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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 127 Sammanträdets inledning
§ 128 Järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla, överenskommelse om frgl mm
§ 129 Fastighetsförsäljning av Hallsberg Signalen 6, del av Hallsberg Ulvsätter 2:4 samt del av 

Kumla Äspsätter 1:19
§ 130 Angående Investeringsanslag berörande Va-utbyggnad Tisarstrand
§ 131 Beslut om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
§ 132 Kommundirektörens information
§ 133 Mål och budget 2023 Flerårsplan 2024-2025
§ 134 Strategisk investering - Tillagningskök Sköllergården
§ 135 Ordning för inkallande av ersättare
§ 136 Extra bidrag till föreningar år 2022
§ 137 Årets miljöprofil 2022
§ 138 Ekonomisk rapport jan-nov
§ 139 Anmälan av delegationsbeslut
§ 140 Meddelanden
§ 141 Taxehöjning och ny taxekonstruktion för VA-brukningsavgifter 2023
§ 142 Övrigt
§ 143 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 127- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Erik Storsveden (L) väljs att, tillsammans med ordförande, justera 

protokollet senast den 8 december.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning
§ 127
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 128 - Järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla, överenskommelse om frgl 
mm 
(22/KS/191)

Ärendebeskrivning 
Järnvägsplanen för sträckan Hallsberg-Stenkumla har vunnit laga kraft 2022-03-01. För att 
kunna genomföra järnvägsplanen krävs, avseende Hallsbergs kommun, överenskommelser 
om fastighetsreglering, vägrätt för cykelväg mot Östansjö samt avtal om tillfälliga 
nyttjanderätter under byggtiden.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att besluta att godkänna upprättade avtal med Trafikverket 
avseende 
- Överenskommelse om fastighetsreglering
- Avtal om ersättning av vägrätt
- Avtal om tillfällig nyttjanderätt

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade avtal med Trafikverket avseende 
- Överenskommelse om fastighetsreglering
- Avtal om ersättning av vägrätt
- Avtal om tillfällig nyttjanderätt

Beslutsunderlag 
 TS Överenskommelse om frgl, nyttjanderätt och vägrätt för genomförande av Hallsberg-

Stenkumla
 Trv överenskommelse om frgl
 Trv överenskommelse om frgl kartbilagor
 Trv avtal om ersättning vägrätt
 Trv avtal om ersättning vägrätt kartbilaga
 Trv avtal tillfällig nyttjanderätt inkl kartbilagor

Paragrafen är justerad
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Järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla, 
överenskommelse om frgl mm

§ 128
22/KS/191
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-11-24 Dnr:22/KS/191 

Järnvägsplan Hallsberg-Stenkumla, överenskommelse om frgl mm

Ärendebeskrivning 
Järnvägsplanen för sträckan Hallsberg-Stenkumla har vunnit laga kraft 2022-03-01. För att kunna 
genomföra järnvägsplanen krävs, avseende Hallsbergs kommun, överenskommelser om 
fastighetsreglering, vägrätt för cykelväg mot Östansjö samt avtal om tillfälliga nyttjanderätter under 
byggtiden.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att besluta att godkänna upprättade avtal med Trafikverket avseende  
- Överenskommelse om fastighetsreglering
- Avtal om ersättning av vägrätt
- Avtal om tillfällig nyttjanderätt

Ärendet 
Trafikverket bekostar och bygger en ny överföringsledning för vatten och avlopp mellan Hallsberg-
Östansjö. Hallsbergs kommuns befintliga ledningen måste flyttas innan byggnation av 
järnvägsanläggningen kan påbörjas. Överförledningen beräknas att byggas 2023.

Byggstart av själva järnvägsanläggningen beräknas påbörjas hösten 2023.

I överenskommelsen om fastighetsreglering ingår alla ersättningar i form av markköp, ersättning för 
servitut, trädavverkning, detaljplanekostnad, vägrätt mm, tillägg enligt expropriationslagen 
sammantaget 3 703 tkr

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
- Överenskommelse om fastighetsreglering
- Avtal om ersättning av vägrätt
- Avtal om tillfällig nyttjanderätt

Page 7 of 143



Page 8 of 143



Page 9 of 143



Page 10 of 143



Page 11 of 143



Page 12 of 143



Page 13 of 143



Page 14 of 143



Page 15 of 143



Page 16 of 143



   

AVTAL 
 

1 (2) 

 Trafikverkets ärendenummer   

TRV 2022/124746   
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Avtal om tillfällig nyttjanderätt 
Mellan staten genom Trafikverket, organisationsnr 202100-6297, och nedanstående 
fastighetsägare har följande avtal träffats.  
 
Kommun Fastigheter 

Hallsberg och Kumla Ulvsätter 2:4, Viby-Lindhult 3:1 respektive Äspsätter 1:19  

 
Fastighetsägare och andel Adress Postadress 

Hallsbergs kommun, 1/1  694 80 Hallsberg 

Organisationsnummer 
212000-1926 

  

 

Tillfällig nyttjanderätt 
Fastighetsägaren upplåter till Trafikverket med tillfällig nyttjanderätt de mark- och väg- 
områden som redovisas i bilaga 1-2. Den tillfälliga nyttjanderätten ska användas under 
byggnationen av järnvägsprojektet Hallsberg-Stenkumla i Örebro län.  
 

Tid 
Den tillfälliga nyttjanderätten gäller från byggstart till och med 2032-12-31.   
 

Besiktning, återställning och ersättning 
Innan byggstart och efter avslutad byggnation ska fastighetsägaren erbjudas möjlighet 
till besiktning av mark- och vägområden som berörs av tillfällig nyttjanderätt enligt 
bilaga 1-2.    
 
Dessa gemensamma besiktningar ska ge parterna möjlighet att nå en samsyn kring hur 
berörda mark- och vägområden enligt bilaga 1-2 kan samt bör återställas.  
 
Ersättning för tillfällig nyttjanderätt ingår i summan som redovisas i överenskommelsen 
om fastighetsreglering. Ingen ytterligare ersättning utgår.  
 

Betalning 
Ersättning betalas i enlighet med vad som regleras i överenskommelsen om fastighets- 
reglering.  
 

Åtaganden 

A.) Avverkning 
Växande skog ska avverkas inom områden för tillfällig nyttjanderätt enligt bilaga 1-2. 
Parterna är överens om att virke och grot tillfaller Trafikverket. Ersättning för virke och 
grot har reglerats i överenskommelsen om fastighetsreglering.  

 

B.) Avvattning under byggnation, järnvägsprojekt Hallsberg-Stenkumla 
Trafikverket ska projektera, bekosta och utföra de åtgärder som erfordras i sitt arbets- 
område för att omhänderta dagvattnet som härrör från järnvägsprojektet Hallsberg-
Stenkumla under byggtiden. Parterna är överens om att förhindra en överbelastning av 
dagvattenhanteringen i det framtida industriområdet enligt detaljplan 1861-P2022/5 (se 
bilaga 3). Åtgärderna ska samrådas med fastighetsägaren.  
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C.) Avvattning i samband med avslutad byggnation, järnvägsprojekt Hallsberg-Stenkumla 

Fastighetsägaren ansvarar för projektering av dagvattenhantering inom allmän plats- 
mark för natur, med egenskapsbestämmelse fördröjning, enligt detaljplan 1861-P2022/5. 
Trafikverket har åtagit sig att bekosta åtgärderna inom det område som har markerats 
med en röd illustrationslinje enligt bilaga 3. Fastighetsägaren ska anlägga projekterade 
åtgärder.  

 

D.) Stängsel efter avslutad byggnation  
Om fastighetsägaren säljer kvartersmark för industriändamål enligt detaljplan 1861-
P2022/5 till tredje part och denne, till följd av Trafikverkets byggnation av järnvägs- 
projektet Hallsberg-Stenkumla, har satt ett stängsel mot Trafikverkets arbetsområde ska 
denne erbjudas ersättning för en flytt. Om en eventuell flytt inte är möjlig ska Trafik- 
verket erbjuda ersättning för ett nytt motsvarande stängsel. Hänsyn måste dock tas till 
gällande detaljplan, fastighetsbildning och rådande ägarförhållanden. 
 

E.) Drift och underhåll av väg under byggtiden 
Trafikverket ska betala samt utföra drift och underhåll av väg som nyttjas av byggtrafik 
under byggtiden (se bilaga 1-2).  
 

F.) Genomförandeavtal 
Parterna enligt detta avtal är överens om att ett genomförandeavtal ska upprättas. Detta 
för att i detalj förtydliga och reglera kostnads- och ansvarsfrågor för dagvattenhantering 
och stängsel enligt punkterna B.), C.) samt D.) ovan.  

 

Övrigt 
Vid försäljning av fastigheterna, eller del av dessa, är fastighetsägaren skyldig att göra 
förbehåll om detta avtals bestånd och förbinda ny ägare att göra liknande förbehåll. 

_____________________________________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Örebro 2022- 

 

 

_______________________ 

Trafikverket, Johannes Remmo 

 

 

_______________________ 

Hallsberg 2022- 

 

 

_______________________ 

Fastighetsägaren, Magnus Andersson 

 

 

_______________________ 

Trafikverket Fastighetsägaren, Marianne Christiansen 
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Bilaga till överenskommelse

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

HALLSBERG-STENKUMLA±
Skala (A3): 1:3 000

Teckenförklaring

Projekterad spårmitt

Gräns för järnvägsmark/vägrätt
Avgränsning mellan olika typer av
markanspråk
Ny järnvägsmark med äganderätt
Ny järnvägsmark med
servitutsrätt
Nytt vägområde med vägrätt
Ny järnvägsmark med äganderätt
och nytt vägområde med
inskränkt vägrätt
Inskränkt vägrätt, dike eller
allmän väg på järnvägsmark
Tillfällig nyttjanderätt gäller från
byggstart till och med 3 månader
efter godkänd slutbesiktning

Js1 - servitut för serviceväg
Js2 - servitut för trädsäkring
Js4 - servitut för avvattning
Js5 - servitut för tunnel
Js6 - servitut för bullerskyddsvall
T1 - tillfällig nyttjanderätt för byggtrafik
T2 - tillfällig nyttjanderätt för etablering
T3 - tillfällig nyttjanderätt för upplag
T4 - tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbete
T5 - tillfällig nyttjanderätt för fördröjningsdamm
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HALLSBERG-STENKUMLA±
Skala (A3): 1:2 500

Teckenförklaring

Projekterad spårmitt

Gräns för järnvägsmark/vägrätt
Avgränsning mellan olika typer av
markanspråk
Ny järnvägsmark med äganderätt
Ny järnvägsmark med
servitutsrätt
Nytt vägområde med vägrätt
Ny järnvägsmark med äganderätt
och nytt vägområde med inskränkt
vägrätt
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väg på järnvägsmark
Tillfällig nyttjanderätt gäller från
byggstart till och med 3 månader
efter godkänd slutbesiktning

Js1 - servitut för serviceväg
Js2 - servitut för trädsäkring
Js4 - servitut för avvattning
Js5 - servitut för tunnel
Js6 - servitut för bullerskyddsvall
T1 - tillfällig nyttjanderätt för byggtrafik
T2 - tillfällig nyttjanderätt för etablering
T3 - tillfällig nyttjanderätt för upplag
T4 - tillfällig nyttjanderätt för anläggningsarbete
T5 - tillfällig nyttjanderätt för fördröjningsdamm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 129 - Fastighetsförsäljning av Hallsberg Signalen 6, del av Hallsberg 
Ulvsätter 2:4 samt del av Kumla Äspsätter 1:19 
(22/KS/189)

Ärendebeskrivning 
En ändring av detaljplanen Norr Tälleleden vann laga kraft den 2 november 2022. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en större företagsetablering där en ändring krävdes för 
att få en enhetlig struktur utefter Ahlsell Sveriges AB:s behov. Ahlsell har fattat beslut om 
byggnation av den nya etableringen där Hallsbergs kommun säljer ca 24, 75 ha mark samt 
Signalen 4 och 5 förvärvas via ett bolagsköp, ytterligare 3,6 ha.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås att besluta att överlåta till köparen Ahlsell Sverige AB eller ett 
helägt dotterbolag till Ahlsell Sverige AB följande fastigheter till en köpeskilling av 100 
kr/kvm 
- Hallsberg Signalen 6, 18 829 kvm
- del av Hallsberg Ulvsätter 2:4, ca 217 190 kvm
- del av Kumla Äspsätter 1:19, ca 11 478 kvm

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås att besluta att överlåta till köparen Ahlsell Sverige AB eller ett 
helägt dotterbolag till Ahlsell Sverige AB följande fastigheter till en köpeskilling av 100 
kr/kvm 
- Hallsberg Signalen 6, 18 829 kvm
- del av Hallsberg Ulvsätter 2:4, ca 217 190 kvm
- del av Kumla Äspsätter 1:19, ca 11 478 kvm

Beslutsunderlag 
 TS Försäljning av mark Norr Tälleden till Ahlsell

Paragrafen är justerad
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Fastighetsförsäljning av Hallsberg Signalen 6, 
del av Hallsberg Ulvsätter 2:4 samt del av 

Kumla Äspsätter 1:19
§ 129

22/KS/189
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
2022-11-24 Dnr:22/KS/189189 

Fastighetsförsäljning av Hallsberg Signalen 6, del av Hallsberg 
Ulvsätter 2:4 samt del av Kumla Äspsätter 1:19 

Ärendebeskrivning 
En ändring av detaljplanen Norr Tälleleden vann laga kraft den 2 november 2022. Detaljplanen syftar 
till att möjliggöra en större företagsetablering där en ändring krävdes för att få en enhetlig struktur 
utefter Ahlsell Sveriges AB:s behov. Ahlsell har fattat beslut om byggnation av den nya etableringen 
där Hallsbergs kommun säljer ca 24, 75 ha mark samt Signalen 4 och 5 förvärvas via ett bolagsköp, 
ytterligare 3,6 ha.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås att besluta att överlåta till köparen Ahlsell Sverige AB eller ett helägt 
dotterbolag till Ahlsell Sverige AB följande fastigheter till en köpeskilling av 100 kr/kvm 
- Hallsberg Signalen 6, 18 829 kvm
- del av Hallsberg Ulvsätter 2:4, ca 217 190 kvm
- del av Kumla Äspsätter 1:19, ca 11 478 kvm

Ärendet 
Köpeskillingen är baserad på fastlagd prissättning om 100 kr per kvadratmeter, KF § 183/2013. 
Ansökan om fastighetsbildning kommer att ske där de förvärvade fastigheterna kommer att 
sammanläggas till en fastighet, se bilaga. 

Ahlsell Sverige AB expanderar i Hallsberg som kräver en ny storetablering. Ahlsell har idag ca 1000 
arbetstillfälle i Hallsberg och den nya satsningen kommer generera många nya arbetstillfällen.

Köpeskillingen är baserad på fastlagd prissättning om 100 kr per kvadratmeter, KF § 183/2013.  
Köpekontrakten är under upprättande och tecknas med Ahlsell Sverige AB eller ett helägt 
dotterbolag till Ahlsell Sverige AB. 

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Kartskiss blivande fastighetsbildning 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
2022-11-24 Dnr:22/KS/189189 

Kartskiss till ansökan 

Fastighetsbildning enligt detaljplan: Ändring av detaljplan (ÄDP) för ett område norr om Tälleleden, 
del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

 Område 1 (del av Ulvsätter 2:4) överförs till Signalen 5
 Område 2 (del av Äspsätter 1:19) överförs till Signalen 5
 Område 3 (Signalen 6) överförs till Signalen 5
 Område 4 (Signalen 4) överförs till Signalen 5
 Område 5 (del av Äspsätter 1:19) överförs till Ulvsätter 2:4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 130 - Angående Investeringsanslag berörande Va-utbyggnad 
Tisarstrand 
(22/KS/5)

Ärendebeskrivning 
Upphandling av vatten och avloppsnät för området Tisarstrand har skett och tilldelning 
skedde 2022-11-01. Det befintliga investeringsanslaget samt projekt som tillkommit efter 
investeringsbeslut togs måste hanteras innan byggnation kan ske. De tillkommande 
projekten är investering för Dp Kvarsätter 2:1 med 12 tomter, Dp Kvarsätter 1:4 mfl med 14 
kommunala tomter. Vidare önskade fastighetsavdelningen att anpassning av VA för 
Tisarstrands camping togs med i upphandlingen.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta om
1. Investeringsanslag för VA Tisarstrand med 20 600 tkr som finansieras från Va-kollektivet
2. Investeringsanslag för VA för genomförande av Dp Kvarsätter 2:1 med 2 300 tkr som 
finansieras från Va-kollektivet.
3. Investeringsanslag för genomförande av Dp Kvarsätter 1:4 mfl av 14 kommunala tomter 
med 2 500 tkr som finansieras från strategiska investeringar.
4. Investeringsanslag VA gör genomförande av Dp Kvarsätter 1:4 mfl av 14 kommunala 
tomter med 2 700 tkr som finansieras från Va-kollektivet.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Marianne Christiansen föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om
1. Investeringsanslag för VA Tisarstrand med 20 600 tkr som finansieras från Va-kollektivet
2. Investeringsanslag för VA för genomförande av Dp Kvarsätter 2:1 med 2 300 tkr som 
finansieras från Va-kollektivet.
3. Investeringsanslag för genomförande av Dp Kvarsätter 1:4 mfl av 14 kommunala tomter 
med 2 500 tkr som finansieras från strategiska investeringar.
4. Investeringsanslag VA gör genomförande av Dp Kvarsätter 1:4 mfl av 14 kommunala 
tomter med 2 700 tkr som finansieras från Va-kollektivet. 

