-
utbyggnad i Kävestakorset utanför Sköllersta. Politiska beslut är tagna för VA-
verksamhetsområde och investeringsbeslut. Projektering pågår och drift- och 
serviceförvaltningen beräknar att upphandling samt byggnationen kan genomföras 
under 2023/2024.

Järnvägsanläggningen för etapp Hallsberg-Stenkumla förbereds med preliminär 
byggstart i hösten 2023 och preliminärt vara klart 2031. Även byggnation av 
överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Hallsberg-Östansjö kommer att ske 
under 2023. Trafikverket kommer att driva och bekosta projektet.
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3 Mål

3.1 HÅLLBAR KOMMUN

Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.

Nämndmål Indikatorer
Hallsbergs kommun har en god ekonomisk hushållning. Ekonomiskt resultat ska vara minst 1,6 %

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ska öka.Hallsbergs kommun ska minska sin miljö- och 
klimatpåverkan. Andel resor (antal km) med miljövänligt alternativ ska 

öka
Insamlat hushållsavfall totalt kg per person ska minskaHallsbergs kommun ska ge förutsättningar för 

medborgare och näringsliv att bidra i arbetet med 
miljö- och klimatpåverkan.

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
ska öka
Nya detaljplaner ska stimulera blandad 
bostadsbebyggelse med ägande- och hyresrätter mm.
Ny bebyggelse ska planeras i olika tätorter och 
områden med olika socioekonomiska förutsättningar.

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

Kompensationsåtgärder för miljö-och klimat ska 
genomföras vid tillkommande byggnation.
Företagsklimat enligt Insikt, Totalt NKI, ska ökaHallsbergs kommun ska ha ett positivt 

näringslivsklimat som bidrar till utveckling och 
innovationskraft.

Ranking enligt Svenskt Näringslivsenkät av 
företagsklimat ska förbättras

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning 
för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen 
ska verka för ett lärande genom hela livet.

Nämndmål Indikatorer
Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola ska öka.
Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan ska 
öka.
Andel invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år 
ska öka.

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

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll 
ska minska.
Elever i skolår 3 som deltagit i alla delprov som klarat 
alla delprov i ämnesprovet i Svenska ska öka.

Hallsbergs kommun ska verka för bättre skolresultat.

Elever skolår 9 som är behöriga till yrkesprogram ska 
öka.

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

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år ska öka.
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3.3 ALLAS INFLYTANDE

Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med 
kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.

Nämndmål Indikatorer
Valdeltagandet vid kommunalval ska öka.Kommunens invånare ska ges möjlighet att delta i 

kommunens utveckling. Synpunkter, felanmälan och förslag ska tas tillvara.
Hallsbergs kommun ska utveckla kanaler för 
medborgardialog.

Antal genomförda medborgardialoger under året.

3.4 GOD SERVICE

Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge 
ett professionellt bemötande och god service.

Nämndmål Indikatorer
Andel som får svar på e-post inom en dag ska öka.Kommunens verksamheter ska ha en hög 

tillgänglighet. Andel som får svar i telefon inom 60 sekunder ska öka.
Vid kontakt med kommunen ska personer uppleva ett 
gott bemötande.

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

Ökad digitalisering i utbudet av tjänster. Antal ärenden som kommunens invånare kan utföra 
digitalt ska öka.
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4 Driftbudget
Driftbudgetramen för kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen uppgår år 
2023 till 43 267 tkr. Jämfört med föregående år har justeringar gjorts för 
Hallsbergsmässan och Hallsbergsdagen (ledig dag). Ett utrymme finns även för ökade 
löner för hela kommunen under 2023 på drygt 15 mnkr.

belopp i tkr Budget 
2023

Kommunstyrelse -6 284
Kommunledning -7 403
Administrativa avdelningen -4 429
Näringslivs-, kommunikations-, säkerhetsavdelningen -3 862
Ekonomiavdelningen -9 952
Personalavdelningen -6 976
Samhällsplanering -4 361
Totalt -43 267

belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Planeringsreserv 13 100 11 600 11 600
varav
Ökade livsmedelskostnader 1 700 1 700 1 700
Ökade driftskostnader 
investeringar 2 000 4 000 4 000

