
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

  Kommunstyrelsen 

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

Övriga 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Christina Johansson (S)
Hans Karlsson (S)
Thomas Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Christel Forsberg (S)
Börje Andersson (S)
Towe Jegeros (V)
Lotta Öhlund (MP)
Gösta Hedlund (C)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Björklund (M)
Rikard Arveden (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Jane Svedhjelm (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Magnus Andersson (S)
Ulf Ström (S), vice ordförande
Torbjörn Appelqvist (M), 2:e vice 
ordförande
Veronica Wallgren (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Martin Pettersson (KD)
Erik Storsveden (L)
Benny Albertsson (SD)
Jimmy Olsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Tjänstgörande ersättare.
3. Val av justerare. Justering föreslås äga rum tisdagen den 10 mars kl 15:00.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

2 - Förslag till prissättning av 
Hässlebergsskogen, fastigheterna Hallsberg 
Kårstahult 1:10-1:23 (20/KS/56)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Kårstahult 1:1 antogs 2017-12-05. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Hallsbergs norra del.

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade 
fastigheterna föreslås kosta 260 000 kronor per fastighet. Prissättning utgår från 200 kronor per 
kvadratmeter tomtmark och där fastigheter har en genomsnittsareal på 1300 kvm.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att prissättningen av fastigheterna 
Hallsberg Kårstahult 1:10 – 1:23 sätts till á 260 000 kr.

Beslutsunderlag 
 TS Förslag till prissättning Hässlebergsskogen fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10-1:23
 Kartbilaga Hässlebergsskogen

Expedieras till

Samhällsbyggnadsavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

3 - Förslag till prisättning Samsala etapp 2 
del av Hallsbergs-Falla 1:9 mfl (20/KS/57)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Hallsbergs-Falla 1:9 antogs 2018-05-22. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse.

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade blivande 
fastigheterna föreslås kosta mellan 260 000 - 300 000 kronor beroende på av tomtstorlek. 
Prissättning av områden för flerfamiljsbostäder föreslås till 200 kronor per kvadratmeter tomtmark.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar om prissättningen enligt kartbilaga, 
område nr 1 och 2 á 260 000 kr, område nr 3 á 300 000 kr samt tomter för flerfamiljsbostad, 
område nr 4 á 200 kr/kvm.

Beslutsunderlag 
 TS Förslag till prissätttning Samsala 2 del av Hallsbergs-Falla  1:9 mfl
 Kartbilaga Samsala 2

Expedieras till

Samhällsbyggnadsavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

4 - Konsekvensutredning av regionens 
neddragningar inom kollektivtrafiken för 
Hallsbergs kommun (19/KS/215)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd har fattat beslut, 2020-01-22, om allmän trafikplikt för 
stråket Örebro-Kumla-Hallsberg-Laxå-Askersund. Trafikstart för det nya utbudet ersätter dagens 
utbud vid ordinarie tidstabellskifte i december 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att ge förvaltningen ett utredningsuppdrag kring konsekvenser samt 
alternativa kompletteringar till regionens kollektivtrafikutbud.

Beslutsunderlag 
 Utredning av konsekvenser av regionens budget i balans inom kollektivtrafiken
 Återkoppling efter beslut om allmän trafikplikt i sydstråket
 Bilaga till återkoppling efter beslut om allmän trafikplikt i sydstråket,tabell
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

5 - Strategisk investering, byte av kulvert och 
värmeväxlare i undercentralen 
Transtensskolan (20/KS/22)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Transtensskolan byggdes under 60- 70-talet ihop med Alléskolan som senare såldes till Sydnärkes 
Utbildningsförbund. Tyvärr kunde inte värmesystemen separeras ifrån varandra då det inte fanns 
någon möjlighet att ansluta sig till E.ON:s fjärrvärmenät. Nu finns möjlighet till att avställa den 
gamla ledningen och att få en egen anslutningspunkt till Transtensskolan under våren 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att anslå fastighetsavdelningen 
ett strategiskt investeringsutrymme på 1 200 000 kronor för att genomföra anslutning till 
fjärrvärmenät och nya värmeväxlare i undercentralen.