Beslutsunderlag 
 TS investeringsbeslut för Tisarstrand vid Tisaren

Paragrafen är justerad
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Angående Investeringsanslag berörande Va-
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Angående Investeringsanslag berörande Va-utbyggnad Tisarstrand

Ärendebeskrivning 
Upphandling av vatten och avloppsnät för området Tisarstrand har skett och tilldelning skedde 2022-
11-01. Det befintliga investeringsanslaget samt projekt som tillkommit efter investeringsbeslut togs 
måste hanteras innan byggnation kan ske. De tillkommande projekten är investering för Dp 
Kvarsätter 2:1 med 12 tomter, Dp Kvarsätter 1:4 mfl med 14 kommunala tomter. Vidare önskade 
fastighetsavdelningen att anpassning av VA för Tisarstrands camping togs med i upphandlingen.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta om
1. Investeringsanslag för VA Tisarstrand med 20 600 tkr som finansieras från Va-kollektivet
2. Investeringsanslag för VA för genomförande av Dp Kvarsätter 2:1 med 2 300 tkr som finansieras 
från Va-kollektivet.
3. Investeringsanslag för genomförande av Dp Kvarsätter 1:4 mfl av 14 kommunala tomter med 2 500 
tkr som finansieras från strategiska investeringar.
4. Investeringsanslag VA gör genomförande av Dp Kvarsätter 1:4 mfl av 14 kommunala tomter med 
2 700 tkr som finansieras från Va-kollektivet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har fattat ett investeringsbeslut angående va-utbyggnad i Tisarstrand med ett 
belopp om 11 500 tkr, §83/2019. Beloppet härstammar från förstudien för va-utbyggnad uppräknat 
med en kostnadsökning från ursprunget. Vi kan konstatera att dess grova kostnadsuppskattningar ej 
var relevanta eller realistiska. Det rådande världsläget med ökade byggkostnader samt svårigheter 
att bygga i befintliga sommarstugeområden har medfört höga kostnadsökningar de sista åren.

I investeringsbeslut för genomförande av Dp Kvarsätter 2:1 togs enbart den skattefinansierade delen 
med. Va-investeringen beräknas till 2 300 tkr.

Vidare är fastighetsavdelningen anpassning av VA-anslutningen för Tisarstrands Camping med i 
upphandlingen.

För att möjliggöra byggnationen krävs ett godkännande av utökat investeringsanslag samt nya 
investeringsanslag på tillkommande projekt. Genomförandeavtal ska upprättas med parter med 
annan finansiering. 

Sammanfatttningsvis krävs utökat anslag från strategiska investeringar med 2 500 tkr och resterande 
utökning investeringsanslag från VA-kollektivet med 25 600 tkr.
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Projekt Namn Inv Skatt Annan finansiering VA tkr
Bef 35018 Tisarstrand distributionsnät 11500
Bef 35021 Dp Kvarsätter 2:1 1300 300 2300

DP Kvarsätter 1:4 privat 800
Nytt beslut pkt 3-4 DP Kvarsätter 1:4 Hbg 14 tomter 2500 1000 2700

Fastighet camping 1500
Beslut pkt 1 Tillskott till  va-utbyggnad 20600

Annan finansiering 3600
40700

Anbud+ oförutsätt 10%+byggl 2,5% 40 700

 Sammanställning investering i tkr där saknade beslut med rött

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Dp Kvarsätter 2:1 
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Dp Kvarsätter 1:4 mfl
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Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 131 - Beslut om webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden 
(22/KS/178)

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda kostnader 
och möjligheter vad gäller utsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. Uppdraget 
initierades efter en motion från Moderaterna.

I texten nedan beskrivs vilket förslag som förvaltningen föreslår att kommunen går vidare 
med samt vilka lagar och andra förutsättningar som kommunen måste ta hänsyn till när det 
gäller webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. att införa webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden under ett år för att 
sedan göra en utvärdering innan beslut om eventuell fortsatt webbsändning fattas.
2. att kostnaden för webbsändningen tas från kommunfullmäktiges budget.
3. att kommunfullmäktiges ordförande utses till ansvarig utgivare.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. att införa webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden under ett år för att 
sedan göra en utvärdering innan beslut om eventuell fortsatt webbsändning fattas.
2. att kostnaden för webbsändningen tas från kommunfullmäktiges budget.
3. att kommunfullmäktiges ordförande utses till ansvarig utgivare.

Beslutsunderlag 
 TS Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Paragrafen är justerad
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Beslut om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda kostnader och 
möjligheter vad gäller utsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. Uppdraget initierades 
efter en motion från Moderaterna.

I texten nedan beskrivs vilket förslag som förvaltningen föreslår att kommunen går vidare med samt 
vilka lagar och andra förutsättningar som kommunen måste ta hänsyn till när det gäller 
webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. att införa webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden under ett år för att sedan göra en 
utvärdering innan beslut om eventuell fortsatt webbsändning fattas.
2. att kostnaden för webbsändningen tas från kommunfullmäktiges budget.
3. att kommunfullmäktiges ordförande utses till ansvarig utgivare.

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har utrett möjligheten att införa webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden. I utredningen har förvaltningen undersökt olika alternativ för 
hanteringen av detta, vad det skulle kosta och vilka krav som finns i lagar gällande webbsändningar 
och tillgänglighet till dessa. Förslaget är att dessa sändningar ska både direktsändas och sedan hållas 
tillgängliga på kommunens hemsida för att allmänheten även i efterhand ska kunna ta del av dem.

Utredningen har flera gånger under framtagandet diskuterats och stämts av med partiföreträdarna 
och kommunfullmäktiges ordförande, dessa har varit medvetna om och samtyckt till den utredning 
som skett och de förseningar som utredningen stött på under tiden.

Efter att ha utrett olika alternativ har förvaltningen, under förutsättning att beslut fattas om att 
införa webbsändning, valt att gå vidare med ett företag som erbjuder en helhetslösning där de har 
med utrustning samt filmar och redigerar sändningen. Med det alternativet behöver inte kommunen 
köpa in utrustning, eller säkerställa att det finns personal med rätt kompetens på plats och kan sköta 
inspelning och redigering av sändningen utan företaget ansvarar även för att ordna med ersättare 
ifall personen som ska vara på plats får förhinder.

En förutsättning för att kunna säkerställa kvalitet och utförande av utsändningen är att det finns en 
ändamålsenlig lokal med tillgång till bra internetuppkoppling. För att kunna säkerställa detta bör 
samtliga sammanträden med fullmäktige 2023 att hållas i Alléskolans aula.

Det finns flera lagar som reglerar den här typen av produktioner. Den första som kommer påverka 
hanteringen är lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den reglerar tillgängligheten bland 
annat gällande sådant som publiceras på kommunens hemsida. Om en film/inspelning ska finnas 
tillgänglig för allmänheten på kommunens hemsida under längre tid än två veckor ska kommunen se 
till att den förses med textning. Detta kommer att tillgodoses genom en tjänst som företaget 

Page 33 of 143



Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:22/KS/178 

tillhandahåller. Nästa lag som påverkar hanteringen av detta är yttrandefrihetsgrundlagen. Där finns 
en bestämmelse om att det för alla direktsändningar som riktas till allmänheten ska finnas en 
ansvarig utgivare registrerad. För dessa sändningar föreslås kommunfullmäktiges ordförande utses 
till ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren kan utse en ställföreträdare. 

En annan stor lag som kräver anpassning och åtgärder är dataskyddsförordningen. Det måste finnas 
tydlig information om att sammanträdet kommer att filmas och publiceras. Det måste även finnas 
utrymmen i lokalen för allmänheten att sitta där man inte blir filmad och denna plats ska vara väl 
utmärkt eller så ska det på annat sätt tydligt framgå vilka platser som kommer att synas på bild. Även 
inbjuda föreläsare eller personer från organisationer som ska lämna information eller ta emot 
exempelvis stipendier måste få information om att inspelning sker och samtycka till att vara med om 
de ska kunna medverka. Förtroendevalda som deltar på kommunfullmäktiges sammanträden 
förutsätts godkänna att de medverkar i inspelningarna. En viktig del för alla medverkandes trygghet 
är att ha rutiner för hur debatter genomförs och hur man uttrycker sina åsikter för att hålla ett bra 
debattklimat och få en bra inspelning där allmänheten kan ta del av strukturerade debatter där 
deltagarna håller god ton.

Att genomföra webbsändningarna av kommunfullmäktige kommer att medföra en kostnad för 
kommunen. Kostnaden föreslås tas från kommunfullmäktiges budget vilket kommer att leda till ett 
underskott 2023 men, om beslut tas att även efter 2023 fortsätta med webbsändningarna, behöver 
pengar tillföras kommunfullmäktiges budget för att täcka kostnaden. Kostnaden för 2023 beräknas 
uppgå till ca 180 000 kr. I det priset ingår plattform för tjänsten, produktion av samtliga möten, 
textning, hyra av utrustning och personal för producering av inspelningarna. Det som kommer att 
tillkomma är kostnad för en server att förvara inspelningarna på när dessa ska arkiveras. Under tiden 
sändningarna finns tillgängliga och kommunen har avtal med företaget kommer dessa att förvaras av 
företaget men när avtal avslutas eller det är dags för arkivering så behöver kommunen ha en server 
för detta. Enligt IT-förvaltningen finns ingen server i dagsläget där detta kan förvaras utan inköp av 
en ny server krävs.

Vid införande av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde kommer det finnas ytterligare 
ett sätt för allmänheten att ta del av dessa möten. Detta gäller även för barn och unga som på ett 
annat sätt kommer kunna ta del av och lära sig hur den demokratiska processen fungerar. Det är 
positivt att unga lär sig hur ett demokratiskt samhälle fungerar och kan även väcka intresse hos unga 
att engagera sig politiskt.

☒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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Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 132- Kommundirektörens information

Ärendebeskrivning
Kommundirektören lämnar muntlig information på sammanträdet om kommunens 
verksamheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information.

Beslut
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 133 - Mål och budget 2023 Flerårsplan 2024-2025 
(22/KS/100)

Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen 11 kap § 5 ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår). Av samma kapitel § 8-11 framgår budgetprocessen. Budgeten ska 
fastställas av kommunfullmäktige före december månads utgång.

Kommunfullmäktige fastställde 2022-06-13 gemensamma planeringsförutsättningar 2023-
2025, i beslutet ingick ekonomiska ramar för nämnderna, resultatbudget samt en översiktlig 
investeringsbudget. Ekonomiavdelningen har sammanställt driftbudgeten, resultatbudgeten, 
balansbudgeten och reviderat investeringsbudgeten, samt uppdaterat 
budgetförutsättningarna. Förslag till Mål och Budget för 2023 samt flerårsplaner för 2024 
och 2025 överlämnas till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till Mål och budget 2023 och flerårsplan 2024-
25. 

Investeringsbudget

1. Varje nämnd har rätt att disponera och besluta om investeringsprojekt utifrån tilldelad 
investeringsram.
2. De strategiska investeringarna disponeras och beslutas av kommunstyrelsen.
3. Investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsobjekt disponeras och beslutas av drift- och 
servicenämnden.
4. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under 
förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
5. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från Strategiska investeringar till annan nämnd. 

Finansiering

6. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna med totalt 267 miljoner kronor.
7. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.

Taxor

8. Bildningsnämnden får besluta om ändringar av ”Maxtaxa” och riktlinjer förskole- och 
fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2023 som ligger i linje med taxans och riktlinjernas 
principiella innebörd. 
9. Social- och arbetsmarknadsnämnden får besluta om ändringar av ”Taxa för hemtjänst, måltider 
och boende” som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
10. Att tidigare beslut om andra taxor och avgifter, gäller tills vidare.

Övrigt
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Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

11. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet om flerårsplaner avser att 
göra sådana förändringar i verksamheten vilka faller under reglerna i 5 kap 1 § kommunallagen, ska 
frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.
12. Att nämnderna löpande ska lämna en ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen.
13. Att nämnderna ska lämna tertialrapport per 2023-04-30 och delårsrapport per 2023-08-31 till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Marie Hellgren och Lena Fagerlund föredrar ärendet.
Oscar Lundqvist (SD), Jimmy Olsson (SD) och Tryggve Thyresson (V) deltar inte i beslut i ärendet.

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till Mål och budget 2023 och flerårsplan 2024-
25.

Investeringsbudget

1. Varje nämnd har rätt att disponera och besluta om investeringsprojekt utifrån tilldelad 
investeringsram.
2. De strategiska investeringarna disponeras och beslutas av kommunstyrelsen.
3. Investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsobjekt disponeras och beslutas av drift- och 
servicenämnden.
4. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under 
förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
5. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från Strategiska investeringar till annan nämnd. 

Finansiering

6. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna med totalt 267 miljoner kronor.
7. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.

Taxor

8. Bildningsnämnden får besluta om ändringar av ”Maxtaxa” och riktlinjer förskole- och 
fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2023 som ligger i linje med taxans och riktlinjernas 
principiella innebörd. 
9. Social- och arbetsmarknadsnämnden får besluta om ändringar av ”Taxa för hemtjänst, måltider 
och boende” som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
10. Att tidigare beslut om andra taxor och avgifter, gäller tills vidare.

Övrigt

11. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet om flerårsplaner avser att 
göra sådana förändringar i verksamheten vilka faller under reglerna i 5 kap 1 § kommunallagen, ska 
frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.
12. Att nämnderna löpande ska lämna en ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen.
13. Att nämnderna ska lämna tertialrapport per 2023-04-30 och delårsrapport per 2023-08-31 till 
kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag 
 TS Mål o budget 2023 2025
 Mål och budget 2023-2025

Paragrafen är justerad
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Mål och budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 

Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen 11 kap § 5 ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Av samma kapitel § 8-11 framgår budgetprocessen. Budgeten ska fastställas av 
kommunfullmäktige före december månads utgång.

Kommunfullmäktige fastställde 2022-06-13 gemensamma planeringsförutsättningar 2023-2025, i 
beslutet ingick ekonomiska ramar för nämnderna, resultatbudget samt en översiktlig 
investeringsbudget. Ekonomiavdelningen har sammanställt driftbudgeten, resultatbudgeten, 
balansbudgeten och reviderat investeringsbudgeten, samt uppdaterat budgetförutsättningarna. 
Förslag till Mål och Budget för 2023 samt flerårsplaner för 2024 och 2025 överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till Mål och budget 2023 och flerårsplan 2024-
25. 

Investeringsbudget

1. Varje nämnd har rätt att disponera och besluta om investeringsprojekt utifrån tilldelad 
investeringsram.
2. De strategiska investeringarna disponeras och beslutas av kommunstyrelsen.
3. Investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsobjekt disponeras och beslutas av drift- och 
servicenämnden.
4. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under 
förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
5. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från Strategiska investeringar till annan nämnd. 

Finansiering

6. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna med totalt 267 miljoner kronor.
7. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023.

Taxor

8. Bildningsnämnden får besluta om ändringar av ”Maxtaxa” och riktlinjer förskole- och 
fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2023 som ligger i linje med taxans och riktlinjernas 
principiella innebörd. 
9. Social- och arbetsmarknadsnämnden får besluta om ändringar av ”Taxa för hemtjänst, måltider 
och boende” som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
10. Att tidigare beslut om andra taxor och avgifter, gäller tills vidare.

Övrigt
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11. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet om flerårsplaner avser att 
göra sådana förändringar i verksamheten vilka faller under reglerna i 5 kap 1 § kommunallagen, ska 
frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.
12. Att nämnderna löpande ska lämna en ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen.
13. Att nämnderna ska lämna tertialrapport per 2023-04-30 och delårsrapport per 2023-08-31 till 
kommunstyrelsen.

Barnkonsekvensanalys

Mål och Budget ger nämnderna ekonomiska ramar för kommande planeringsperiod. I 
budgetramarna finns kompensationer för ökade kostnader. De effektiviseringar som riktas till 
respektive nämnd kan komma att ge negativa effekter på barn och ungdomar. Kommunfullmäktige 
tar budgetramar medan respektive nämnd tar driftsramar som påverkar verksamheterna för barn 
och ungdomar.

☒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 2024-25 
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1 Inledning

Mål och budget 2023 och flerårsplan 2024-2025
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i Hallsbergs kommun 
lägger här fram en ansvarsfull och långsiktig budget. Genom en bred politisk majoritet skapas 
trygghet för kommunens välfärd och fortsatta utveckling. Samverkan mellan de fyra partierna, 
som går under namnet ”Vår Framtid”, bygger på att vi tillsammans ska värna och utveckla våra 
verksamheter.

Vår budget bottnar i en gemensam utgångspunkt om nödvändigheten att skapa ett långsiktigt 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalité ökar. Som 
politisk ledning ska vi alltid arbeta för de som bor och verkar i vår kommun. Vi ska också vara 
en bra arbetsgivare.

Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor 
vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att 
minska påfrestningar i lågkonjunkturer. Vår ambition är att under kommande mandatperiod 
bibehålla nuvarande skattesats. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt 
att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet.

I den budget som föreslås tar vi höjd för kommande kostnads- och löneökningar. Vi tar oss an 
den utmaning som alla kommuner och regioner i Sverige står inför, ökade pensionskostnader 
som är en effekt av nya pensionsavtalet och ökad inflation. Vi gör det genom att de två 
kommande årens resultat budgeteras till en nivå som innebär att det finansiella målet inte 
uppnås, det vill säga ett överskott på 1,6 % av skatter och generella statsbidrag. 

Även om det för många kommuner ser tungt ut kommande år, så finner vi trygghet i att vår 
kommun har en god ekonomi. Detta möjliggör att skolans verksamheter kan tillföras 17 
miljoner kronor under den planerade perioden. Mer stöd och bättre förutsättningar för våra 
elever är en självklarhet för oss. Utöver satsningar inom skola har vi avsatt utrymme för 
osäkerheter kring ökade kostnader på grund av förändringar i omvärlden.

Magnus Andersson Gösta Hedlund

Partiföreträdare Socialdemokraterna Partiföreträdare Centerpartiet

Erik Storsveden Martin Pettersson

Partiföreträdare Liberalerna Partiföreträdare Kristdemokraterna
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2 Planeringsförutsättningar

2.1 Sammanfattning

Utgångspunkten för de ekonomiska ramarna 2023-2025 är de Gemensamma 
planeringsförutsättningarna (GPF) som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2022.

Vid framtagandet av Mål och budget för 2023-2025 har SKRs skatteprognos från 
oktober använts. De satsningar som föreslås i regeringens budgetproposition, se punkt 
2.8, har inte beaktats i kommunens förslag till Mål och budget.

Löneökningsutrymmet uppgår till 3,2 procent, 3,3 procent och 3,4 procent för åren 
2023 till 2025 och är i nivå med SKRs prognos för ökade lönekostnader. Fördelning av 
löneutrymmet sker i samband med den årliga löneöversynen. Utrymmet för interna 
kostnader har räknats upp med 3 procent för hyror och 1 procent för övriga kostnader.

Det finansiella resultatmålet är 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 
och kvarstår under kommande planperiod. Det budgeterade resultatet för år 2023 
är 5,5 mnkr vilket motsvarar 0,5 procent. För år 2024 uppgår det budgeterade resul-
tatet till 0,9 procent och år 2025 nås det finansiella målet på 1,6 procent enligt nuva-
rande prognoser. Innebörden av detta är att det budgeterade resultatet inte når 
resultatmålet de två första åren i planperioden.