Folkhälsa/Fritidsbank 1 000
Digitalisering 1 400     1 400                    1 400
Ofördelat utrymme 7 000 4 500 4 500

13 100 11 600 11 600

belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Gemensamt arkiv 428 437 446
IT-nämnden 14 331 14 618 14 910
Lönenämnden 3488 3558 3629
Folkhälsa 147 150 153
Sydnärkes utbildningsförbund 106 058 108 179 110 342
Svenska för invandrare 3635 3708 3782
Nerikes Brandkår 13 692 13 966 14 246
Företagshälsovård 1280 1306 1332
Färdtjänst mm 5967 6086 6208
Kollektivtrafik Taxi 210 210 210
Medlemsavgifter 1324 1346 1369
Övrigt 3459 3357 3475

154 019 156 921 160 102

Page 76 of 96



Datum Sida
Kommunstyrelsen 2023 12(12)

5 Investeringsbudget
Investeringsbudget för kommunstyrelsens inventarier uppgår till 2 mnkr för respektive 
år 2023-2026

belopp i tkr Budget 
2022

Flerårspla
n 2023

Flerårspla
n 2024

Flerårspla
n 2025

Kommunstyrelsen 2 000 2 000 2 000 2 000
Totalt 2 000 2 000 2 000 2 000
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-01-17 Dnr:23/KS/34 

Internkontrollplan 2023 Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning 
I enlighet med reglemente för intern kontroll har ekonomiavdelningen upprättat en 
internkontrollplan för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2023.

☐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
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2023
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Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av:  Kommunstyrelsen
Datum: 2023-XX-XX
Ärendenummer: 23/KS/34

Internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2023
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Datum

2023-XX-XX
     

23/KS/34
Sida

2(5)

1 Ekonomi

Process Moment Metod Utförd av Tidplan Ansvarig

(Rutin/system)      

Avtalstrohet
Kontroll av att kommunen gör inköp av de 
ramleverantörer kommunen har avtal med.

Stickprov inom alla 
förvaltningar, 2 ggr/år

Ekonomi-
handläggare  Ekonomichef

Pensioner, 
redovisning och 
utbetalning

Kontroll av utbetalningar av pensioner, 
fakturor KPA Stickprov månadsvis Ekonom  Ekonomichef

Kontroll och 
uppföljning av 
betalkort

Kontroll av användning av betalkort 
(Visakort)

Allkontroll alla 
förvaltningar Ekonom  Ekonomichef
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Datum

2023-XX-XX
     

23/KS/34
Sida

3(5)

2 Personal

Process Moment Metod Utförd av Tidplan Ansvarig
(Rutin/system)      

Pensionsadministration
Kontroll av löneunderlag till pensioner, 
avstämning av fil från Sydnärkes 
lönenämnd till KPA.

Allkontroll Två 
ggr/år

Personalavd. Den här 
kontrollen gör löne-
nämnden i sin 
internkontroll. Vi tar del 
av den som kontroll

 Personalchef

 Pensionsadministration Kontroll av pensionsgrundande 
inkomster - korrekt löneart

Stickprov två 
ggr/år

Kontroll av uppdaterad 
kontroll hos 
lönenämnden

  Personalchef

Distansarbete

Kontroll av hur brist på sociala 
yrkesmässiga sammanhang och 
utebliven information via informella 
kontaktvägar påverkar hälsan

Medarbetar-
samtal Respektive avd chef  Personalchef

Page 82 of 96



Datum

2023-XX-XX
     

23/KS/34
Sida

4(5)

3 Administration

Process Moment Metod Utförd av Tidplan Ansvarig
(Rutin/system)      

Styrdokument

Aktuella styrdokument finns  på 
hemsida/intranet där 
styrdokumenten ska finnas 
samlade

Allkontroll 
Kvartalsvis Handläggare KSF  Kommundirektör

Protokoll Att expediering av beslut når fram 
till den som ska verkställa beslutet

Stickprov 
Kvartalsvis Kommunsekr  Adm chef

Protokoll Att protokoll anslås enligt lag Stickprov 
Kvartalsvis Kommunsekr  Adm chef

Information på hemsida Hur väl uppfylls kraven gällande 
tillgänglighet

Stickprov 
Kvartalsvis Kommunikatör  Chef NKS

Incidentrapportering
Att rutiner för incidentrappor-
tering följs om det har skett några 
incidenter