Beslutsunderlag 
 TS Strategisk investering fjärrvärmeanslutning Transtensskolan

Expedieras till

Fastighetsavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

6 - Strategisk investering, renovering av tak 
Fredriksbergsskolan (20/KS/22)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Fredriksbergsskolans tak är i behov av renovering och fastighetsavdelningen planerar att 
genomföra en totalrenovering av taket på huvudbyggnaden under sommaren/hösten 2020. 
Renoveringen beräknas till 2 000 000 kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå 
fastighetsavdelningen ett strategiskt investeringsutrymme på
2 000 000 kronor.

Beslutsunderlag 
 TS Strategisk investering tak Fredrikbergsskolan

Expedieras till

Fastighetsavdelningen 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

7 - Strategisk investering, etapp 2 
Sydnärkehallen (20/KS/22)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under 2019 genomfördes etapp 1 av renovering omklädningsrum i Sydnärkehallen och nu planerar 
fastighetsavdelningen att genomföra övriga omklädningsrum i en etapp 2. Renoveringen beräknas 
uppgå till 1 900 000 kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå fastighetsavdelningen 
strategiskt investeringsutrymme 1 900 000 kronor.

Beslutsunderlag 
 TS Strategisk investering etapp två Sydnärkehallen

Expedieras till

Fastighetsavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

8 - Strategisk investering, 
tillgänglighetsanpassning Alléhallen (20/KS/22)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Tillgängligheten genom entrén till Alléhallen behöver förbättras samtidigt som omklädningsrum i 
anslutning till övningsbassängen behöver anordnas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå fastighetsavdelningen 
ett strategiskt investeringsutrymme på 2 800 000 kronor för att installera en ny hiss och nya 
omklädningsrum i anslutning till övningsbassängen.

Beslutsunderlag 
 TS Strategisk investering tillgänglighetsanpassning Alléhallen
 Allé Plan 1 Översikt
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

9 - Förslag till beslut gällande renovering av 
Transtensskolan (20/KS/66)

Föredragande  

Expedieras till

Fastighetsavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

10 - Ansökan om medel ur sociala 
investeringsfonden, fritidsgårdverksamhet 
(20/KS/54)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningen ansöker om medel ur kommunens sociala investeringsfond för att genomföra ett 
integrationsprojekt inom den öppna fritidsgårdsverksamheten. Projektet avser att genomföra 
gruppaktiviteter med olika teman. Exempel på tematiska inriktningar är idrott, friluftsliv och 
matlagning. Ett av målen är att ge ökad förståelse för sociala och kulturella skillnader. Projektet 
planeras att genomföras under två år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att avsätta en miljon kronor ur sociala investeringsfonden till 
fritidsavdelningen för genomförande av integrationsprojekt under en period av två år.

Projektet ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 TS Sociala investeringsfonden fritidsverksamhet
 Ansökan Sociala investeringsfonden fritidsverksamhet

Expedieras till

Fritidsavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

11 - Beslut kring ändring av taxa för 
familjerådgivning (20/KS/59)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Region Örebro län har inkommit med en begäran om att kommunen ska ta beslut om ändrad taxa 
för familjerådgivning. Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I Örebro 
län bedrivs familjerådgivningen åt kommunerna enligt ett avtal som ingick 1995 (rev 20098). I och 
med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för verksamheten fastställas av 
kommunen. Ärendet har beretts av Social- och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningen har också 
utfört barnkonsekvensanalys enligt bilaga.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att:
-att avgiften för besök till familjerådgivningen höjs till 250 kr per besök
-att en avgift för uteblivna besök till familjerådgivningen införs och beloppet fastställs till 250 kr
-att ändringar ska träda i kraft den 1 juni 2020.