Det nya pensionsavtalet, högre inflation än tidigare bedömningar samt löneökningar 
enligt prognos från SKR, bidrar till att det budgeterade resultatet inte bedöms nå 
resultatmålet.

Det budgeterade resultatet på 0,5 procent förutsätter att de effektiviseringsuppdrag 
som beslutades i och med Mål och budget 2022-2024 på 4,5 mnkr år 2023 och 
ytterligare 3 mnkr år 2024 genomförs.

2.2 Gemensamma planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar utarbetas årligen och anger ekonomiska förutsättningar för 
fortsatt arbete med mål och budget i det kommunövergripande perspektivet. Förut-
sättningarna innehåller ekonomiska ramar för förvaltningarnas planering och utar-
betande av nämndplaner och anvisningar och direktiv för målarbetet.

Omvärlden och därmed förutsättningarna för kommuner och regioner har förändrats 
drastiskt på bara någon månad. De ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion 
av Ukraina, kraftigt ökade pensionskostnader, inflationen och demografins utveckling 
kopplat till kompetensförsörjningen är de väsentligaste utmaningarna som påverkar 
kommunernas planeringsförutsättningar.

Nämndernas planeringsdokument framställs utifrån de Gemensamma 
Planeringsförutsättningar och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställde i 
juni 2022. Under september-november pågår beredningen av det förslag till Mål och 
Budget för 2023-2025 som fastställs i december 2022 av nyvalda fullmäktige.
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2.3 Delårsrapport 2022

I oktober 2022 behandlade kommunfullmäktige delårsrapporten för 2022. Enligt 
helårsprognosen beräknas årets resultat bli 34,2 mnkr. Det är 17,2 mnkr bättre än 
budgeterat resultat på 17 mnkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar 3,2 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens finansiella mål med ett 
resultat på 1,6 procent uppfylls därmed. 

Nämndernas samlade budgetavvikelser beräknas till plus 2,6 mnkr. Prognosen för 
finansiering, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, finansiella intäkter och 
kostnader, visar överskott med 14,6 mnkr. Det beräknade överskottet avser i sin helhet 
skatteintäkter och generella statsbidrag. SKR:s skatteprognos från augusti visar en 
starkare skatteunderlagstillväxt än i den prognos som publicerades i april, främst som 
följd av att prognosen för lönesumman och pensionsinkomster är uppreviderad.

2.4 Ränteläget

Den 24 november publicerade Riksbanken nytt beslut om styrräntan. Den höjdes med 
0,75 procent och är nu 2,5 procent.

Riksbankens inflationsmål är 2 procent och styrräntan är Riksbankens huvudsakliga 
verktyg för att hålla inflationen låg och stabil.

I Mål och budget har beräkningarna av räntekostnader gjorts utifrån bedömning av 
ränteutvecklingen på befintliga lån och planerad nyupplåning för projekt i investerings-
planerna kommande år.

2.5 Inflationen

22-11-15 publicerade SCB inflationstakten för oktober. Den uppgick till 9,3 procent 
vilket var 0,4 procentenheter lägre än inflationstakten i september. Elpriserna gick ner 
med 24 procent i oktober jämfört med september men är fortfarande högre än förra 
året.

Den höga inflationstakten påverkar en stor del av kommunernas kostnader: pensions-
kostnader, räntekostnader, elpriser, livsmedelskostnader, drivmedelspriser med mera.

På kort tid har inflationen rusat till rekordnivåer. Från 2009 och till 2021 låg inflationen 
på eller under Riksbankens inflationsmål på 2 procent. I januari 2022 låg inflations-
takten på 3,9 procent för att öka till 9,3 procent i oktober.

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 15,3 procent i oktober. De kraftigaste 
ökningarna inom Byggkostnadsindex avser gruppen transporter, drivmedel och elkraft. 
Byggmaterielkostnaderna steg kraftigt under senaste 12-månadsperioden.

2.6 Pensioner

Kommunen har valt att inte placera särskilda medel för kommunens pensionsut-
betalningar. Kommunen återlånar den samlade pensionsskulden till verksamheten. För 
beräkning av framtida pensionskostnader har KPA:s prognos från augusti 2022 
använts. 

Kostnaderna för kommunernas och regionernas avtalspensioner ökar med cirka 45 
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miljarder kronor 2023 och med ytterligare 13 miljarder år 2024. Ungefär hälften 
vardera i kommuner respektive regioner.

Det nya pensionsavtalet innebär permanent högre kostnader för den avgiftsbestämda 
pensionen, då premien höjs från 4,5 procent till 6 procent under tak (7,5 inkomst-
basbelopp) respektive från 30 till 31,5 procent på inkomstdelar över tak. Detta 
motverkas till viss del då avtalet på sikt minskar kostnaden för den förmånsbestämda 
pensionen. Men det nya avtalet innebär en högre kostnadsnivå, särskilt för 
kommunerna.

Det nya avtalets ökade kostnader svarar dock enbart för en liten del av kostnadsök-
ningarna år 2023, då effekter av den kraftiga inflationen och ökade värdesäkringen 
dominerar stort. Av kostnadsökningen för sektorn mellan 2022 och 2023 är det enbart 
cirka en femtedel som kommer från avtalsförändringen. För kommunerna har dock 
avtalsförändringen större betydelse än för regionerna. Det beror på att den avgifts-
bestämda pensionen dominerar då det är förhållandevis få som har inkomster över 
tak. En uppskattning är att det nya pensionsavtalet år 2023 ökar kostnaden i kom-
munerna med 6–7 miljarder kronor och cirka 2 miljarder i regionerna.

Merparten av kostnadsökningen beror således på den ökade inflationen. Prisbasbe-
loppet beräknas utifrån inflationstakten i juni året innan. Prisbasbeloppet för 2023 är 
därmed fastställt till 52 500 kronor, en ökning med 8,7 procent, det vill säga betydligt 
högre än SKR:s prognos för KPI-inflationen i våras. För 2024 bedöms prisbasbeloppet 
öka med 7,6 procent, det utgår från en prognos över KPI:s ökningstakt i juni 2023. 
Utifrån den aktuella prognosen kommer inflationen att gå ner mot och även understiga 
2 procent på några års sikt och då kommer pensionskostnaderna att bli lägre.

På samtliga pensionskostnader tillkommer särskild löneskatt med för närvarande 24,26 
procent.

2.7 Ramförändringar

Ramförändringar åren 2023-2025

Driftsnämndernas budgetramar baserar sig på föregående årsbudget justerad utifrån 
de tillägg/avdrag som beslutades i de gemensamma planeringsförutsättningarna för 
2023-2025 samt Mål och budget för 2023-2025. 

Specificerade budgetramar för Kommunstyrelsen, Drift- och servicenämnden, 
Bildningsnämnden samt Social- och arbetsmarknadsnämnden finns under kapitel 9. 

Överförmyndarverksamhetens budgetram utökas med 300 tkr. Budgetramen har 
därmed anpassats till de nu högre kostnaderna på grund av ökat antal ärenden.

Valnämndens budgetram minskas med 615 tkr. Minskningen beror på att det inte är 
något val år 2023 och därmed justerats ned i nivå med tidigare år.

Utöver ovanstående justeringar i budgetramarna har kompensation fördelats för 
prisökning hyror, måltider och städ.

Utrymme för ökade lönekostnader finns reserverade på kommunstyrelsen och fördelas 
till nämnderna efter slutförd lönerevision för året.

Det från år 2022 kvarvarande effektiviseringsuppdraget på 1,5 mnkr fördelas med 0,5 
mnkr till kommunstyrelsen, 0,5 mnkr till Drift- och servicenämnden och 0,5 mnkr till 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden. Effektiviseringsuppdraget för år 2023 på 3 mnkr 
finns ofördelat och kommer hanteras senare.

2.8 Budgetpropositionen

Regeringen överlämnade budgetpropositionen för år 2023 till riksdagen i november 
2022. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för åren 2023–2025. 
Riksdagen behandlar budgetpropositionen under december månad.

Nedan sammanfattas några av satsningarna:

● 4,2 mdkr i permanent satsning på generella statsbidrag till kommunerna. Bidraget 
ska täcka det stöd på 210 miljoner kronor för riskskatten för kreditinstitut som upphör 
2023.

● Förlängningar av tidigare satsningar, vilket innebär cirka 6 miljarder kronor i riktade 
statsbidrag till vård, skola och omsorg. Några av satsningarna sammanfattas nedan:

● Subventioneringar av LVU-placeringar på 484 miljoner kronor förlängs.

● 400 miljoner kronor i riktat statsbidrag för fler speciallärare.

● En satsning på läromedel i skolan om 685 miljoner kronor införs.

● 2 730 miljoner kronor som tidigare riktats till äldreomsorgen tillförs i generellt 
statsbidrag enbart för år 2024. 

2.9 Ekonomiska förutsättningar - SKR

Budgetförutsättningar

Kommunen har tagit del av och beaktat SKR:s budgetförutsättningar från oktober 
2022. Jämfört med tidigare prognoser inför planeringsperioden 2023-2025 är den 
viktigaste förändringen att SKR nu räknar med en svagare konjunktur och högre priser. 
Båda dessa faktorer drar ner det reala skatteunderlaget 2022-2024. Sammanfatt-
ningsvis redovisas här de viktigaste förutsättningarna:

● Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer

● Ny skatteunderlagsprognos

● Preliminärt beskattningsutfall oktober

● Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex

SKR räknar nu med en svagare nominell skatteunderlagstillväxt under hela 
prognosperioden och att köpkraften är än mer nedreviderad på kort sikt. Det beror på 
en ännu högre allmän prisuppgång och effekten av värderingen av pensionsskulden 
som ökat prisbasbelopp innebär. Slutåret är prisutvecklingen något nedreviderad. 
Skatteunderlagsprognosen vilar på en prognos och ett medelfristigt scenario fram till 
2025 där svensk ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av perioden. Utfallen för 
svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Samtidigt har en mycket brant 
ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas 
höjda styrräntor. SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. det medför att den 
postpandemiska återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta 
personer kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 
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2023-2024. I SKR:s framskrivning räknas BNP- och timtillväxten repa sig under 2024, 
men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025.

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra 
med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller till och med 
köpkraften med 2,7 procent; intäkterna beräknas realt sett bli kraftigt lägre än 
föregående år. Detta tapp är varaktigt och kommer kräva minskade utgifter framöver 
om inte statsbidragen höjs ordentligt.

Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på 
ökade pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya 
avtalet AKAP-KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen 
på en ny värdering av sektorns pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna 
är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket betyder att pensionsskulden växer när 
prisbasbeloppet höjs.

Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en 
växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. 
Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför 
ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg 
och vård av äldre kräver allt större resurser.

2.10 Resultatutveckling

Bokslut 2019 
mnkr

Bokslut 2020 
mnkr

Bokslut 2021 
mnkr

Prognos 2022 
mnkr

Budget 2023 
mnkr

42 59 73 34 5,5

Hallsbergs kommun har under de senaste åren haft en resultatutveckling överstigande 
det finansiella målet på 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

De goda resultaten för de senaste åren beror dels på att driftsnämnderna redovisat 
överskott totalt men också tack vare reavinster på grund av försäljning av anläggnings-
tillgångar. Stora överskott har framför allt uppkommit genom ökade generella 
statsbidrag och ersättningar på grund av pandemin. Lägre finansiella kostnader på 
grund av låga räntor och ej upptagna nya lån bidrar också till de goda resultaten under 
senare år. Avsättning till resultatutjämningsreserv, RUR, har gjorts under de år som det 
finansiella resultatet har möjliggjort det. Efter bokslut 2021 uppgår RUR:en till 51 
mnkr, vilket motsvarar tre års resultat för kommunen. Med nuvarande lagregler får 
RUR:en endast användas vid negativt resultat.

Prognosen för 2022 uppgår i delårsrapporten till 3,2 procent. För att klara framtida 
investeringar med egna medel är ett starkt resultat en viktig förutsättning.

I Mål och Budget uppgår resultatet till 5,5 mnkr för 2023. Det motsvarar 0,5 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finansiella målet på 1,6 procent uppnås 
därmed inte för 2023. 

2.11 Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna avser dels borgensavgifter från de kommunala bolagen och 
dels intäkter från Kommuninvest. Intäkterna från Kommuninvest utgörs av ränta på 
insatskapital och återbäring på affärsvolym.
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Det gynnsamma ränteläget under senare år har gjort att kommunen hittills kunnat 
hålla sina finansiella kostnader på en låg nivå. Låga rörliga räntor samt att det varit 
möjligt att binda på längre löptider till låg ränta har påverkat de finansiella 
kostnaderna positivt. I takt med den snabbt växande inflationen under 2022 har 
Riksbanken höjt styrräntan vid ett antal tillfällen under året. Vid det senaste beslutet 
från Riksbanken 22-11-24 höjdes styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,35 procent. 

Kommunens nuvarande lån är upptagna hos Kommuninvest. De finansiella kostna-
derna har beräknats i enlighet med Kommuninvests prognos om räntenivåer för 
befintliga lån och beräknad omsättning/nyupplåning.

2.12 Skattesatsen

Den totala skattesatsen för kommunen och regionen i Hallsberg är 33,10, förutom 
kyrkoavgift och begravningsavgift som varierar mellan de olika församlingarna. 
Hallsbergs kommun höjde skattesatsen 2016 med 50 öre till 21,55. Regionens 
skattesats är 11,55. Kommunen har 2022 den tredje lägsta utdebiteringen i länet, efter 
Ljusnarsberg och Örebro. Budgeten bygger på en oförändrad skattesats för hela 
perioden.

2.13 Befolkningsutveckling

Hallsbergs kommun ökade sin befolkning med 206 invånare under 2021 till 16 196. 
Under första halvåret 2022 ökade befolkningen med 78 invånare till 16 274. 
Födelsenettot under första halvåret innebar en ökning med 12 personer och 
flyttningsnettot inklusive justeringar en ökning med 66 personer. De preliminära 
befolkningsuppgifterna för den 1 november 2022 visar en ökning med 110 invånare till 
16 306 invånare. I skatteprognoserna för planeringsperioden är den beräknade 
förändringen av antal invånare för 2022-2025 ca 100 invånare /år.

Av den relativa åldersfördelningen 2021-12-31 framgår att Hallsberg har en betydligt 
större andel invånare i åldern 65-79 år än riket. I åldersgruppen 0-6 år är andelen 
något högre än riket. I åldersgruppen 25-44 år är andelen väsentligt lägre i Hallsberg än 
i riket. I åldersgruppen 20-24 år är andelen något lägre än rikets. I övriga åldersgrupper 
är Hallsbergs andel i huvudsak lika med riket. Åldersfördelningen visar att Hallsbergs 
kommun har en högre försörjningskvot (88) än rikets snitt (77) vilket innebär att 
Hallsberg relativt sett har färre i arbetsför ålder (20-64 år) jämfört med övriga riket och 
fler i åldrarna 0-19 år och 65- år.

Tabellen visar den procentuella andelen i de olika åldersgrupperna av befolkningen 
per 31/12 2021

Åldersgrupper Hallsberg Riket
0-6 9  8 
7-15 11  11 
16-19 4  5 
20-24 4  5 
25-44 24 27
45-64 25 24
65-79 17 15
80- 6 5
Totalt 100  100 
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2.14 Näringsliv

2022 har präglats av mycket god tillväxt trots rådande världsläge. Hallsbergs kommun 
har nu 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.

Samarbetena med exempelvis Business Region Örebro, hamnsamarbetena och Västra 
Stambanegruppen kommer fortsatt vara viktiga för Hallsbergs utveckling. Samarbetena 
syftar till att stärka positionen nationellt och internationellt som logistiknav, medverka 
till att nationella utvecklingsinsatser ska komma till området samt att få fram fördel-
arna med att bo, verka och leva i Hallsbergs kommun.

2.15 Arbetsmarknad

Hallsbergs kommun, regionalt centrum i Sydnärke, har ett brett näringsliv med tonvikt 
på industri, kommunikation och logistik. Hallsbergs kommun är den största 
arbetsgivaren med cirka 1 300 anställda.

I augusti var 5,9 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun arbetslösa. Det var en 
minskning med 2,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Andel 
arbetslösa i Örebro län uppgick till 7,0 procent och för riket totalt 6,6 procent.

SKR räknar i sina prognoser från oktober 2022 med att arbetslösheten för riket som 
helhet blir 7,5 procent under 2022 för att därefter öka med 0,9 procentenheter till 8,4 
procent för år 2023. För åren 2023 och 2024 är prognosen för arbetslösheten 8,4 
respektive 8,2 procent. Detta följer av en klar nedgång i sysselsättningsgraden nästa år, 
vilket gör att antalet sysselsatta då minskar jämfört med 2022.Den sysselsättningsgrad 
som SKR beräknar när konjunkturen är som svagast (2023) är samtidigt betydligt högre 
än i tidigare lågkonjunkturer. Efter att BNP-tillväxten gradvis växlar upp 2024 väntas 
också arbetsmarknaden börja stärkas. Då antas samhällsekonomin börja konvergera 
mot konjunkturell balans. Svensk ekonomi kommer då så sakteliga lämna 
lågkonjunkturen och nästa konjunkturuppgång tar vid. Stigande antal arbetade timmar 
driver upp antalet sysselsatta 2025, varvid andelen arbetslösa faller tillbaka. Först 
bortom beräkningshorisonten i denna prognos (mot slutet av 2026) antas andelen 
arbetslösa uppgå till 7,5 procent (SKR:s bedömning av jämviktsarbetslösheten).
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3 Styrsystem

3.1 Vision - Det öppna Hallsberg

Visionen ”Det öppna Hallsberg” anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att 
skapa en samsyn kring kommunens utveckling. 

Det öppna Hallsberg – innebär att alla är välkomna; oavsett vem man är, var man 
kommer från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur 
och samhälle erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala näringslivet visar 
framåtanda och drivkraft och utvecklar både region och individer.

Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en 
kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära individen, 
erbjuder professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter. Vi ser 
positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande 
utmaningar.

3.2 Värdeord

Kommunens värdeord Glädje, Driv och Öppenhet vägleder tjänstemän och politiker i 
hur de ska förhålla sig när verksamheter genomförs och beslut fattas i arbetet med att 
förverkliga målen.

Glädje 

Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av 
varierande mötesplatser där människor känner glädje och stolthet. Glädjeämnen i 
vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika 
föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och 
energi.

Driv

Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett 
honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verklighet. De kommunala 
verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga att ta 
hand om synpunkter och utveckla kvaliteten.