Allkontroll 
Kvartalsvis Dataskyddssamordnare KSF  Avd chef NKS
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Datum

2023-XX-XX
     

23/KS/34
Sida

5(5)

Dataskyddsförordningen Kontroll av hur kommunen 
efterlever dataskyddsförordningen

1 gång/år   Alla 
nämnder Dataskyddsombudet Kvartal 4 Adm chef

Säkerhetsskydd

Kontroll av hur kommunen 
efterlever säkerhetsskyddslagen 
och den nya 
säkerhetsskyddsförordningen

1 gång/år Säkerhetsskyddschef Kvartal 4 Kommundirektör
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:23/KS/32 

Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB

Ärendebeskrivning 
Bolagsstämman den 2021-01-14 i Vätternvatten AB beslutade att anta den arvodesriktlinje som 
samtliga ägares kommunfullmäktige godkänt dessförinnan. Arvodesriktlinjen gäller från och med 
Bolagsstämmans beslut. 

I arvodesriktlinjen framgår inte att lekmannarevisorerna ska erhålla arvode för sitt uppdrag. 
Dessutom saknas riktlinjer för hur arvodena ska räknas upp. Därför har ett förslag till revidering av 
riktlinjen arbetats fram.

Att lekmannarevisorerna inte ingår i den ursprungliga arvodesriktlinjen var ett förbiseende, då det 
inte var tanken att de skulle utföra sitt uppdrag utan arvode. Därför föreslås att lekmannarevisorerna 
får arvode retroaktivt från och med Bolagsstämmans beslut den 14 januari 2021. Vätternvatten AB 
har avsatt pengar för de retroaktiva arvodena.

I förslaget till reviderad arvodesriktlinje har också tydliggjorts att grundbeloppet är kopplat till 
riksdagsledamöternas arvode, att övriga arvoden och ersättningar ska följa Örebro kommuns 
beslutade beloppsnivåer, att beloppen ska justeras årligen och på vilket sätt dessa ska justeras.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunens stämmoombud får i uppdrag att vid 
bolagsstämma för Vätternvatten AB rösta för att anta förslaget till reviderade arvodesriktlinjer med 
retroaktivitet för lekmannarevisorerna från och med 2021-01-04.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Förslag till reviderade arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB

Ändringsmarkerat förslag till reviderade arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB
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 Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB   

 

 Förslag 2022-06-21  

1 

 

 
 

Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 

Bolaget betalar ut arvoden och ersättningar i enlighet med denna riktlinje, som beslutas 
av bolagsstämman. 
 

Allmänna regler  

§ 1 Tillämpningsområde  

Riktlinjerna gäller för, av någon av ägarkommunernas Kommunfullmäktige, utsedda 
styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer i Vätternvatten AB, org nr 
559149–1716. Dessa benämns fortsättningsvis förtroendevald. 
 
Förtroendevald som är heltidsarvoderad eller vars årsarvode, genom sammanläggning av 
samtliga förtroendeuppdrag, uppgår till mer än 100 % av grundbeloppet enligt bilaga 1 
bestämmer respektive kommun hur ersättningen ska hanteras och meddelar bolaget hur 
ersättningen ska betalas ut. 
 
Förtroendevald som sammanlagt fullgör förtroendeuppdrag på minst 40 % av heltid har 
inte rätt till sammanträdesersättning eller ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Varje förtroendevald ska hålla sig informerad om dessa riktlinjer och lämna de underlag 
och uppgifter som krävs för att riktlinjerna ska kunna tillämpas på ett korrekt sätt.  
  
Rätten till ekonomiska förmåner upphör när uppdraget upphör.  
 
§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera  

Följande sammanträden mm ger rätt till ersättning. Några andra sammanträden eller 
förrättning än de som anges nedan berättigar inte till ersättning. Arvoden betalas ut 
enligt bilaga 1.  
  

a. Styrelsesammanträden.  
b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  
c. Kurs, konferens, studiebesök, studieresa eller liknande som rör angelägenhet 

som har ett direkt samband med styrelseuppdraget.  
 