Beslutsunderlag 
 TS Beslut kring ändring av taxa för familjerådgivning
 Protokollsutdrag SAN § 13 Beslut kring förslag  på ändring av taxa för familjerådgivning

Expedieras till

Region Örebro län

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

12 - Kommundirektörens rapport (20/KS/1) Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommundirektören informerar muntligt på sammanträdet och rapporten bifogas sedan till 
handlingarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till protokollet.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

13 - Ekonomisk rapport (20/KS/2) Föredragande  

Ärendebeskrivning

Rapporten delges muntligt på sammanträdet och bifogas sedan till protokollet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

14 - Meddelande (20/KS/4) Föredragande  

Ärendebeskrivning

Meddelande till kommunstyrelsen finns bifogad i samlad form.

Beslutsunderlag 
 Meddelanden till kommunstyrelsen  2020-03-03
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

15 – Övrigt Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-03  

16 – Sammanträdets avslutning Föredragande  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/KS/56 

Förslag till prissättning av Hässlebergsskogen, fastigheterna Hallsberg 
Kårstahult 1:10-1:23

Ärendebeskrivning 
En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Kårstahult 1:1 antogs 2017-12-05. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Hallsbergs norra del. 

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade fastigheterna 
föreslås kosta 260 000 kronor per fastighet. Prissättning utgår från 200 kronor per kvadratmeter 
tomtmark och där fastigheter har en genomsnittsareal på 1300 kvm.

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
att prissättningen av fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10 – 1:23 sätts till á 260 000 kr.

Ärendet 
Upphandling pågår av byggnation av vatten- och avloppsnät samt gator och belysning inom 
detaljplaneområdet och byggnationen förväntas vara klart under kvartal 2 2020.

Kommunfullmäktige, §138 2017, fattade beslut om prissättning för tomterna i exploateringen söder 
om kyrkan i Sköllersta, del av Sköllersta 1:4. En opartisk värdering genomfördes där marknadsvärdet 
bedömdes till 160-200 kr/kvm inom detaljplaneområdet.  Den beslutade prissättningen byggde på 
ett tomtpris om 160 kr/kvm i området.

En uppföljning av taxeringsvärden för tomtmark i Hallsberg, i Vibytorp, Vargen, Vikatorp och Samsala, 
har gjorts där de taxerade värdena på tomtmark är mellan 280-320 000 kr inklusive vatten och 
avloppsanslutning. Ett bedömt marknadsvärde vid försäljning för småhustomter generellt i Hallsberg 
är cirka 250 kr/kvm. Tidigare prissättning av kommunala tomter har påverkat marknadsvärdet och 
därför föreslås 200 kr/kvm för Hässlebergsskogen.

Vidare har en exploateringskalkyl upprättats för att bedöma om exploateringen har en ekonomisk 
bärighet. Den skattefinansierade delen har kostnadstäckning men anslutningsavgifter för vatten- och 
avlopp inte täcker kostnaderna för va-utbyggnationen. 

Kommunala avgifter för VA-anslutning, bygglov, mätavgifter och nybyggnadskarta tillkommer. 
Anläggningsavgiften för vattenanslutningen varierar mellan 120 000 kr-150 000 kr beroende på 
tomtstorlek och övriga kommunala avgifter totalt cirka 35 000-40 000 kr enligt gällande taxor.

För övrigt gäller kontraktsvillkor för aktiv tomtförsäljning enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-06-
18, dnr KS 2007/98.

Bebyggelse i området främjar ett barnperspektiv då det blir ett attraktivt bostadsområde där det 
finns närhet till förskola och skola, en trygg skolväg, närhet till skog, belyst motionsspår och 
spontanlekplats allt inom ett avstånd mellan 100-900 meter.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:20/KS/56 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Kartbilaga Hässlebergsskogen
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/KS/57 

Förslag till prisättning Samsala etapp 2 del av Hallsbergs-Falla 1:9 mfl

Ärendebeskrivning 
En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Hallsbergs-Falla 1:9 antogs 2018-05-22. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse. 