Öppenhet

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av goda 
idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs. 
Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid 
öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

3.3 Strategiska områden

Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen och har delats in i fyra 
områden som är viktig för att styra, leda och följa upp mot. Strategiska områden är 
målområden för prioritering och utveckling. Till varje område finns en övergripande 
målformulering. Respektive nämnd ska till varje område prioritera och precisera 
nämndmål för sitt uppdrag och kommunens utveckling. 
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3.3.1 HÅLLBAR KOMMUN

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

Nämndmål
Hallsbergs kommun har en god ekonomisk hushållning.
Hallsbergs kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan.
Hallsbergs kommun ska ge förutsättningar för medborgare och näringsliv att bidra i arbetet 
med miljö- och klimatpåverkan.
Hallsbergs kommun ska ha ett positivt näringslivsklimat som bidrar till utveckling och 
innovationskraft.
Skolfrånvaron ska minska.
Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor och ska så långt 
som möjligt erbjudas stöd och tidiga insatser.

3.3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

3.3.2.1 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
Alla barn och unga ska ges goda förutsättningar genom uppväxt och skolålder.
Hallsbergs kommun ska verka för bättre skolresultat.
Hallsbergs kommun ska ha en gymnasieskola väl avvägd utifrån elevers efterfrågan och 
samhällets utveckling.
Matematikresultaten ska förbättras.
Hallsbergs kommun ska förbereda personer som står utanför eller inte har behövlig 
förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning tillgodosedd genom arbete 
eller studier.
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3.3.3 ALLAS INFLYTANDE

3.3.3.1 Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med 
kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.

Nämndmål
Kommunens invånare ska ges möjlighet att delta i kommunens utveckling.
Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka.
Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska stimuleras.
Insatserna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska anpassas 
utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till delaktighet.
Hallsbergs kommun ska utveckla kanaler för medborgardialog.

3.3.4 GOD SERVICE

3.3.4.1 Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett 
professionellt bemötande och god service.

Nämndmål
Kommunens verksamheter ska ha en hög tillgänglighet.
Vid kontakt med kommunen ska personer uppleva ett gott bemötande.
Ökad digitalisering i utbudet av tjänster.
Alla nämnder ska bidra till att förenkla kontakten med våra verksamheter.
Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov.
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4 Driftsnämnder

4.1 Kommunstyrelsen och transfereringar

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

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

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

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

Förvaltningen bedriver verksamhet inom områden för ledning och styrning, kansli, 
administration och service, ekonomi och kvalitet, HR/personal, näringsliv, 
kommunikation, säkerhet, samhällsbyggnad och avgiftshantering inom vård och 
omsorg.

I övrigt ingår finansiellt ansvar för transfereringar vilket omfattar kommunöver-
gripande verksamheter som till exempel avgifter till kommunalförbund och driftbidrag 
till gemensamma nämnder.

Behovet ökar att ändra fler befintliga detaljplaner för att få en flexibel markanvändning 
och anpassning av behovet av lokaler och verksamheter. Prioriteringen av planuppdrag 
är därför inte statiskt utan behöver vara flexibel i dagsläget.

Arbete pågår med att ta fram en planeringsstrategi av översiktsplanen.

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 har avtagit och det har blivit en negativ prisutveckling och 
mindre rörlighet på bostadsmarknaden. Det finns fortfarande intresse att bygga i 
kommunen både för småhus och flerfamiljhus. 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 
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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.

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.

Prioriterad verksamhet under 2023 kommer vara att tillsammans med Kumla fortsätta 
skapa möjligheter att etablera verksamhetsområden i Brändåsenområdet, samt att 
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 startades det upp en förstudie för ett utbildningskluster järnvägsinfra-
struktur – 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 senvåren 2023.

4.2 Drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden.

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift. Inom 
ansvaret ingår anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och att initiera 
investeringsbehov.

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där husbyggande och bruk av mark och 
vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö skyddas. Så också 
energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor betydelse både för 
komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår också i nämndens 
verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan få bidrag för att 
anpassa sin bostad om man har funktionshinder.

Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har fastighetsansvaret, 
uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna fastigheter. Därför har 
myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där jäv annars skulle uppstå.

Verksamheten Alkohol och tobakstillsyn finns under Drift- och serviceförvaltningen. 
Det är dock Social- och arbetsmarknadsnämnden som har det politiska ansvaret för 
myndighetsutövningen.

Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet till förskola, skola och 
äldreomsorg. I de flesta matsalar serveras två rätter varav en vegetarisk. Även en ökad 
andel specialkost lagas efter ordination från läkare.

Under nämndens ansvar ligger också lokalvårdsverksamhet där man arbetar mycket 
med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och 
ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi.
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Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om 
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av 
handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, upplåtelse av 
allmän platsmark samt olika dispenser.

Fastighetsavdelningen planerar att klara av de investeringar och projekt som finns 
framöver. Dels sett till mängden och dels till de ökade kostnaderna för material och 
tjänster som nu råder. Energi- och miljökrav skall uppfyllas och säkerställas. Arbetet 
med underhållsplanen ska fortsätta och ramavtalen som löper ut 2023 ska förnyas 
eller ersättas. Samarbetet med övriga förvaltningar skall fortsätta att utvecklas.

Måltidsavdelningen bedömer att utvecklingen av de ökade livsmedelskostnaderna 
kommer påverka portionspriserna. Dessutom finns behov av täckning för de ökade 
kostnader för specialkost, råvaror och anpassad kost.

Lokalvårdsavdelningen fortsätter och utvecklar arbetet med dialog och gränsdragning 
tillsammans med köpande förvaltningar. Avdelningen behöver fortsatt arbeta med 
delaktighet och arbetsmiljö för att hålla nere sjuktalen.

Tekniska avdelningen planerar och anpassar arbetet kring beläggnings- och 
brounderhåll, belysning och trafikanordningar. Tillgänglighetsanpassningar behövs för 
att öka tryggheten. Nya exploateringsområden medför ökade driftskostnader, bland 
annat när det gäller belysning, grönyteskötsel och vägunderhåll.

Inom den avgiftsfinansierade verksamheten på Tekniska avdelningen pågår arbetet 
med genomförande av VA-saneringsplan. Genomförd inventering visar att 
förnyelsetakten när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet behöver 
fortlöpande ligga på en relativt hög nivå. Tisarens distributionsnät VA byggs enligt plan 
kommande år.

Projekt Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats.

Förutsättningar för att ytterligare samordna den administrativa hanteringen av 
bygglov- och miljöverksamheten pågår. Möjligheter har skapats för att all administrativ 
hantering ska kunna ske i Kumla vilket kommer utvärderas under 2023.

Alkohol- och tobakstillsynen för de fem sydnärkekommunerna ansvarar Hallsbergs 
kommun för enligt avtal. Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn över 
försäljning av folköl och tobak samt kontroll av detaljhandeln med receptfria 
läkemedel. Till största delen består arbetet av handläggning av ansökningar om 
serveringstillstånd av skilda slag samt kontakter med tillståndshavare.

4.3 Bildningsnämnden

Bildningsnämnden med tillhörande kultur- och fritidsutskott ansvarar för; förskola, 
pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, kulturskola, 
ungdomsgårdar, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med tillhörande föreningar 
och anläggningar samt medverkan i Hallsbergs familjecentral.

Kulturavdelningen har ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturföreningarna, verksam-
heten i Bergöökvarteret, evenemang samt andra aktiviteter som kan kopplas till kultur. 
Fritidsavdelningen ansvarar för fritidsgårdar, idrottsföreningar, idrottsanläggningar 
inklusive bad och gym samt uthyrning av kommunala lokaler.
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Hallsbergs förskolor och skolor har under de senaste åren haft en tydlig ökning av 
antalet barn och elever, vilket medfört ett ökat behov av lokaler och personal. Arbetet 
med att systematisera planering, uppföljning och utvärdering i syfte att öka kvaliteten 
och måluppfyllelsen fortsätter. Att ta hand om de egna erfarenheterna och lärandet 
och koppla ihop med ny forskning stärker professionerna, vilket är viktigt för både de 
redan verksamma och för de framtida medarbetarna.

Samverkan med Örebro universitet och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en del i 
detta sammanhang. Kommunens satsning på digitala verktyg i förskola och skola är nu 
helt utbyggd, vilket gör att energin än mer kan fokuseras till hur pedagogiken kan 
utvecklas med hjälp av de digitala verktygen. Ett stort fokus ligger på att kunna möta 
ALLA barn och elever. Det gäller både bemötandet och didaktiken. Mottagandet av 
nyanlända i kommunen och kompetens att möta deras behov är en utmaning som 
antagits med större kraft och ökade resurser under de senaste åren och som 
fortsätter. Utöver detta är samverkan mellan fritidshem och skola en stor potential för 
ökad måluppfyllelse, vilket gjort att nu riktas kompetensutvecklingsinsatser mot detta 
område, både interna och externa. Vidare kommer skolans uppdrag med studie- och 
yrkesvägledning att vara en nyckel för elevernas motivation och skolframgång 
framöver.

72% procent av alla elever som slutade skolår 9 vårterminen 2022 var behöriga till ett 
nationellt gymnasieprogram. Skolfrånvaron påverkar elevernas möjlighet att ökad 
måluppfyllelse och arbetet behöver fortsätta med att främja närvaro och förebygga 
frånvaro.

Tre områden har lyfts fram de senaste åren som avgörande för skolresultaten i 
Hallsbergs kommun; skolfrånvaron, stadieövergångarna och matematikunder-
visningen. Arbetet fortsätter med dessa områden och inkluderar dem i de identifierade 
problemområden som anges i den förvaltningsövergripande kvalitetsplanen för 2022. 
Dessa områden är:

 Verksamheten har svårt att möta alla barn/elevers behov och måluppfyllelsen 
är låg.

 En hög andel elever har omfattande frånvaro vilket inte blir gynnsamt för 
eleven.

 En stor andel verksamheter har haft problem med bemanning både på grund av 
hög frånvaro bland personal och hög personalomsättning. Detta påverkar 
kvaliteten i verksamheterna på ett negativt sätt.

Under 2023 kommer insatserna som har genomförts med medel från Skolverket för 
nyanländas lärande arbetas vidare med och implementeras i all verksamhet från 
förskolan till skolår 9.

De breda kompetensutvecklingsinsatserna som genomförts inom förskola och skola 
ska implementeras, ett fortsatt arbete krävs för att säkerställa förväntad effekt och att 
de bidrar till ökad kvalitet i verksamheterna. Förvaltningen arbetar för att alla barn och 
elever som bor i kommunen väljer att gå i kommunens förskolor och skolor. 
Tillsammans behöver alla hjälpas åt sprida goda rykten om våra verksamheter.

Förvaltningens viktigaste uppgift är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola, det vill 
säga ge barn och elever de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att 
fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle samt förbereda dem för vidare 
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utbildning och arbetsliv. Stora ansträngningar görs på skolorna, men fortfarande är det 
allt för många elever som efter nio år i grundskolan inte klarar kunskapskraven i alla 
ämnen. Ytterligare en del i att öka måluppfyllelsen är förvaltningens och verksam-
heternas arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra 
undervisningens kvalitet och därigenom öka elevernas måluppfyllelse.

Utifrån förändringar i skollagen som trädde i kraft inför hösten 2022 behöver skolorna 
fortsätta sitt arbete med att anpassa organisationen så att samtliga elever i årskurs 4-9 
erbjuds 2 timmars studiestöd per vecka. Den utökade obligatoriska lovskolan för elever 
i årskurs 9 som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet behöver också planeras för. 
Det här innebär att fler lärarresurser som ansvarar för lovskola och studiestöd behövs.

Bildningsförvaltningen fortsätter med arbetet att öka den ekonomiska medvetenheten 
i förvaltningens verksamheter och följer de fastställda skriftliga rutinerna för ekonomi-
uppföljning.

Vårdnadshavare gör ett val utifrån det fria skolvalet. Valet sker redan i yngre åldrar 
jämfört med hur det sett ut tidigare. Bildningsförvaltningen har ett viktigt arbete att 
göra för att ha kvar barn och elever i kommunens förskolor & skolor.

Det pågår en lokalkapacitetsutredning för Hallsbergs kommuns förskolor och skolor 
och resultatet förvaltningen hittills delgetts är att lokalkapaciteten på sikt behöver 
utökas i vissa verksamheter.

Framtidens behov av kulturutbud, bibliotek, kulturskola, kulturella/sociala mötes-
platser, fritidsgårdar samt lokaler för civilsamhället i Hallsbergs kommun påverkas av 
antalet invånare.

Fortsatt är beläggningen i våra idrottsanläggningar hög. Många föreningar börjar 
uppleva att tillgången på halltid börjar påverka föreningarnas möjlighet att erbjuda 
aktivitet i den omfattning som efterfrågas. Såväl inomhushallar, simhall, 
fotbollsanläggningar samt ishall omfattas av denna trend.

4.4 Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde består av hjälp och stöd till 
familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn och hjälp och 
stöd till personer med missbruk eller beroende. Det består även av äldreomsorg, hälso- 
och sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, integrations- och arbets-
marknadsfrågor samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden har också ansvar för 
förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att delta i samhällsplane-
ringen. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har som uppgift att utifrån indivi-
duella behov stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilite-
ring för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild uppmärksam-
het ska ges till barn i behov av stöd.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för individens självständighet genom 
delaktighet och ett förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på lärande, 
kvalitet och hemmaplanslösningar. Det nås genom arbete utifrån gällande lagstiftning 
av professionell personal och med effektiva arbetssätt. De största utmaningarna för 
förvaltningen är att rekrytera personal, behålla personal och kompetensutveckla 
personalen.
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En stor del av Äldreomsorgen påverkas av andra organisationer och vårdgivare och 
behöver således förändras i samverkan med andra, exempelvis vårdcentral och övriga 
delar av regionen. Den största förändringen är att vända kulturen från 
personalcentrerat till personcentrerat när arbetet med "Nära vård" ska fortsätta.

Under året kommer den nya organisationen för äldreomsorgen att implementeras. Det 
kan genera snabba effekter i form av bättre ekonomiresultat, då främst genom bättre 
scheman.

En ny lag för äldreomsorgen är ute på remiss. Vad denna lag kommer att innebära för 
kommunen är svårt att sia om. Lagen kommer definitivt att betyda förändringar för 
äldreomsorgen om den antas.

Nya vård- och omsorgsboendet Blomsterängen ger helt andra förutsättningar för att 
arbeta personcentrerat samt med digitalisering, som ska stödja våra boende till mer 
självständighet än idag.

Hemtjänsten står inför stora utmaningar. Att kunna möta personer med högre krav 
och fler multisjuka patienter kräver både kompetens och en tydlig organisation.

Det arbete som sker på enheten för förebyggande arbete (EHFA) är också en del i de 
möjligheter äldreomsorgen behöver för att möta framtiden. Det viktigaste för enheten 
är att alltid utvecklas för att möta seniorer utifrån där de befinner sig. De ska känna att 
de har ett meningsfullt liv där de är idag och vill aktivera sig till att fortsätta vara i 
tredje åldern så länge de kan.

Individ- och familjeomsorg, IFO har under 2022 utökat verksamheterna med fler 
medarbetare. Det leder bland annat till att utvecklingsarbetet på IFO kan följas upp 
och implementeras bättre på enheterna. I och med denna omorganisation förväntas 
arbetsgrupperna få mera stöd och nära ledarskap av sakkunniga socialsekreterare 
vilket kommer att ge en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och chefer.

Ett pågående samarbete sker med elevhälsan och bildningsförvaltningen där arbete 
pågår med samsyn och gemensamma arbetsmetoder för att ge stöd till barn och deras 
föräldrar.

Barn- och familjeenhetens öppenvård, Familjeteamet, ska arbeta fram en mer 
strukturerad arbetsmetod att erbjuda till ungdomar i begynnande kriminalitet, 
missbruk och skolfrånvaro.

En satsning har gjorts på familjehemsenheten för att utbilda medarbetare och 
familjehem för att möta barn som upplevt trauma. En umgängeslägenhet som är 
barnanpassad har tillkommit så att placerade barn kan erbjudas positiva umgängen 
med sitt biologiska nätverk.

En förväntad utveckling är att utfallet för försörjningsstödet kan öka utifrån det 
rådande omvärldsläget. Antalet ärenden på barn- och familjeenheten förväntas öka 
med anledning av detta.

En annan förväntad negativ utveckling är att flertal personer med alkohol- och 
drogmissbruk kan vara i behov av LVM-vård om inte insatser genom frivillig väg kan 
tillgodose behovet.

Inom Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF pågår det ett 
generationsskifte på våra gruppbostäder. Det betyder att de brukare som är äldre, blir 
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allt äldre och därmed kräver mer omvårdnad. De brukare som är yngre och har en 
större delaktighet i samhället, kräver också personalresurser men på ett annat sätt.

Inom Arbetsmarknads- och integrationsenheten görs bedömningen att arbetsmark-
naden i nuläget ser god ut för många kommuninvånare men sämre för dem som står 
långt från arbetsmarknaden. Enheten ser en förväntad utveckling i att dessa människor 
har behov av omfattande insatser för att bli anställningsbara. Målgruppen är kommun-
invånare med språkproblem, lågutbildning, utrikesfödda kvinnor eller de som har olika 
funktionsvariationer. Utifrån att arbetsförmedlingen reformeras så innebär det även 
att det direkta stödet till dessa människor läggs över på kommunen.