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- 

och semesterförmåner  

§ 3 Förlorad arbetsinkomst  

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med högst det belopp 
som framgår av bilaga 1.  
 
§ 4 Förlorad pensionsförmån  

Förtroendevald som inte omfattas av särskilda bestämmelser om kommunal pension har 
rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För att ersättning ska ges krävs att den 
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 Förslag 2022-06-21  

2 

förtroendevalda kan visa att fullgörande av uppdraget medfört minskade 
tjänstepensionsavgifter.  
 
För förtroendevald som innehar anställning och inte fyllt 67 år, betalas en 
schabloniserad ersättning ut för förlorade pensionsförmåner. Ersättningen följer 
pensionsavgiften som gäller för kommunala tjänstemän och beräknas på sammanlagda 
ersättningar för förlorad arbetsinkomst under det aktuella inkomståret. För att ersättning 
ska utgå krävs att den förtroendevalda kan visa att fullgörandet av uppdraget medfört 
minskade pensionsavgifter. 
 
För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha 
anställning och som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning 
för hela förlusten. 
 
§ 5 Förlorad semesterförmån  

Förtroendevald som har förlorat semesterförmån på grund av sitt uppdrag har rätt till 
ersättning motsvarande det förlorade beloppet. Den förtroendevalda ansöker själv om 
ersättning. 
 
§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m.m.  

Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses 
skäligt att de fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande.  
 
Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande.  
 
 

Arvoden m.m.  
 
§ 7 Årsarvode  

Årsarvode utgår till förtroendevald enligt bilaga 1.  
 
§ 8 Arvode för sammanträden med mera  

Förtroendevald, som inte uppbär årsarvode om 10 procent av heltid eller mer, har rätt 
till arvode per sammanträde med ett fast belopp enligt bilaga 1. 
 
§ 9 Resekostnadsersättning  

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts om avståndet 
från den fasta bostaden eller arbetsplatsen överstiger sex kilometer enkel väg.  
 
Förtroendevald har rätt till traktamente samt ersättning för resekostnader vid 
sammanträde eller motsvarande. Traktamente och bilersättning ersätts enligt 
Skatteverkets vid var tid gällande beloppsnivåer.  
 
§ 10 Kostnader för barntillsyn  
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Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldas hem och som inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan 
ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas med högst det belopp som 
framgår av bilaga 1.  
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i barnomsorgen.  
 
§ 11 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk  

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 
som vårdas i den förtroendevaldas familj. Ersättning betalas med högst det belopp som 
framgår av bilaga 1. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående.  
 
§ 12 Funktionsnedsatt särskilda kostnader  

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande 
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, 
tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.  
 
 

Gemensamma regler  
§ 13 Hur ersättning begärs   

För att få ersättning enligt 3 § och 9–12 §§ ska den förtroendevalda styrka sina förluster 
eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till styrelsens sekreterare eller till 
annan som utsetts att ta emot dem.  
 
§ 14 Tidsfrister  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar ska i möjligaste mån 
begäras i direkt samband med sammanträdet eller motsvarande, dock senast inom ett år 
från dagen för tillfället då förlusten uppstod.  
  
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast vid utgången 
av januari månad året efter det år förlusten rör eller framställas i samband med 
pensioneringen, dock senast inom två år från pensionstillfället.  
  
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett 
år från dagen för sammanträde eller motsvarande då kostnaden uppstod.  
 
§ 15 Tolkning av reglerna   

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av styrelsen.  
 
§ 16 Utbetalning  

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
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Ersättningen för förlorad pensionsförmån betalas ut en gång om året, direkt till den 
förtroendevalda. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per kvartal. 
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Bilaga 1 till Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 
 
Grundbelopp 

Grundbeloppet är 71 500 kr/månad för 2022 (100 % av riksdagsledamöternas arvode). 
Grundbeloppet ska varje år justeras till samma nivå som riksdagsledamöternas arvode. 
 
Arvoden och ersättningar 

Beloppen motsvarar Örebro kommuns arvoden och ersättningar 2022 och ska varje år 
justeras i enlighet med Örebro kommuns justering. 
 