Arbetsmarknadsenheten kommer även att ta emot kommuninvånare som tidigare fick 
stöd av Finsam och Coachingteamet i verksamheten på AMI från 2023. Den 
målgruppen startas ofta på få timmars sysselsättning inledningsvis (under 10 timmar i 
veckan), vilket innebär att de förväntas vara längre tid på AMI innan de kan gå ut i 
praktik inom andra kommunala verksamheter.
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5 Driftbudget 2023-2025

belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Kommunfullmäktige -628 -647 -666
Kommunstyrelsen -43 267 -43 284 -43 301
- Planeringsreserv -13 100 -11 600 -11 600
- Löneökningsutrymme -15 041 -36 025 -58 338
Drift- och servicenämnd -32 862 -32 964 -33 066
Bildningsnämnd -394 340 -402 245 -409 755
Social- och arbetsmarknadsnämnd -378 235 -387 546 -389 759
Taxe- och avgiftsnämnd 0 0 0
Revision -800 -706 -720
Valnämnd -35 -650 -35
Överförmyndarnämnd -2 700 -2 754 -2 809
Transfereringar -154 019 -156 798 -160 076
Strukturåtgärder utv och förnyelse 3 000 6 000 6 000
Summa verksamheterna -1 032 027 -1 069 218 -1 104 125
Finansiering inkl rensning interna 
poster 64 870 66 470 68 588

Gamla och nya 
pensionsutbetalningar -24 491 -25 488 -25 586

Årets nyintjänad förmånsbestämd 
ålderspension -16 356 -18 126 -2 049

Avgiftsbestämd ålderspension -46 437 -47 487 -47 886
Verksamhetens nettokostnader -1 054 441 -1 093 849 -1 111 058
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6 Resultatbudget 2023-2025

belopp i mnkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Verksamhetens nettokostnader -1054,4 -1093,8 -1111,1
Avskrivningar -34,6 -36,3 -38,2
Verksamhetens nettokostnader -1089,1 -1130,2 -1149,2
Skatteintäkter 782,5 816,6 850,2
Generella statsbidrag och 
utjämning 322,5 336,7 348,7

Verksamhetens resultat 15,9 23,1 49,7
Finansiella intäkter 1,3 1,3 1,3
Finansiella kostnader -11,7 -13,9 -16,5
Resultat före extraordinära poster 5,5 10,4 34,5

Årets resultat 5,5 10,4 34,5

Not 1
Skatteintäkter 782,5 816,6 850,2
Slutavräkning 0 0 0
Preliminär slutavräkning 0 0 0
Summa skatteintäkter 782,5 816,6 850,2

Not 2
Inkomstutjämningsbidrag 242,5 253,6 265,4
Kostnadsutjämning 20,3 23,9 29,7
Regleringsbidrag/avgift 26,7 26,3 20,8
Utjämningsbidrag LSS -8,4 -8,5 -8,5
Ers moms lokalhyra 0,3 0,3 0,3
Kommunal fastighetsavgift 41,0 41,0 41,0
Summa generella 
statsbidrag/utjämning 322,5 336,7 348,7

Totalt 1 104,9 1 153,3 1 198,9
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7 Balansbudget 2023-2025

Belopp i mnkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn 
anläggningar       1 013,2             1 162,6        1 280,5    
Maskiner och inventarier            52,8                  54,1             55,0    
Fin anläggningstillgångar            37,0                  37,0             37,0    
Summa anläggningstillgångar       1 103,0             1 253,7        1 372,5    

Omsättningstillgångar
Förråd              6,3                    6,3               6,3    
Fordringar            90,0                  64,0             64,0    
Kassa och bank            50,0                  50,0             50,0    
Summa omsättningstillgångar          146,3                120,3           120,3    
Summa tillgångar       1 249,3             1 374,0        1 492,8    

Eget kapital avsättningar och 
skulder
Eget kapital          458,5                468,9           503,4    
därav årets resultat              5,5                  10,4             34,5    

Avsättningar
Pensioner          102,4                120,5           122,5    
Andra avsättningar            10,0                  10,0             10,0    
Summa avsättningar          112,4                130,5           132,5    

Skulder
Långa skulder          441,0                537,1           620,4    
Korta skulder          237,4                237,5           236,5    
Summa skulder          678,4                774,6           856,9    
Summa Eget kapital, avsättningar 
och skulder       1 249,3             1 374,0        1 492,8    
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8 Investeringsbudget 2023-2026
Planeringen av investeringar beslutas i form av investeringsramar för kommande 
fyraårsperiod. Planeringen sker utifrån tidigare investeringsplaner och uppdaterade 
behov av investeringar som redovisats under budgetprocessen. Ramarna anger 
planeringsutrymmet inför fortsatt detaljplanering och beslut om specifika 
investeringsprojekt. De totala investeringsramarna för åren 2023-2026 är justerade i 
förhållande till Mål och budget 2022-2024. I investeringsplaneringen ingår även ett 
fjärde år (2026). Det är väsentligt att investeringsplaneringen präglas av långsiktighet. 
Kommunens strategiska lokalförsörjningsplan för verksamhetslokaler omfattar 4 år. 
Den utgör ett viktigt underlag för kommunens investeringsplanering. Pågående analys 
av kapacitetsutredning för skollokaler kommer att vara ett viktigt underlag inför 
planering av framtida investeringsprojekt. Nytt badhus är ett större investeringsbehov 
som förnärvarande bedöms belasta åren 2027-2030 till ett totalt utrymme på 200 
mnkr.

Planerade investeringar omfattar investeringar i egen verksamhet och investeringar i 
infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder. Investeringsbudgeten bygger 
på ett antal bedömda investeringsbehov och därtill en första uppskattad 
investeringspeng. I investeringsbudgeten finns beräkningar av planerade projekt och 
behov, vilket lett till förändringar jämfört med beslutad GPF avseende belopp och 
omfördelningar mellan åren.

Kommunstyrelsen fattar löpande beslut om strategiska investeringsprojekt inom 
utrymmet för planerade ramar.

Nämndernas investeringsbudget

belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Flerårsplan 
2026

Kommunstyrelsen 2 000 2 000 2 000 2 000
Bildningsnämnd 1 800 1 800 1 800 1 800
Social- och 
arbetsmarknadsnämnd 1 500 1 500 1 500 1 500

Drift- och servicenämnd 7 200 7 200 7 200 7 200
Trafiksäkerhetsobjekt 1 000 1 000 1 000 1 000
Totalt 13 500 13 500 13 500 13 500
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Strategiska investeringar

belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Flerårsplan 
2026

Centrumplan 8 000 10 000 10 000
Samzeliiviadukten 5 000 5 000 5 000 5 000
Centrumhuset 40 000 40 000 30 000
Kommunhuset ventilation 6 000               3 000
Kök 5 200 2 500
Alléhallen badhus
Sydnärkehallen 2 000 2 000
Förskola söder 55 000
Förskola Pålsboda 25 000
Skolor 10 000 10 000 10 000 10 000
Övrigt 10 000 10 000 10 000 10 000
Exploatering 30 000 30 000 30 000 25 000

  Totalt 165 200 115 500 95 000 78 000

VA-investeringar

belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Flerårsplan 
2026

VA - Investeringar 10 000 10 000 10 000 10 000
VA - Exploatering 77 500 48 000 35 000 35 000

 Totalt 87 500 58 000 45 000 45 000

Investeringar totalt

belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Flerårsplan 
2026

Nämnder 13 500 13 500 13 500 13 500
Strategiska 135 200 85 500 65 000 53 000
Strategiska - exploatering 30 000 30 000 30 000 25 000
Summa skattekollektivet 178 700 129 000 108 500 91 500
Avgiftskollektivet VA 10 000 10 000 10 000 10 000
Avgiftskollektivet VA -
 exploatering 77 500 48 000 35 000 35 000

Summa avgiftskollektivet 87 500 58 000 45 000 45 000

Totala investeringar 266 200 187 000 153 500 136 500

Page 68 of 143



Datum Sida
Hallsbergs kommun 2023-2025 27(28)

9 Driftsnämndernas budgetramar

Kommunstyrelsen, belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Föregående års budget -44 777 -43 267 -43 284
Borttag Hallsbergsdagen 2022 1 000
Borttag Hallsbergsmässan 2022 200
Helårseffekt lönekompensation 2022 -142
Effektivisering 2023 -500
Priskompensation -1 -1 -1
Hyreskompensation -46 -16 -16
Totalt -43 267 -43 284 -43 303

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

   Totalt -13 100 -11 600 -11 600

Kommunstyrelsen - transfereringar, 
belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 

2024
Flerårsplan 

2025

Årets budgetram, transfereringar -154 019 -156 908 -160 076

Totalt -154 019 -156 908 -160 076

Den ökade budgetramen för transfereringar består främst av indexuppräkningar för 
respektive år. Utöver indexuppräkningarna har i budgetutrymmet avsatts utrymme för 
kostnadsökningar inom Sydnärkes utbildningsförbund. Utrymmet ska bland annat 
täcka eventuella kostnadsökningar för ökat invånarantal i åldern 16-19 år. 
Medlemsbidraget baseras på kommunens antal invånare 16-19 år i förhållande till de 
andra medlemskommunerna.

Drifts- och servicenämnden, belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Föregående års budget -43 019 -32 862 -32 964
Ettårssatsning beslut april 2022 6 800
Ettårssatsning beslut nov 2022 3 200
Helårseffekt lönekompensation 2022 -59
Effektivisering 2023 500
Priskompensation -5 -5 -5
Hyreskompensation -280 -96 -97
Totalt -32 862 -32 964 -33 066
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Bildningsnämnden, belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 
2024

Flerårsplan 
2025

Föregående års budget -385 770 -394 340 -402 245
Ettårssatsning april 2022 1 500
Ettårssatsning nov 2022 1 500
Helårseffekt lönekompensation 2022 -1 778
Priskompensation -1 551 -1 552 -1 550
Hyreskompensation -1 671 -574 -579
Ökat elevantal -2 200 -2 600 -2 600
Ökat barnantal -1 800 -2 780 -2 780
Ökad nivå för alla elever F-9 -2 070
Modersmål (tillfälligt tom år 2023) -500 2 000
Hyra förskola Åkerön -2 400

Totalt -394 340 -402 245 -409 755

Social- och arbetsmarknadsnämnden, 
belopp i tkr Budget 2023 Flerårsplan 

2024
Flerårsplan 

2025
Föregående års budget -361 706 -378 235 -387 546
Digitaliseringssatsning 2022 671
Engångssatsning 2021-2022 fam team 600
Engångssatsning nov 2022 800
Engångssatsning delade turer 1 500
Helårseffekt lönekompensation 2022 -2 056
Effektivisering 500
Priskompensation -432 -431 -431
Hyreskompensation -813 -279 -282
Nytt boende Blomsterängen -15 300 -5 000 -3 000
Engångssatsning flyttkostnader 
Blomsterängen -500 500

Äldreomsorgssatsning preliminär -4 100
Totalt -378 235 -387 546 -389 759
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 134 - Strategisk investering - Tillagningskök Sköllergården 
(22/KS/5)

Ärendebeskrivning 
I Pålsboda finns idag två tillagningskök varav ett producerar mat till alla förskolor och skolor i 
östra området samt ett till Sköllergårdens äldreboende. Skolans kök, Folkasboköket, 
producerar idag cirka 800 portioner under vardagar och Sköllergården cirka 90 portioner per 
dag, sju dagar i veckan till de äldre.
  
 Båda köken är idag i stort upprustningsbehov och behöver anpassas efter dagens behov, 
lagar och livsmedelsregler samt att det finns en ineffektivitet rent organisationsmässigt att 
ha två kök nära intill varandra.

 En utredning har genomförts för att finna den mest fördelaktiga lösningen för kommunen 
som helhet dvs. organisation, utformning av kök, ekonomi och god lokaleffektivitet. En 
arbetsgrupp med representanter från samtligt berörda verksamheter har arbetet 
tillsammans i utredningen

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå  5,2 mnkr av strategisk investeringsmedel för 
köksinventarier och trafiklösningar i samband med utveckling och anpassningar av 
tillagningskök Sköllergården.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 5,2 mnkr av strategisk investeringsmedel för 
köksinventarier och trafiklösningar i samband med utveckling och anpassningar av 
tillagningskök Sköllergården.

Beslutsunderlag 
 Strategisk investering tillagningskök Sköllergården

Paragrafen är justerad
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Strategisk investering - Tillagningskök 
Sköllergården

§ 134
22/KS/5
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr: 

Strategisk investering, Tillagningskök Sköllergården

Ärendebeskrivning 
I Pålsboda finns idag två tillagningskök varav ett producerar mat till alla förskolor och skolor i östra 
området samt ett till Sköllergårdens äldreboende. Skolans kök, Folkasboköket, producerar idag cirka 
800 portioner under vardagar och Sköllergården cirka 90 portioner per dag, sju dagar i veckan till de 
äldre. 
 
Båda köken är idag i stort upprustningsbehov och behöver anpassas efter dagens behov, lagar och 
livsmedelsregler samt att det finns en ineffektivitet rent organisationsmässigt att ha två kök nära 
intill varandra.

En utredning har genomförts för att finna den mest fördelaktiga lösningen för kommunen som helhet 
dvs. organisation, utformning av kök, ekonomi och god lokaleffektivitet. En arbetsgrupp med 
representanter från samtligt berörda verksamheter har arbetet tillsammans i utredningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå  5,2 mnkr av strategisk investeringsmedel för 
köksinventarier och trafiklösningar i samband med utveckling och anpassningar av tillagningskök 
Sköllergården.

Ärendet 
Fastighetsavdelningen har tillsammans med lokalstrateg fått uppdraget att utreda möjligheter och 
alternativ i en planerad upprustning av de två tillagningskök som finns i Pålsboda. Det ena köket är 
placerat på Sköllergården och det andra är placerat på Folkasboskolan. I utredningen har en 
arbetsgrupp bestående av representanter från måltid, gata, skola samt äldreomsorg ingått 
tillsammans med fastighetsavdelningen och lokalstrateg. I utredningen har man undersökt två 
tänkbara alternativ:

-Rusta Sköllergårdens kök och omarbeta matsalen så att även skolans elever får plats däri, och 
därmed avveckla Folkasboskolans kök helt.

-Rusta båda köken men att Folkasboskolans kök blir ett mottagningskök.

Vid kostnads- och verksamhetsanalyser har gruppen konstaterat att det mest fördelaktiga beslutet, 
både ekonomiskt, verksamhet- och lokaleffektivitet är att enbart anpassa och utveckla ett kök med 
tillhörande matsal. 

Utredningens förslag är därmed att låta vidta åtgärder för att ett tillagningskök vid Sköllergården för 
Pålsboda som helhet med total kapacitet för cirka 1 000 portioner. 
Tillagningskök inklusive matsal för äldre och skola planeras på Sköllergården vilket innebär att 
anpassningar i fastigheten ges i uppdrag till ägaren Hallsbergs bostads AB. 
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Dnr: 

Anpassning av nuvarande tillagningskök inklusive utbyggnad av matsal i Sköllergården beräknas till 
cirka 30 mnkr i investering för Hallsbergs bostads AB räkning.  Investeringen innebär en hyresökning 
för kommunen på cirka 1 500 000 kronorc

Beräknande effekter av ett tillagningskök alternativt två innebär en kostnadsbesparing på dryga 2 
mnkr i form av färre tjänster motsvarande 1,25 tjänst samt lägre hyreskostnad. 

Kommunen ansvarar för inköp och ägande av köksinventarier samt trafiklösningar som gör att 
eleverna säkert kan ta sig över till Sköllergården. Kostnaden för detta beräknas idag uppgå till cirka 
5,2 mkr.

Ansvariga för verksamheten såsom lokalansvarig på bildning samt rektor har varit med i arbetet 
tillsammans med kommunens gatuingenjör, fastighetschef och lokalstrateg för att hitta lösningar 
som fungerar säkert och tillfredställande för eleverna. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Ulrika Fredriksson Lindberg

Kommundirektör Lokalstrateg

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 135 - Ordning för inkallande av ersättare 
(22/KS/186)

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar inför varje mandatperiod om en ordning för inkallande av 
ersättare i styrelse och nämnder för de fall när ersättare från det egna partiet inte har 
möjlighet att tjänstgöra.
Miljöpartiet inkommer senare med ordning för inkallande av ersättare.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagen ordning för inkallande av ersättare för 
mandatperioden 2023-2026.

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagen ordning för inkallande av ersättare för 
mandatperioden 2023-2026.

Beslutsunderlag 
 TS Ordning för inkallande av ersättare
 Ordning för inkallande av ersättare

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/KS/186 

Ordning för inkallande av ersättare

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar inför varje mandatperiod om en ordning för inkallande av ersättare i 
styrelse och nämnder för de fall när ersättare från det egna partiet inte har möjlighet att tjänstgöra.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anta föreslagen ordning för inkallande av ersättare för mandatperioden 
2023-2026.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Ordning för inkallande av ersättare
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2022-XX-XX
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelse och nämnder i 
Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Kommunsekreteraren
Ärendenummer: 22/KS/186

Ordning för inkallande av ersättare
Ersättare för ledamöter i nämnder och styrelser som kommunfullmäktige har valt 
ska kallas in enligt följande:

För ledamot som tillhör detta parti inkallas ersättare i denna ordning
S S, C, KD, L, MP, V, M, SD
C C, S, KD, L, MP, V, M, SD
KD KD, S, C, L, MP, V, M, SD
L L, S, C, KD, MP, V, M, SD
M M, MP, V, SD, KD, L, C, S
V V, MP, M, S, C, L, KD
MP MP, 
SD SD, M, MP, KD, L, C, S, V
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 136 - Extra bidrag till föreningar år 2022 
(22/KS/192)

Ärendebeskrivning 
Pandemin, efterverkningarna av denna samt den nu höga inflationen har gjort att många 
föreningar har haft svårt att komma i gång med verksamheterna igen. Även detta år tillskjuts 
därför extra föreningsbidrag till kommunens föreningar. 

Av kvarvarande medel i kommunstyrelsens planeringsreserv fördelas 350 tkr till kommunens 
föreningar. Grunden för fördelningen är den samma som förra årets utbetalning av extra 
medel till föreningarna.

I och med denna satsning får barn och unga större möjlighet till olika fritidssysselsättningar 
som kan leda till bättre hälsa. I satsningen ingår även bidrag till i kommunens aktiva 
pensionärsföreningar. Bidragen utges enligt samma uträkningsunderlag som för år 2021.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att tilldela Bildningsnämnden 350 tkr ur 
kommunstyrelsens planeringsreserv för vidare fördelning till kommunens föreningar.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.

Förvaltningen får i uppdrag att till protokollet ändra i ärendebeskrivningen så att underlaget 
kompletteras med att den höga inflationen är en av anledningarna till att det extra bidraget 
till föreningar betalas ut även 2022.

Conny Larsson (S) deltar inte i beslut i ärendet.

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att tilldela Bildningsnämnden 350 tkr ur 
kommunstyrelsens planeringsreserv för vidare fördelning till kommunens föreningar. 

Beslutsunderlag 
 TS Extra bidrag till föreningar år 2022

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-11-30 Dnr:22/KS/192 

Extra bidrag till föreningar år 2022

Ärendebeskrivning 
Pandemin, efterverkningarna av denna samt den nu höga inflationen har gjort att många föreningar 
har haft svårt att komma i gång med verksamheterna igen. Även detta år tillskjuts därför extra 
föreningsbidrag till kommunens föreningar. 

Av kvarvarande medel i kommunstyrelsens planeringsreserv fördelas 350 tkr till kommunens 
föreningar. Grunden för fördelningen är den samma som förra årets utbetalning av extra medel till 
föreningarna.

I och med denna satsning får barn och unga större möjlighet till olika fritidssysselsättningar som kan 
leda till bättre hälsa. I satsningen ingår även bidrag till i kommunens aktiva pensionärsföreningar. 
Bidragen utges enligt samma uträkningsunderlag som för år 2021.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att tilldela Bildningsnämnden 350 tkr ur kommunstyrelsens 
planeringsreserv för vidare fördelning till kommunens föreningar. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 137 - Årets miljöprofil 2022 
(22/KS/185)

Ärendebeskrivning 
Förslaget till årets miljöprofil presenteras på sammanträdet.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse årets miljöprofil i 
enlighet med inkommen nominering.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Per Karlsson Linderum till årets miljöprofil 2022.

Beslutsunderlag 
 Nominering till Årets Miljöprofil 2022

Paragrafen är justerad
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Årets Miljöprofil 2022.

Per Karlsson Linderum

Babelsvägen 2

697 74 Sköllersta

072-513 60 29

Hallsbergs Naturskyddsförening vill i år nominera Per Karlsson Linderum till utmärkelsen 
Årets Miljöprofil 2022.

Per är biologiskt kunnig och har även jobbat på Naturskolan i Kumla.

Per var med och startade Närkes insektsförening och han är aktiv där. Hans intresse och 
kunnande om trollsländor är imponerande.

Per har inventerat trollsländor för Länsstyrelsen och han har gett ut boken ”Närkes 
trollsländor” tillsammans med Jan Korslid, som illustrerat boken m.fl. 

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

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

Hallsberg 10 november 2022

Hallsbergs Naturskyddsförening

Ingela Wallin (ordförande)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 138 - Ekonomisk rapport jan-nov 
(22/KS/2)

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk rapport för januari-november.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut 
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning jan-nov

Paragrafen är justerad
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Ekonomisk uppföljning jan-nov

Hallsbergs kommun
2022
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Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan-nov 3(8)

Prognostiserat resultat
Helårsprognosen efter november månad visar ett resultat på 36,9 mnkr, ett överskott med 
20,3 mnkr jämfört med budgeterat resultat.

Nämndernas samlade prognoser för året visar 6,5.  Blomsterängens framflyttade öppnande 
bidrar till resultatet på ett positivt sätt.

Driftredovisning Utfall Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse

Kommunfullmäktige -264 -610 -610 0

Kommunstyrelse -38 302 -44 777 -43 477 1 300

Planeringsreserv 0 -7 629 -7 629 0

Blomsterängen - tillf 
återföring

0 -14 000 -2 000 12 000

Drift-och servicenämnden -43 281 -44 326 -46 626 -2 300

Bildningsnämnden -317 850 -392 136 -396 136 -4 000

Social-och 
arbetsmarknadsnämnden

-287 572 -360 658 -362 658 -2 000

Taxe- och avgiftsnämnden -3 0 0 0

Revision -199 -690 -690 0

Valnämnden -560 -650 -650 0

Överförmyndarnämnden -2 127 -2 400 -2 700 -300

Strukturåtgärder uppdrag 0 0 0 0

Transfereringar -118 433 -146 071 -144 271 1 800

Totalt nämnder -808 591 -1 013 947 -1 007 847 6 500

Finansiering 871 266 1 030 947 1 044 700 13 753

Totalt finansiering 871 266 1 030 947 1 044 700 13 753

Totalt 62 675 17 000 36 853 20 253
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Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan-nov 4(8)

Månadsuppföljning

Kommunfullmäktige

Prognosen för kommunfullmäktige visar ingen budgetavvikelse.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens prognos för den egna verksamheten är ett resultat på 1 300 tkr. Flera av 
avdelningarna redovisar överskott. I och med framflyttning av starten av Blomsterängen 
finns utrymme för detta reserverat tillsammans med planeringsreserven. Prognosen visar på 
att 12 mnkr kommer finnas outnyttjade vid årets slut.

Kommunens planeringsreserv uppgår nu till 7,6 mnkr.

Transfereringarna bedöms till ett överskott på 1,8 mnkr vid årets slut. Den största avvikelsen 
finns inom gymnasieverksamheten. Bedömningen vid budgettillfället var att Hallsbergs 
kommun skulle få en större andel av elevantalet och därmed en något högre kostnad.

Drift- och servicenämnden

Prognosen till årets slut är ett resultat på minus 2 300 tkr mot budget. Bostadsanpassningen 
visar en prognos med underskott på 1 350 tkr, på grund av ett större inköp av ramper samt 
högre bidragskostnader. Prognosen för Gata/Park visar underskott med 850 tkr, på grund av 
ökade drivmedelskostnader, personalkostnader och underhåll. Prognosen för 
måltidsavdelningen är ett nollresultat. Prognosen för Miljö redovisar ett underskott på 
600 tkr och Bygglov ett överskott på 500 tkr beroende på en inkommen sanktionsavgift.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens prognos för årets resultat är minus 4,0 mnkr. Trots ett intensivt arbete 
med att nå en balanserad kostnadsnivå har tidigare minusresultat ökat.

Skolans kostnader för ökad bemanning för att kunna möta elevers behov av 
särskilt/omfattande stöd som verksamheterna har svårigheter att klara i den ordinarie 
organisationen.

Förskolorna har fortfarande överskott men detta har minskat då de utökat insatserna för 
barn i behov av särskilt stöd då behovet ökat. Även behov av vikarier sjukskrivningar har 
påverkat att överskottet minskat.

Inom Kultur & bibliotek finns fortfarande ett överskott.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Förvaltningen beräknar ett budgetunderskott med 2 mkr. 

In om äldreomsorgen beräknas ett underskott med 2,5 mkr. Kostnader för personalhygien 
beräknas bli 2 mkr högre än budget.

Kostnaderna för övertid har ökat under året. Under augusti och september är kostnaden för 
övertiden 1,5 mkr dyrare än samma period 2021. Den ökade övertiden under sommaren 
berodde dels på att medarbetare inte hade körkort, och inte kunde arbeta i ytterområdena 
och dels på att hemtjänsten fick ett ökat behov under sommaren, och det var svårt att 
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Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan-nov 5(8)

rekrytera extra vikarier. Dessutom har äldreomsorgen under denna sommar anställt 
vikarierna på månadsanställningar, vilket innebär att om de arbetar en helg som inte är på 
deras schema, så utgår kvalificerad övertid. Spridning av Corona på en av enheterna har 
också bidragit till den ökade övertiden.

Verksamheten för funktionshindrade prognostiserar ett underskott med 2,5 mkr. Fler 
externa platser än budgeterat behöver köpas in och genererar underskott, medan personlig 
assistans och köp av korttidsplatser genererar överskott mot budget. 

Individ- och familjeomsorgen beräknar ett budgetöverskott med 2 mkr, vilket framför allt 
beror på låga kostnader för ekonomiskt bistånd. Enheten har i år kostnader för en extern 
LSS-placering som inte finns med i budget och beräknar totalt ett underskott med 2,5 mkr 
för placeringar och öppenvård.

Arbetsmarknadsenheten beräknar en budget i balans.

Revision, valnämnd och överförmyndarnämnd

Inom verksamheterna revision, samt valnämnd visar prognoserna inga avvikelser. För 
överförmyndarverksamheten är prognosen ett underskott på 300 tkr. Den totala 
ärendemängden för godmanskap, förvaltarskap, samt förmyndarskap med mera ärenden 
har ökat de senaste åren.
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Preliminär befolkningsstatistik
Tabellen visar förändringarna under året jämfört med årsskiftet.

                                                   Antal invånare        Förändring årsskiftet

2021-12-31 definitiv                   16 196

2022-03-31 definitiv                   16 245                       +49

2022-06-30 definitiv                   16 274                       +78

2022-11-01 prel                          16 306                       +110

Källa: SCB (definitiv), Befolkningsstatistik från kommuninvånarregistret(prel)
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Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan-nov 7(8)

Likvida medel
Den 30 november uppgick likvida medel till 107,6 mnkr. Det är 1 mnkr lägre än sista oktober.
Den goda likviditeten har gjort att planerad nyupplåning för att finansiera investeringar 
därför kunnat skjutas på framtiden, ett lån har lösts.
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Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan-nov 8(8)

Upplåning
Kommunens låneskuld uppgår till 194,4 mnkr. 70 procent av låneskulden är bundna lån, och 
30 procent har rörlig ränta.

Den genomsnittliga kapitalbindningen är 2,96 år och den genomsnittliga räntebindningen 
2,71 år, snitträntan ligger på 0,79 procent.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 139- Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2022-11-11 - 2022-12-05.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Delegeringsbeslut 

 /KS/2223603 22/KS/1-177  Delegationsbeslut, beslut att detaljplan inte innebär 
betydande miljöpåverkan

 /KS/2223607 22/KS/1-178  Delegationsbeslut, anställning av socialsekreterare
 /KS/2223634 22/KS/1-179  Delegationsbeslut, anställning av behandlingsassistent
 /KS/2223665 21/KS/146-50  §123 KSAU Beslut om granskning för detaljplan för 

Samsala etapp3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9, Hallsberg, Hallsbergs kommun
 /KS/2223666 22/KS/156-10  §124 KSAU Detaljplan för fastigheten Stocksätter 1:8, i 

Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
 /KS/2223669 22/KS/189-4  §127 KSAU Tilldelning av markanvisning för del av 

Hallsberg Ulvsätter 2:4
 /KS/2223686 22/KS/1-180  Delegationsbeslut, anställning av USK
 /KS/2223685 22/KS/1-181  Delegationsbeslut, anställning av USK
 /KS/2223690 22/KS/1-182  Delegationsbeslut, anställning av biståndshandläggare
 /KS/2223688 22/KS/1-183  Delegationsbeslut, anställning av familjebehandlare
 /KS/2223692 22/KS/1-184  Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
 /KS/2223734 22/KS/1-185  Delegationsbeslut, anställning av lärare
 /KS/2223757 22/KS/1-186  Delegationsbeslut, anställning av stödassistent

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 140- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Meddelanden till kommunstyrelsen om har inkommit under perioden 2022-11-11 - 2022-12-
01.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information.
Beslut
Kommunstyrelsen tar detta som information.
Anmälningar

 Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 2022-11-
14

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 141 - Taxehöjning och ny taxekonstruktion för VA-brukningsavgifter 
2023 
(22/KS/161)

Ärendebeskrivning 
Den nuvarande taxekonstruktionen för brukningsavgifter har reviderats i enlighet med den 
nya taxekonstruktionen i Svenskt Vattens normalförslag P120. Taxehöjningen baseras på 
utfallet av 2022 års budget, samt en ökning av vatteninköpskostnaderna och en generell 3 % 
höjning för att täcka ökade kostnader. Det ger en budget för brukningsavgifter 2023 på 35,8 
miljoner kronor.

Information om ändringar finns i bilagorna.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta VA-taxa 2023 från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Magnus Ribbing föredrar ärendet.
Datum för när VA-taxan börjar gälla ändras från 2023-01-01 till 2023-04-01.

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta VA-taxa 2023 från och med 2023-04-01.

Beslutsunderlag 
 TS Va-taxa
 VA-taxa 2023
 §81 DOS VA-taxa 2023
 Tjänsteskrivelse DOS VA-taxa 2023
 Förändringar mot nuvarande taxekonstruktion
 Bilaga 4 AFRYs presentation om förslag till VA-taxa 2023

Paragrafen är justerad
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Taxehöjning och ny taxekonstruktion för VA-
brukningsavgifter 2023

§ 141
22/KS/161
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/KS/161 

Taxehöjning och ny taxekonstruktion för VA-brukningsavgifter 2023

Ärendebeskrivning 
Den nuvarande taxekonstruktionen för brukningsavgifter har reviderats i enlighet med den nya 
taxekonstruktionen i Svenskt Vattens normalförslag P120. Taxehöjningen baseras på utfallet av 2022 
års budget, samt en ökning av vatteninköpskostnaderna och en generell 3 % höjning för att täcka 
ökade kostnader. Det ger en budget för brukningsavgifter 2023 på 35,8 miljoner kronor.

Information om ändringar finns i bilagorna.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta VA-taxa 2023 från och med 2023-04-01.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
VA-taxa 2023

Protokollsutdrag från drift- och servicenämnden

Tjänsteskrivelse från drift- och serviceförvaltningen

Förändringar mot nuvarande taxekonstruktion i punkter

AFRYs presentation om förslaget till VA-taxa 2023
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Kontakt
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av:  Kommunfullmäktige
Datum: 2022-XX-XX
Ärendenummer: 22/KS/XXX

VA-taxa 2023
För Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning

Taxan gäller från och med 2023-04-01.
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Datum

2022-XX-XX
     

22/KS/XXX
Sida

2(18)
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TAXA 2023

för Hallsbergs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning.

VA-taxan antogs av kommunfullmäktige den 2022-XX-XX.

VA-huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hallsbergs 

kommun. Avgifter enligt denna ska betalas till Sydnärkes kommunalförbund på 

uppdrag av VA-huvudmannen

Taxan gäller från och med 2023-04-01.

Ordförklaringar
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen), 

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning, 

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett,

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra 

ytor,

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter 

till den allmänna VA-anläggningen,

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna 

platser till den allmänna VA-anläggningen,

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S och Df,

Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för 

anordnandet av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om 

bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller 

mätställe.

Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, motsvarades i P96 av 

lägenhetsavgift

Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta
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Allmän information (1-4)

1 Vilka som är avgiftsskyldiga
För att täcka kostnader för Hallsbergs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4§§ lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda.

2 Två slags avgifter
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3 Definitioner
I dessa taxeföreskrifter avses med:

3.1 Bostadsfastighet
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Till bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste 
sett från användarsynpunkt.  Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.

Exempel på sådana byggnader är:

kontor, förvaltning, sjukvårdslokaler, utbildning, butiker, hotell, industrier, skola, 
restauranger, shoppingcentrum, utställningslokaler, sporthallar, serverhallar, 
stall/ladugårdar, campingbyggnader, parkeringsbyggnader. Det är kommunens 
bedömning som gäller.

3.2 Annan fastighet
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.  Den huvudsakliga verksamheten 
bedrivs utomhus.

Exempel på sådan fastighet är:

Virkesupplag, obemannad bensinstation, kyrkogård, återvinningsstation, biltvätt 
med skärmtak, fordonsuppställningsplats, idrottsplats utomhus, hamn, 
parkeringsyta.  Det är kommunens bedömning som gäller.
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3.3 Obebyggd fastighet
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts samt en nedbrunnen eller riven fastighet.

3.4 Bostadsenhet
Bostadsenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed 
jämställd fastighet där begreppet bostadsenhet inte är tillämplig för viss typ av 
byggnad, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard 
SS 21054:2020 som en bostadsenhet, upp till 20 000 m2 bruttoarea (BTA). För den 
del av bruttoarean som överstiger 20 000 m2 räknas varje påbörjat 400-tal m2 som 
en bostadsenhet.

3.5 Tomtyta
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA).

3.6 Allmän platsmark
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän 
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark.

3.7 Campingfastigheter
Fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för 
campingändamål.

3.8 Lagerbyggnad
Byggnader som till den större delen används som lagerutrymme, där endast anställda 
eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 200-tal m² bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet upp till 20 000 m2 
bruttoarea (BTA). För den del av bruttoarean som överstiger 20 000 m2 räknas 
varje påbörjat 400-tal m2 som en bostadsenhet.

Hela lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen 
uppvärmd eller ouppvärmd.

3.9 Små bostadsenheter
Små bostadsenheter för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i 
upplåtelsehänseende bildar en enhet, men där nyttan inte kan anses vara 
samma per bostadsenhet som för andra fastigheter, och som är max 25 m² 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020, ska en sådan enhet 
räknas som 50 % av en bostadsenhet. Exempel på bostadsenheter med 
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mindre nytta än andra bostadsenheter är studentrum, äldreboende eller 
komplementbyggnad med delat kök.

4 Avgifternas ändamål

4.1 Avgifter tas ut för fyra ändamål
Avgift tas ut för fyra angivna ändamål angivna nedan:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvatten Ja Ja

Df, dag- och/eller dräneringsvatten från 
fastighet

Ja Ja

Dg, dagvatten/och eller 
dräneringsvatten från allmän platsmark

Ja Ja

4.2 När avgiftsskyldighet för V, S och Df inträder 
Avgiftsskyldighet för var och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om 
allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är 
uppfyllda.

4.3 När avgiftsskyldighet för Dagvatten gata (Dg) inträder
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 
27 § LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 
informerats om detta.

4.4 Beräkning av anläggningsavgifter
Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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5 Anläggningsavgifter för Bostadsfastighet (5–12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

5.1 Betalning av anläggningsavgift för Bostadsfastighet
För bostadsfastigheter och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift 
betalas.

Avgift utgår per 
fastighet med:

 V
   

S Df Dg Total avgift 
med moms

a) Förbindelse-
punktavgift 

31 747 kr
30%

52 911 kr
50%

21 165 kr
20%

- 105 823 kr
100%

b) Tomtyteavgift per 
m2 

14,50 kr
40%

18,10 kr
50%

- 3,60 kr
10%

36,20 kr
100%

c) Bostads-
enhetsavgift kr 
per enhet
för 1 till 8 enheter

från 9 enheter 
och uppåt

7 258 kr
40%

3 871 kr
40%

10 888 kr
60%

5 806 kr
60%

- -

18 146 kr

9 677 kr

d)* Avgift för dag-
vatten utan att 
förbindelsepunkt 
är upprättad

- - 9 677,25 
kr

100%

- 9 677 kr

Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 
d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) med delen Df, eftersom förbindelsepunkt inte 
upprättats.

5.2 Gemensam förbindelsepunkt
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften 
enligt 5.1 a), fördelas lika mellan fastigheter. Exempel på sådana fastigheter är 
fastigheter som ingår i en Samfällighet. 

Om förbindelsepunkter för olika vattentjänster upprättas vid olika tillfällen i tid, 
på grund av att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid 
första anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut ytterligare del av 
förbindelsepunktsavgift enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om 
avgiftsskyldighet för en eller flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än 
första anslutningstillfället och det medför att nya servisledningar behöver 
anläggas.
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5.3 Tomtyteavgiftens begränsningsregel
Avgift enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a) och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), c) och d).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 
5.1 b) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande 
av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Antal bostadsenheter
Antalet bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats 
eller annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Upprättande av extra förbindelsepunkt
Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1a).