Årsarvoden  

Årsarvode ordförande, andel av grundbelopp 11,0 % 

Årsarvode styrelseledamot, andel av grundbelopp 3,5 % 

Årsarvode styrelsesuppleant, andel av grundbelopp 3,5 % 

Årsarvode lekmannarevisor, andel av grundbelopp 2,5 % 

  

Sammanträden  

Grundarvode 592 kr 

Timarvode 163 kr per timme 

Max arvode per dygn 1 896 kr per dygn 

  

Ersättning förlorad arbetsinkomst  

Maxbelopp per dygn (8 timmar * maxbelopp/timme) 3 467 kr per dygn 

Maxbelopp per timme (1/165 av grundbelopp) 433,30 kr per timme 

  

Övriga ersättningar  

Barntillsyn  146 kr per timme 

Vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 146 kr per timme 
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Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 

Bolaget betalar ut arvoden och ersättningar i enlighet med denna riktlinje, som beslutas 
av bolagsstämman. 
 

Allmänna regler  

§ 1 Tillämpningsområde  

Riktlinjerna gäller för, av någon av ägarkommunernas Kommunfullmäktige, utsedda 
styrelseledamöter, eller  suppleanter och lekmannarevisorer i Vätternvatten AB, org nr 
559149–1716. Dessa benämns fortsättningsvis förtroendevald. 
 
Förtroendevald styrelseledamot eller suppleant som är heltidsarvoderad eller vars 
årsarvode, genom sammanläggning av samtliga förtroendeuppdrag, uppgår till mer än 
100 % av grundbeloppet enligt bilaga 1 bestämmer respektive kommun hur ersättningen 
ska hanteras och meddelar bolaget hur ersättningen ska betalas ut. 
 
FörtroendevaldStyrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör 
förtroendeuppdrag på minst 40 % av heltid har inte rätt till sammanträdesersättning eller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Varje styrelseledamot eller suppleant förtroendevald ska hålla sig informerad om dessa 
riktlinjer och lämna de underlag och uppgifter som krävs för att riktlinjerna ska kunna 
tillämpas på ett korrekt sätt.  
  
Rätten till ekonomiska förmåner upphör när styrelseuppdraget upphör.  
 
§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera  

Följande sammanträden mm ger rätt till ersättning. Några andra sammanträden eller 
förrättning än de som anges nedan berättigar inte till ersättning. Arvoden betalas ut 
enligt bilaga 1.  
  

a. Styrelsesammanträden.  
b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  
c. Kurs, konferens, studiebesök, studieresa eller liknande som rör angelägenhet 

som har ett direkt samband med styrelseuppdraget.  
 
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- 

och semesterförmåner  

§ 3 Förlorad arbetsinkomst  

Styrelseledamöter och suppleanterFörtroendevald har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst med högst det belopp som framgår av bilaga 1.  
 
§ 4 Förlorad pensionsförmån  
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Styrelseledamöter och suppleanterFörtroendevald som inte omfattas av särskilda 
bestämmelser om kommunal pension har rätt till ersättning för förlorad 
pensionsförmån. För att ersättning ska ges krävs att ledamoten eller suppleantenden 
förtroendevalda kan visa att fullgörande av styrelseuppdraget medfört minskade 
tjänstepensionsavgifter.  
 
För förtroendevald styrelseledamöter och suppleanter som innehar anställning och inte 
fyllt 67 år, betalas en schabloniserad ersättning ut för förlorade pensionsförmåner. 
Ersättningen följer pensionsavgiften som gäller för kommunala tjänstemän och 
beräknas på sammanlagda ersättningar för förlorad arbetsinkomst under det aktuella 
inkomståret. För att ersättning ska utgå krävs att styrelseledamoten eller suppleantenden 
förtroendevalda kan visa att fullgörandet av styrelseuppdraget medfört minskade 
pensionsavgifter. 
 
För förtroendevald styrelseledamöter och suppleanter som bedriver aktiv egen 
näringsverksamhet utan att inneha anställning och som kan styrka att pensionsförmån 
har förlorats har rätt till ersättning för hela förlusten. 
 
§ 5 Förlorad semesterförmån  

FörtroendevaldStyrelseledamot eller suppleant som har förlorat semesterförmån på 
grund av sitt uppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade beloppet. Den 
förtroendevalda Styrelseledamoten eller suppleanten ansöker själv om ersättning. 
 