5.6 Avgift för utökad tomtyta
Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte kan anses vara ha betalats. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.2, 
5.3.

5.7 Om- och tillbyggnad
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall avgift enligt 5.1 c) betalas för varje tillkommande 
bostadsenhet. 

5.8 Dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt
Tillkommer ändamålet bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d).
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6 Anläggningsavgift för Annan fastighet

6.1 Betalning av anläggningsavgift för Annan fastighet
Anläggningsavgift ska betalas av Annan fastighet

V S Df Dg Total avgift 
med moms

a) Förbindelsepunkts-
avgift 

43 537 kr
30%

72 561 kr
50%

29 025 kr
20 %

- 145 123 kr

b) Tomtyteavgift 40% 50 % - 10%
1–5000 m2 14,50 kr 18,12 kr - 3,62 kr 36,24 kr
5001–10 000 m2 12,08 kr 15,10 kr - 3,02 kr 30,20 kr
10 001 - 20 000 m2 9,66 kr 12,08 kr - 2,42 kr 24,16 kr
20 001 – 40 000 m2 7,25 kr 9,07 kr - 1,81 kr 18,14 kr
Över 40 000 m2 4,50 kr 5,72 kr 1,12 kr 11,24 kr

c)* Avgift för dagvatten 
utan att 
förbindelsepunkt är 
upprättad

- - 9 677,25 kr
100 %

- 9677,25 kr

* Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 
6.1c) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) med delen Df, eftersom förbindelsepunkt inte 
upprättats.

6.2 Gemensam förbindelsepunkt
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheter.

För fastigheter som tillhör samfällighet reduceras förbindelsepunktsavgift enligt 
6.1 a) med 5%.

6.3 Anstånd på tomtyteavgift
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande 
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare 
inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper 
med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.4 Upprättande av extra förbindelsepunkt
Upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter betalas enligt 6.1 a).

6.5 Utökning av tomtyta
Ökas fastighets tomtyta, skall avgift betalas enligt 6.1 b) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte kan anses vara ha betalats.
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6.6 Dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt
Tillkommer ändamålet bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall avgift betalas enligt 6.1 c).

7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet*

7.1 Avgiftsskyldighet inträder efter upprättande av 
förbindelsepunkt

Angående när avgiftsskyldigheten inträder se 4.2
Avgifter utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger 
med: 

Bostadsfastighet Annan fastighet
Förbindelsepunktsavgift 5.1 a) 100% 6.1 

a)
100%

Tomtyteavgift 5.1 b) 100% 6.1 
b)

70%

Bostadsenhetsavgift 5.1 c) 0% -
Avgift för dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad**

5.1 d) 100% 6.1 c) 100%

* Anläggningsavgift för obebyggda fastigheter kommer att tas ut tidigast januari 2024.

** Avgift enligt 5.1 d) och 6.1 c) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) eller 6.1 a) tas ut. I 
det fall avgift enligt 5.1 d) eller 6.1 c) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) samt 6.1 a) med 
delen Df.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

Avgift enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar avgiften 5.1 a), 
eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a) och d), 
jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Avgiftsskyldighet efter bebyggelse utförts 

Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgift betalas enligt följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet
Tomtyteavgift 5.1 b) *) 6.1 c) 30%
Bostadsenhetsavgift 5.1 c) 100% -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

Bebyggs Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 b) om föreskriften i 5.3 
andra stycket medger detta.
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8 Förbindelsepunkt för olika ändamål upprättas 
vid olika tillfällen

8.1 Avgifternas belopp
Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§5–7.

8.2 Etableringsavgift
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.7 en etableringsavgift 
betalas om 30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med 
framdragning av övriga servisledningar.

9 Anläggningsavgift Allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift.

Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark hård yta för 
anordnande av dagvattenbortledning om 8 kr om 10 kr

10 Särtaxa och särskild överenskommelse
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5–7 får huvudmannen 
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 
avgiftens storlek.

11  Betalning av avgifter

11.1 Förfallodatum
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.2  Dröjsmålsränta
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
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11.3 Årliga inbetalningar
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas 
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till 
belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och 
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet 
ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall 
ske, till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 
11.2.

11.4 Ändrade förhållanden
Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande till exempel ökning av 
tomtyta inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

12 Rätt till särskild ersättning

12.1 Ledningarna ska utföras på annat sätt
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än 
huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

12.2 Ny servisledning
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan 
befintlig och finner huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, är 
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens 
ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Ny servisledning påkallat av VA-huvudmannen
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är VA-huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren dennes kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen 
och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick.

Ersättningskostnad bestäms och avtal träffas innan arbetet utförs under 
12.1,12.2 och 12.3 
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13 Brukningsavgifter (13–20)

13.1 Bebyggd fastighet ska betala brukningsavgifter 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.  
Moms ingår nedan om inte annat sägs.

V S Df Dg Total avgift 
med moms

a) en grundavgift per 
år och mätare 
beroende av 
mätarkapacitet 
(Qn)
Qn 2,5 1 596,00 kr

 50 %
1 596,00 kr 
50%

- - 3 192 kr

Qn 6,0 4 216,00 kr 
50%

4 216,00 kr
50%

- - 8 432 kr

Qn 10 8 434,00 kr
50 %

8 434,00
50%

- - 16 868 kr

Qn> 10 18 078 kr
 50 %

18 078 kr
 50%

- - 36 156 kr

för mätare med 
pulsgivare 
tillkommer

178,00 kr
50 %

178,00 kr
50%

- - 356 kr

b) en avgift per m³ 
levererat vatten

15,15 kr
50%

15,15 kr
50%

- - 30,30 kr

c) en avgift per år och 
bostadsenhet för 
bostadsfastighet

240 kr
50 %

240 kr
 50%

- - 480 kr

e) en tomtyteavgift 
per påbörjat 1000-
tal m2 tomtyta och 
år för annan 
fastighet 
Avgift tas ut endast 
intill 50 000 m2 .

160,00 kr
18,8%

160,00 kr
18,8%

500,00 kr 
58,8%

30,00 kr 
3,6%

850 kr

f) en dagvattenavgift 
per m2 tomtyta och 
år för 
bostadsfastighet

- - 0,50 kr
94,3 %

0,03 kr
 5,7 %

0,53 kr

13.2 Reducering av grundavgiften inom Samfällighet
För fastighet som ingår i en Samfällighet och har egen mätning reduceras 
Grundavgiften enligt 13 a) med 5 %.

För fastighet som ingår i en Samfällighet och har gemensam mätning reduceras 
Grundavgiften enligt 13 a) med 10 %.
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13.3  Vattenförbrukning utan vattenmätning
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tills vidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift 
enligt 13.1 a) motsvarande mätarstorlek qn 2,5) och enligt 13.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 150 m3/bostadsenhet och år i permanentbostad och 
med 75 m3/bostadsenhet och år för fritidsbostad.

13.4 Byggvatten 
För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

13.5 Undermätare
För undermätare som fastighetsägaren begärt eller extra servis utan mätare (extra 
servis utöver första servisen) för vattentjänsten skall en årlig avgift betalas med 
ett belopp motsvarande den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till 
närmaste hela krontal. 

13.6 Undersökning av mätare
Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms 
mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- 
och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har 
mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
prövning av frågan hos Mark- och Miljödomstolen. 

13.7 Undersökning av mätare på fastighetsägarens begäran
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.

13.8 Avledning av spillvattenmängd till dagvattenledning
För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften 
enligt 13.1 b). Separat abonnemang skall upprättas för denna typ av 
vattenleverans.
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14 Brukningsavgift till allmänplatsmark
Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
betala brukningsavgift.

Utan moms Med moms

En årlig avgift per m² Allmän platsmark hård yta 
för bortledning av dagvatten

om 0,40 kr om 0,50 kr

15 Mätning av avloppsvatten
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten 
som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på 
fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller 
på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd

16 Brukningsavgift för obebyggd fastighet*
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
grundavgiften och/eller dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för 
respektive ändamål:

V S Df Dg Total avgift

en grundavgift per år 13.1 a) 1 596 kr
 50 %

1 596 kr 
50%

- - 3 192 kr

en dagvattenavgift per 
m² tomtyta och år

13.1 e) - - 0,50 kr
94,3 %

0,03 kr
 5,7 %

0,53 kr

* Brukningsavgift för obebyggda fastigheter kommer att tas ut tidigast januari 2024.
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17 Övriga avgifter
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts 
eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 
avgifter:

Övriga avgifter Utan moms Med moms

1 Undersökning av vattenmätare (vid felfri mätare) 896 kr 1120 kr
2 Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare 

på fastighetsägarens begäran
536 kr 670 kr

3 Avstängning och/eller påsläpp av vatten på 
begäran av fastighetsägaren, kr per timme

536 kr 670 kr

4 Avstängning och påsläpp av vatten vid bristande 
betalning

864 kr 1080 kr

5 Montering och demontering av strypbricka 864 kr 1080 kr

6 Länsning av vattenmätarbrunn på 
fastighetsägarens begäran

536 kr 670 kr

7 Förgäves besök vid aviserad/avtalad per besök 
fr.o.m. 2:a gången

536 kr 670 kr

8 Byte av trasig plombering som inte sker i 
samband med mätarbyte 

432 kr 520 kr

9 Extra tjänster av VA-personal på fastighetsägares 
begäran, kr per timme

536 kr 670 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

Fastighetsägare ska ersätta huvudmannens självkostnad för att byta skadad eller 
sönderfrusen mätare eller åtgärda andra skador på huvudmannens egendom, 
skador som fastighetsägaren är ansvarig för.

18 Särtaxa och särskild överenskommelse om 
brukningsavgift

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 13–16 får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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19 Avgifternas debitering
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per varannan månad och 
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på 
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller 
annan grund som anges i 13 och 15.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall dröjsmålsränta 
erläggas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 

Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med 
anledning av fastighetsöverlåtelse.

20 Särskild avgiftsstorlek 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta 
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har 
i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

21 Indexreglering
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 75 % i konsumentprisindex, KPI samt 
25 % anläggningsindex E84/325 med januari månad 2011 som basmånad. När 
detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter. 
Vid negativt index förblir taxan oförändrad.

22 Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifterna enligt 13.1, 13.3 och 
13.7 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid 
tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd 
som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

23 Tvist
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 
53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
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Niklas Hasselwander (Teknisk chef)
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Ordförande _________________________________________________________________
Ewa-Rosa Sliwinska
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Calin Mc Quillan

Ej tjänstgörande ersättare Beslutande ledamöter 

Ewa-Rosa Sliwinska (S) (ordförande)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Drift-och servicenämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81 - VA-taxa 2023 
(22/DOS/48)

Ärendebeskrivning 
Den nuvarande taxekonstruktionen för brukningsavgifter har reviderats i enlighet med den 
nya taxekonstruktionen i Svenskt Vattens normalförslag P120. Taxehöjningen baseras på 
utfallet av 2022 års budget, samt en ökning av vatteninköpskostnaderna och en generell 3 % 
höjning för att täcka ökade kostnader. Det ger en budget för brukningsavgifter 2023 på 35,8 
miljoner kronor. Därutöver behöver Drift- och servicenämnden fastställa en separat prislista 
för vissa tjänster som enligt P120 inte ska ingå i VA-taxan.
Beredningsutskotts behandling av ärendet 
Gösta Hedlund (C) undrar vad konsekvenserna blir för idrottsplatser och stora industrier med 
den nya taxekonstruktionen. VA-ingenjören lovar ta fram exempel till nämndens möte.
Drift- och servicenämndens behandling av ärendet 
VA-konsult föredrar ärendet och informerar om den nya taxekonstruktionen och de 
konsekvenser som förändringen innebär. Det blir inte så stora kostnadsökningar men i stället 
blir fördelningen rättvis. För kommunens alla fastigheter till exempel innebär det en 
kostnadsökning med knappt 200 tkr per år. När det gäller idrottsplatser i privat ägo så har de 
stora ytor utanför verksamhetsområde vilket gör att de ytorna inte påverkas. För obebyggda 
tomter som har förberetts med en förbindelsepunkt till den allmänna VA-anläggningen 
kommer det påföras en avgift för den servicen som det innebär.
Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förslag i bifogad tjänsteskrivelse
Beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner informationen om VA-taxa 2023 och överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.
Drift- och servicenämnden beslutar fastställa separat prislista för de tjänster som VA utför 
utöver sina åtaganden enligt lagen om allmänna vattentjänster, se bilaga prislista för andra 
tjänster.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse VA-taxa 2023
 Bilaga 1 Förändringar mot nuvarande taxekonstruktion i punkter
 Bilaga 2 Förslag till VA-taxa 2023
 Bilaga 3 Prislista andra tjänster VA 2023
 Bilaga 4 AFRYs presentation om förslag till VA-taxa 2023

Paragrafen är justerad
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2022-09-07 Dnr: 22/DOS/48

Taxehöjning och ny taxekonstruktion för VA-brukningsavgifter 2023 

Ärendebeskrivning 
Den nuvarande taxekonstruktionen för brukningsavgifter har reviderats i enlighet med den nya 
taxekonstruktionen i Svenskt Vattens normalförslag P120. Taxehöjningen baseras på utfallet av 2022 
års budget, samt en ökning av vatteninköpskostnaderna och en generell 3 % höjning för att täcka 
ökade kostnader. Det ger en budget för brukningsavgifter 2023 på 35,8 miljoner kronor. 
Därutöver behöver Drift- och servicenämnden fastställa en separat prislista för vissa tjänster som 
enligt P120 inte ska ingå i VA-taxan.   

Förslag till beslut 
Drift- och servicenämnden godkänner informationen om VA-taxa 2023 och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut.
Drift- och servicenämnden beslutar fastställa separat prislista för de tjänster som VA utför utöver 
sina åtaganden enligt lagen om allmänna vattentjänster, se bilaga prislista för andra tjänster.

Ärendet 
Brukningsavgifter ska täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller 
nödvändiga kostnader. För att kunna täcka dessa kostnader har brukningsavgifterna höjts och 
fördelats mer rättvist. Viktiga förändringar är en ny dagvattenavgift för gator, en bostadsenhetsavgift 
för småhus/villaägare och en tomtyteavgift för vatten och spillvatten för så kallad annan fastighet, 
fastighet där verksamheten bedrivs huvudsakligen utomhus. VA-brukningsavgifterna behöver öka 
totalt 4,3 miljoner jämfört med prognoserat utfall år 2022, taxehöjningen har anpassats därefter.

Dagvattenavgifter  + 2 000 000 kr  för att överensstämma med dagens 
dagvattenkostnader.

Tomtytaavgift AF*   +   200 000 kr för att täcka kostnader för V+S, ej blivit debiterade 
p.g.a. svårtolkad taxa beslutad 2011.

Bostadsenhetsavgift**  + 1 200 000 kr införs för småhus, de har ej blivit debiterade tidigare, 
nu blir det mer rättstvist mot flerfamiljehus. 

Bostadsenhetsavgift     -500 000 kr genom sänkt bostadsenhetsavgift och lokalytebaserad 
avgift, för flerfamiljshus och verksamhetslokaler. 
Detta inkluderar omfördelning genom rättad 
debitering så att fastigheter som huvudsakligen 
bedriver sin verksamhet inomhus, betalar 
lokalytebaserad avgift i stället för tomtytebaserad 
avgift för V+S.

Grundavgift***- och 
rörlig avgift 

+1 400 000 kr för att täcka kostnader med brukningsavgifter måste 
dessa avgifter höjas med 5%.

Höjning 3% + 4 300 000 kr
* Annan fastighet, ** tidigare lägenhetsavgift/lokalavgift *** tidigare fastavgift 

Budget 2022 för brukningsavgifter var 32,2 mkr med prognostiserat utfall 31,5 mkr. Budget 2023:
(32,2 mkr+2,6 mkr) x 1,03 = 35,8 mkr. 35,8 - 31,5 = 4,3 mkr.

Page 120 of 143



Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3
2022-09-07 Dnr: 22/DOS/48

Anläggnings- och brukningsavgifter för obebyggd fastighet inom detaljplanlagt område införs
VA-verksamheten styrs av lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Enligt den lagen ska alla 
fastigheter som har tillgång till, d.v.s. möjlighet att ansluta sig till, den allmänna VA-anläggningen, 
betala en anläggningsavgift som speglar den grundläggande nytta som fastigheten erhåller när den 
fått tillgång till den allmänna anläggningen. Fastigheten måste inte ansluta sig omedelbart, men 
ligger den inom VA-verksamhetsområdet, så måste den ändå betala anläggningsavgift för att den fått 
tillgång till en förbindelsepunkt (FP) med den allmänna anläggningen. När den avgiften betalats ökar 
rimligtvis fastighetens värde inledningsvis med samma belopp. Värdet av att ha tillgång till en FP 
torde fortsätta att öka i takt med att anläggningsavgiften i taxan ökar från år till år. Detta gäller alla 
fastigheter inom VA-verksamhetsområdet, vare sig de redan är bebyggda eller obebyggda, men för 
sistnämnda gäller det bara om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och detaljplanen säger 
att fastigheten är avsedd för bebyggelse. Det har heller ingen betydelse vem som äger fastigheten, 
om den ägs av kommunen eller är privatägd. Kommunens fastighetsverksamhet måste ekonomiskt 
vara skild från VA-verksamheten, eftersom VA har sin egen kassa. Eventuella överskott i VA-
verksamheten från tidigare år som samlats ihop i en resultatutjämningsfond tillhör VA-kollektivet, 
inte kommunen.

I Hallsbergs nuvarande taxa saknas möjlighet att debitera anläggningsavgift för sådan obebyggd 
fastighet i detaljplanerat område, vilket behöver införas för att följa lagen. Annars kan inte 
obebyggda fastigheter faktureras anläggningsavgift i samband med att den kommunala VA-
anläggningen byggs ut på den gata där en eller flera obebyggda fastigheter är belägna. VA-
verksamheten får kostnader i samband med utbyggnaden, men går miste om intäkter från de 
obebyggda fastigheterna. För att kompensera detta måste kommunen skjuta till medel från sin 
skattefinansierade budget till VA. Om det inte görs betalas dessa kostnader i praktiken av andra 
fastigheter i VA-kollektivet, eftersom VA-verksamhetens mål är att avgiftsfinansiera sin verksamhet 
till 100%. Detta är inte tillåtet enligt lagen, eftersom varje fastighet ska betala utifrån vilken nytta den 
har av de allmänna VA-tjänsterna, de ska inte behöva vara med och betala för de obebyggda 
fastigheternas grundläggande nytta av att ha fått tillgång till en förbindelsepunkt. 

VA-huvudmannen har anpassat och fördelat avgiftsparametrar utifrån egen policy och bedömningar 
samt med stöd av konsult med expertkunskaper om VA-taxor. Genom att följa Svenskt Vattens 
normalförslag minskar risken för oklarheter i tolkningar och tillämpningar. Anläggningsavgifternas 
nivåer kommer att uppdateras enligt den nya taxekonstruktionen år 2023. Förändringar mot 
nuvarande VA-taxa i bilaga.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Drift och serviceförvaltningen

Magnus Ribbing Suzana Madzo
Förvaltningschef VA-ingenjör
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Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

Sida
1(4)

Datum
2022-09-09

Drift- och serviceförvaltningen
Tekniska avdelningen
Suzana Madzo, 0582-68 51 51
suzana.madzo@hallsberg.se

Förändring mot nuvarande taxekonstruktionen i 
punkter
Ordförklaringar

LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) 
Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning 
Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter 
till den allmänna VA-anläggningen

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna 
platser till den allmänna VA-anläggningen

Förbindelsepuktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df,

P120 - omarbetning av Svenskt Vattens publikation P96 som gavs ut 2007. 
Publikationen ger Svenskt Vattens rekommendationer för framtagandet av 
kommunala taxeföreskrifter.

AF: Annan fastighet 
BF: Bostadsfastighet

Förändring mot nuvarande taxekonstruktionen i punkter.

Va-taxa 2022 Va-taxa 2023
Avgifterna betalas till förvaltning som 
handhar VA-anläggningen

Avgifter ska betalas till VA-huvudmannen

Ordförklaringar enligt P120 
1 5 §§ (stavfel) Rätt 4§§
2 - -
3 Fastigheter indelas till: 

Bostadsfastighet, 

annan fastighet 

Fastigheter indelas till:  
bostadsfastighet verksamheten bedrivs 
huvudsakligen inomhus
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Sida
2(4)

obebyggd fastighet

en lägenhet räknas varje påbörjat 150 
kvm bruttoarea av byggnadsyta för lokal- 
och lägenhetsbrukningsavgifter.

-

Allmänplatsmark enligt PBL 1987:10

-

-

-

annan fastighet verksamheten bedrivs 
huvudsakligen utomhus,

obebyggd fastighet… nedbrunnen eller riven 
fastighet

Lägenhet ändras till Bostadsenhet och räknas 
för varje påbörjat 200-tal kvm upp till 20 000 
kvm bruttoarea,
och 400-tal kvm för bruttoarean som 
överstiger 20 000 kvm.

Tomtyta

Allmänplatsmark enligt PBL (2010:900)

Campingfastigheter

Lagerbyggnader

Små bostadsenheter: upp till 25 m2 

blir 50% bostadsenhetsavgiften

4 Dg, dagvatten och dräneringsvatten från 
allmänplatsmark, anläggnings- och 
brukningsavgiften saknades.

Dagvatten gata avgifterna tas ut.

5 Anläggningsavgifter per fastighet med:

Avgift för Förbindelsepunkt 
V 30% S50% Df20%

Avgift per m2 tomtyta

Avgift per lägenhet

Grundavgift till Dagvatten fastighet utan 
förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två 
eller flera fastigheter fördelas 
förbindelseavgiften

Anläggningsavgifter per fastighet med:

Förbindelsepunktsavgift för V S Df
V 30% S50% Df20%

Tomtyteavgift per m2

V 40% S 50% Dg 10%
Bostadsenhetsavgift 

Avgift för dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad 

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller 
flera fastigheter fördelas förbindelseavgiften 
Läggs till exempel samfälligheter.

6 Anläggningsavgiften till Annan fastighet

Avgift per m2 tomtyta Tomtyteavgift per m2

V 40% S 50% Dg 10%
7 För obebyggd fastighet skall 

anläggningsavgift erläggas senast ett år 
efter inkommen servisanmälan. 
-

För obebyggd fastighet skall anläggningsavgift 
betalas 

Förbindelsepunktsavgift BF 100%, AF 100%
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Sida
3(4)

-
-
-
-

-

Tomtyteavgift                 BF 100%, AF  70%
Bostadsenhetsavgift      BF  0%   AF  0%
Avgift för dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad
                                          BF 100%   AF  100%

Bebyggs fastighet ska bostadsenhetsavgiften 
tilläggas till BF (100% av antal enheter som 
bebyggs). 
För AF ska 30% av tomtyteavgiften läggas till. 

9 Ingen anläggningsavgift till 
allmänplatsmark

Avgiften införs, se avgiftsstorlek i 
taxedokument

14 ->13 Brukningsavgifter:

En fast avgift (V 50%; S 50%) per år och 
mätare beroende av mätarkapacitet,Qn 

En avgift (V 50%; S 50%) per m3 levererat 
vatten,
En avgift (V 50%; S 50%) per år och 
lägenhet för flerbostadsfastighet och 
därmed jämställd fastighet, 

En avgift (V 50%; S 50%) per år och varje 
påbörjat 1000-tal m2 för annan fastighet, 
avgift tas ut endast intill 50 000 m2.

En fast avgift per år för dagvatten Df för 
bostadsfastighet.

14. 2 Reducering av avgifterna 

Extra mätställe 50% av fastavgift 

Brukningsavgifter:

En grundavgift (V 50%; S 50%) per år och 
mätare beroende av mätarkapacitet, Qn

En avgift (V 50%; S 50%) per m3 levererat 
vatten,
En avgift (V 50%; S 50%) per år och 
bostadsenhet för bostadsfastighet,

En tomtyteavgift
 (V 18,8%; S 18,8%; Df 58,8%; Dg 3,6%) per 
påbörjat 1000-tal m2 tomtyta fördelat till V, S, 
Df och Dg och år för annan fastighet, avgift 
tas ut endast intill 50 000 m2.  

En dagvattenavgift (Df 94,3%; Dg 5,7%) per m2 
tomtyta och år för bostadsfastighet.

Reducering av grundavgifter till samfällighet

Extra mätställe (undermätare) kostar samma 
avgift som normal mätare 

14->14 Brukningsavgift till allmänplatsmark 
saknas 

Brukningsavgift till allmänplatsmark införs

17->16 Brukningsavgift för obebyggd fastighet 
inom detaljplan saknas

Brukningsavgift för obebyggd fastighet införs
med

Grundavgift

Dagvattenavgift

18->17 Prislista extra åtagande  Övriga avgifter
(i vissa fall förändring i avgiftsstorlek)

Page 125 of 143



Datum
2022-09-09

 
22/DOS/48

Sida
4(4)

Nedtagning av vattenmätare pga. orsak 
tex ombyggnad,

Avstängning och påsläpp av vatten på 
begäran av fastighetsägaren eller 
bristande betalning

Montering och demontering av 
strypbricka.

Länsning av vattenmätarbrunn i 
samband vid vattenmätarbyte eller 
avläsning

Byte av skadad eller sönderfrusen 
mätare som fastighetsägare orsakat 
(exklusive mätare). 

Medhjälp vid sprinklermotionering 

-

Vid överskriden utesittning på grund av 
fastighetsägarens okontaktbarhet, 
påförs extra avgift den ordinarie 
fakturan

Hyra av brandpostmätare per månad 
exkl. vatten (lägst per hyrtillfälle)

Nedtagning eller uppsättning av 
vattenmätare på fastighetsägarens begäran

Avstängning och/eller påsläpp av vatten på 
begäran av fastighetsägaren, kr per timme

Avstängning och påsläpp av vatten vid 
bristande betalning
(fördubblad avgift p.g.a. 2 besök ingår)

Montering och demontering av strypbricka.
(fördubblad avgift p.g.a. 2 besök ingår)

Länsning av vattenmätarbrunn på 
fastighetsägarens begäran

Byte av trasig plombering som inte sker i 
samband med mätarbyte.

- Flyttas till separat prislista

Extra tjänster av VA-personal på 
fastighetsägares begäran, kr/timme

-  Pris nr 7 gäller.

- Flyttas till separat prislista 

18.1.2 Sprinkleravgifter -  Sprinkleravgifter flyttas till separat 
prislista

Suzana Madzo
VA-ingenjör
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Genomlysning och revidering av
VA-taxan

2

Nuvarande taxa har genomlysts genom att bl.a. jämföra den med 

Svenskt Vattens senaste branchrekommendation (publikationen P120), 

identifiera åtgärdsbehov och föreslå åtgärder.

För att följa vattentjänstlagens krav identifierades behov av 

textjusteringar i nuvarande taxa 2022 för att taxekonstruktionen 

ska vara tydlig, otvetydig och innebära att kostnaderna fördelas 

rättvist mellan de avgiftsskyldiga utifrån deras nytta av allmänna 

VA-tjänster.
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Begrepp och förkortningar

3

Fyra slags allmänna vattentjänster: 

Vattenförsörjning (V), bortledning av spillvatten (S) d.v.s. 

smutsigt avloppsvatten, bortledning av dagvatten från 

fastigheter (Df) och av dagvatten från gator och andra 

allmänna platser (Dg). Dagvatten är regn- och smältvatten.

Tre typer av fastigheter:

1. Bostadsfastigheter

2. Jämställda med bostadsfastigheter är fastigheter som 

innehåller lokaler (t.ex. affärslokaler, skolor, industrilokaler eller 

dylikt och där verksamheten huvudsakligen bedrivs inomhus

3. Annan fastighet: Fastigheter som inte kan jämställas med 

bostadsfastigheter eftersom verksamheten huvudsakligen 

bedrivs utomhus, lokalytan är därför inte ett bra mått på 

nyttan av V och S.
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Identifierade åtgärdsbehov

4

— Dagvattenavgift uttas inte alls idag av väghållare som använder 

den allmänna anläggningen. Det är orättvist mot fastighetsägarna 

som betalar för tjänsten Df. Intäktsmöjlighet för VA som inte nyttjas 

idag.

— Småhusfastigheter betalar ingen bostadsenhetsavgift 

(lägenhetsavgift) idag. Orättvist mot ägare av flerbostadshus.

— Annan fastighet (verksamheten bedrivs huvudsakligen utomhus) 

ska betala tomtytebaserad avgift för tjänsterna vatten och spillvatten 

(V och S), vilket de inte gör idag. De betalar idag enbart en 

tomtytebaserad dagvattenavgift för Df.

— Anläggnings- och brukningsavgift för obebyggd fastighet inom 

detaljplanlagt område införs för de som erhållit förbindelsepunkt 

(möjlighet att ansluta till kommunens anläggning). Saknas i taxan 

idag, vilket är orättvist mot alla andra fastighetsägare som måste 

betala när de fått förbindelsepunkt.
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Identifierade åtgärdsbehov

5

- Dagvattenavgiften

Det samlade uttaget av dagvattenavgifter behöver höjas så att 

uttaget motsvarar den kostnad som nu har beräknats specifikt för 

Hallsbergs kommun, 2,9 Mkr. Idag uttas bara 0,9 Mkr och enbart 

från fastighetsägare, inte väghållare.

- Alla va-kunder som har dagvattentjänst kommer att betala en 

likvärdig dagvattenavgift, motsvarande 0,50 kr per m2 inkl 

moms (taxa 2023).

Trafikverket och kommunens väghållare kommer betala 0,50 kr per 

m2 baserat på vägyta för huvudvägar.

Fastigheter betalar per m2 tomtyta. För Df 0,50 + för Dg 0,03 

=0,53 kr/m2 tomtyta.
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Identifierade åtgärdsbehov

6

Anläggnings- och brukningsavgift för obebyggd fastighet inom 

detaljplanlagt område införs (bild 1 av 2)

VA-verksamheten styrs av lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Enligt den lagen 

ska alla fastigheter som har tillgång till, d.v.s. möjlighet att ansluta sig till, den 

allmänna VA-anläggningen, betala en anläggningsavgift som speglar den 

grundläggande nytta som fastigheten erhåller när den fått tillgång till den allmänna 

anläggningen. Fastigheten måste inte ansluta sig omedelbart, men ligger den inom 

VA-verksamhetsområdet, så måste den ändå betala anläggningsavgift för att den fått 

tillgång till en förbindelsepunkt (FP) med den allmänna anläggningen. 

När den avgiften betalats ökar rimligtvis fastighetens värde inledningsvis med samma 

belopp. Värdet av att ha tillgång till en FP torde fortsätta att öka i takt med att 

anläggningsavgiften i taxan ökar från år till år. Detta gäller alla fastigheter inom VA-

verksamhetsområdet, vare sig de redan är bebyggda eller obebyggda, men för 

sistnämnda gäller det bara om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och 

detaljplanen säger att fastigheten är avsedd för bebyggelse. Det har heller ingen 

betydelse vem som äger fastigheten, om den ägs av kommunen eller är privatägd. 

Kommunens fastighetsverksamhet måste ekonomiskt vara skild från VA-

verksamheten, VA har så att säga sin egen plånbok. Eventuella överskott i VA-

verksamheten från tidigare år som samlats ihop i en resultatutjämningsfond tillhör 

VA-kollektivet, inte kommunen.

.
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Identifierade åtgärdsbehov

7

Anläggnings- och brukningsavgift för obebyggd fastighet inom 

detaljplanlagt område införs (bild 2 av 2)

I Hallsbergs nuvarande taxa saknas möjlighet att debitera anläggningsavgift för sådan 

obebyggd fastighet i detaljplanerat område, vilket behöver införas för att följa lagen. 

Annars kan inte obeyggda fastigheter faktureras anläggningsavgift i samband med att 

den kommunala VA-anläggningen byggs ut på den gata där en eller flera obebyggda 

fastigheter är belägna. VA-verksamheten får kostnader i samband med utbyggnaden, 

men går miste om intäkter från de obebyggda fastigheterna. För att kompensera detta 

måste kommunen skjuta till medel från sin skattefinansierade ”plånbok” till VA. Om 

det inte görs betalas dessa kostnader i praktiken av andra fastigheter i VA-kollektivet, 

eftersom VA-verksamhetens mål är att avgiftsfinansiera sin verksamhet till 100%. 

Detta är inte tillåtet enligt lagen, eftersom varje fastighet ska betala utifrån vilken 

nytta den har av de allmänna VA-tjänsterna, de ska inte behöva vara med och betala 

för de obeyggda fastigheternas grundläggande nytta av att ha fått tillgång till en 

förbindelsepunkt.

.
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Förslag till VA-taxa 2023

8

Underlag

Citat ur Tjänsteskrivelse till DOS maj 2022:
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Förslag till VA-taxa 2023

9

Brukningsavgifter 2022

Budget 2022: 32,2 Mkr. Prognos utfall: 31.5 Mkr (0,7 Mkr under 

budget)

Brukningsavgifter 2023

Budget 2022 + 2,6 Mkr + generell höjning 3% =

(32,2 + 2,6) * 1,03 = 35,8 Mkr. Det är en höjning med 4,3 Mkr 

jfr m prognos utfall 2022.

Om de kostnader som ska täckas av brukningsavgifterna också 

budgeteras till 35,8 Mkr och man vill undvika få underskott, så måste 

fasta (per mätare) och rörliga avgifter (per m3) höjas med 5%. 
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Förslag till VA-taxa 2023

10

Benämningar på de priser som visas i den här 

presentationen:

❖ 2022: priser enligt nu gällande taxa

❖ ”2022rev” : motsvarar nivån i 2022 års budget + ytterligare 2,6

Mkr avgiftsuttag för att täcka förutsedda ökade kostnader för främst

vatteninköp. Priserna visades i maj för DOS för att illustrera

omfördelningen som måste göras för att få en mer rättvis taxa, alltså

vilka taxeparametrar som sänks resp höjs vid samma totala

avgiftsuttag av brukningsavgifter.

❖ 2023: Förslag inför beslut om VA-taxa 2023

Brukningsavgifterna i taxan har uppdaterats så att det avgiftsuttaget

motsvarar nivån budget 2022 + 2,6 Mkr + 3% höjning, enligt

tjänsteskrivelse till DOS i maj i kommande förslag till budget.
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Förslag till VA-taxa 2023

11

Brukningsavgifter 2023 som höjer avgiftsuttaget med 4,3 Mkr 

(jfr m prognos utfall 2022) till 35,8 Mkr samt gör taxan rättvis

Nyhet för villor. 

Sänkt för 

flerbostadshus och 

lokalfastigheter

Här ingår både 

avgift för dagvatten 

530 kr och för V+S 

320 kr per 1000 m2

Ändrad från fast per 

år till 0,53 kr per m2

tomtyta

Nyhet för väghållare 

0,50 kr per m2 vägyta
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Typhus A (Villa) Typhus B (Flerfamiljshus)

Brukningsavgift 2022
(inkl. moms)

2023
(inkl. moms)

Grundavgift 1 mätare 2,5 3 040 kr 3 192 kr

Bostadsenhetsavgift 0 kr 480 kr

Förbrukningsavgift 4 332 kr
4 545 kr

Avgift dagvatten-fastighet 231 kr 400 kr

Avgift dagvatten-gata 0 kr 24 kr

Avgift per år 7 603 kr 8 641 kr

Avgift per månad 634 kr 720 kr

Brukningsavgift 2022
(inkl. 
moms)

2023
(inkl. 
moms)

Grundavgift 2 mätare 2,5 6 080 kr 6 384 kr

Bostadsenhetsavgift 12 075 kr 7 200 kr

Förbrukningsavgift 57 760 kr 60 600 kr

Avgift dagvatten-fastighet 231 kr 400 kr

Avgift dagvatten-gata 0 kr 24 kr

Avgift per år 76 146 kr 74 608 kr

Avgift per månad 6 346 kr 6 217 kr

Tomtyta 800 m2

Vattenförbrukning: 150 m3

En bostadsenhet

Tomtyta 800 m2

Vattenförbrukning: 2000 m3

15 bostadsenheter
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Förslag till VA-taxa 2023

13

Brukningsavgifter 2023 som höjer avgiftsuttaget med 4,3 Mkr 

(jfr m prognos utfall 2022) till 35,8 Mkr samt gör taxan rättvis

Det förhöjda avgiftsuttaget på 4,3 Mkr fördelar sig enligt följande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 142- Övrigt

Ärendebeskrivning
Lennart Pettersson (M) ställer fråga om utredning av föreningsbidrag.
Siw Lunander (S) besvarar frågan.

Paragrafen är justerad
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Övrigt
§ 142
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-12-06

Kommunstyrelsen 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 143- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för samarbetet den gångna mandatperioden och önskar alla en god jul. 
Ordförande avslutar sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning
§ 143
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