§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m.m.  

Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald 
styrelseledamöter och suppleanter med speciella arbetstider eller särskilda 
arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de fullgör sina ordinarie 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.  
 
Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande.  
 
 

Arvoden m.m.  
 
§ 7 Årsarvode  

Årsarvode utgår till förtroendevald styrelseledamöter och suppleanter enligt bilaga 1.  
 
§ 8 Arvode för sammanträden med mera  

FörtroendevaldStyrelseledamot eller suppleant, som inte uppbär årsarvode om 10 
procent av heltid eller mer, har rätt till arvode per sammanträde med ett fast belopp 
enligt bilaga 1. 
 
§ 9 Resekostnadsersättning  

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts om avståndet 
från den fasta bostaden eller arbetsplatsen överstiger sex kilometer enkel väg.  
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FörtroendevaldStyrelseledamot eller suppleant har rätt till traktamente samt ersättning 
för resekostnader vid sammanträde eller motsvarande. Traktamente och bilersättning 
ersätts enligt Skatteverkets vid var tid gällande beloppsnivåer.  
 
§ 10 Kostnader för barntillsyn  

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
styrelseledamots eller suppleantsden förtroendevaldas hem och som inte fyllt 12 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas med 
högst det belopp som framgår av bilaga 1.  
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i barnomsorgen.  
 
§ 11 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk  

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 
som vårdas i styrelseledamotens eller suppleantensden förtroendevaldas familj. 
Ersättning betalas med högst det belopp som framgår av bilaga 1. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående.  
 
§ 12 Funktionsnedsatt särskilda kostnader  

Ersättning betalas till förtroendevaldstyrelseledamot eller suppleant med 
funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande 
vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår 
kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 
liknande.  
 
 

Gemensamma regler  
§ 13 Hur ersättning begärs   

För att få ersättning enligt 3 § och 9–12 §§ ska styrelseledamoten eller suppleantenden 
förtroendevalda styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska 
anmälas till styrelsens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.  
 
§ 14 Tidsfrister  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar ska i möjligaste mån 
begäras i direkt samband med sammanträdet eller motsvarande, dock senast inom ett år 
från dagen för tillfället då förlusten uppstod.  
  
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast vid utgången 
av januari månad året efter det år förlusten rör eller framställas i samband med 
pensioneringen, dock senast inom två år från pensionstillfället.  
  
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett 
år från dagen för sammanträde eller motsvarande då kostnaden uppstod.  
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§ 15 Tolkning av reglerna   

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av styrelsen.  
 
§ 16 Utbetalning  

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
 
Ersättningen för förlorad pensionsförmån betalas ut en gång om året, direkt till 
styrelseledamoten eller suppleantenden förtroendevalda. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per kvartal. 
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Bilaga 1 till Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 
 
Grundbelopp 

Grundbeloppet är 68 40071 500 kr/månad för 2020 2022 (100 % av 
riksdagsledamöternas arvode). Grundbeloppet ska varje år justeras till samma nivå som 
riksdagsledamöternas arvode. 
 
Arvoden och ersättningar 

Beloppen motsvarar Örebro kommuns arvoden och ersättningar 2022 och ska varje år 
justeras i enlighet med Örebro kommuns justering. 
 

Årsarvoden  

Årsarvode ordförande, andel av grundbelopp 11,0 % 

Årsarvode styrelseledamot, andel av grundbelopp 3,5 % 

Årsarvode styrelsesuppleant, andel av grundbelopp 3,5 % 

Årsarvode lekmannarevisor, andel av grundbelopp 2,5 % 

  

Sammanträden  

Grundarvode 565 592 kr 

Timarvode 155 163 kr per timme 

Max arvode per dygn 1 89605 kr per dygn 

  

Ersättning förlorad arbetsinkomst  

Maxbelopp per dygn (8 timmar * maxbelopp/timme) 3 467 kr per dygn 

Maxbelopp per timme (1/165 av grundbelopp) 414,50433,30 kr per 
timme 

Maxbelopp per dygn (8 timmar * maxbelopp/timme) 3 316 kr per dygn 

  

Övriga ersättningar  

Barntillsyn  139 146 kr per timme 

Vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 139 146 kr per timme 
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