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade blivande 
fastigheterna föreslås kosta mellan 260 000 - 300 000 kronor beroende på av tomtstorlek. 
Prissättning av områden för flerfamiljsbostäder föreslås till 200 kronor per kvadratmeter tomtmark.

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
om prissättningen enligt kartbilaga, område nr 1 och 2 á 260 000 kr, område nr 3 á 300 000 kr samt 
tomter för flerfamiljsbostad, område nr 4  á 200 kr/kvm.

Ärendet 
Byggnation av vatten- och avloppsnät samt gator och belysning inom detaljplaneområdet pågår och 
etapp 2 A förväntas vara klart under våren 2020.

Kommunfullmäktige, §138 2017, fattade beslut om prissättning för tomterna i exploateringen söder 
om kyrkan i Sköllersta, del av Sköllersta 1:4. En opartisk värdering genomfördes där marknadsvärdet 
bedömdes till 160-200 kr/kvm inom detaljplaneområdet.  Den beslutade prissättningen byggde på 
ett tomtpris om 160 kr/kvm i området.

En uppföljning av taxeringsvärden för tomtmark i Hallsberg, i Vibytorp, Vargen, Vikatorp och Samsala, 
har gjorts där de taxerade värdena på tomtmark är mellan 280-320 000 kr inklusive vatten och 
avloppsanslutning. Ett bedömt marknadsvärde vid försäljning för småhustomter generellt i Hallsberg 
är cirka 250 kr/kvm. Tidigare prissättning av kommunala tomter har påverkar marknadsvärdet och 
därför föreslås 200 kr/kvm för Samsala etapp 2.

Vidare har en exploateringskalkyl upprättats för att bedöma om exploateringen har en ekonomisk 
bärighet. Den skattefinansierade delen har kostnadstäckning men anslutningsavgifter för vatten- och 
avlopp inte täcker kostnaderna för va-utbyggnaden. 

Kommunala avgifter för VA-anslutning, bygglov, mätavgifter och nybyggnadskarta tillkommer. 
Anläggningsavgiften för vattenanslutningen varierar mellan 120 000 kr-150 000 kr beroende på 
tomtstorlek och övriga kommunala avgifter totalt cirka 35 000-40 000 kr enligt gällande taxor.

För övrigt gäller kontraktsvillkor för aktiv tomtförsäljning enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-06-
18, dnr KS 2007/98.

Bebyggelse i området främjar ett barnperspektiv då det blir ett attraktivt bostadsområde där det 
finns pulkabacke och grönområde med vattendrag i området, närhet till skog samt en säker skolväg 
med separerade cykelvägar och en säker passage över Långängsvägen. En större lekplats, belyst 
motionsspår och föreningsaktiviteter för barn finns inom 400-900 m. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:20/KS/57 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Kartbilaga Samsala 2
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/KS/215 

Konsekvensutredning av regionens neddragningar inom 
kollektivtrafiken för Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd har fattat beslut, 2020-01-22, om allmän trafikplikt för 
stråket Örebro-Kumla-Hallsberg-Laxå-Askersund. Trafikstart för det nya utbudet ersätter dagens 
utbud vid ordinarie tidstabellskifte i december 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att ge förvaltningen ett utredningsuppdrag kring konsekvenser samt 
alternativa kompletteringar till regionens kollektivtrafikutbud.

Ärendet 
Regionens beslut av den nya trafiken i stråket består av elva allmänna kollektivtrafiklinjer med buss. 
Två av linjerna kan klassas som regionlinjer, en som expressbusslinje och åtta som landsbygdslinjer. 
Utbudet som trafikpliktsbeslutet innebär föregås av en större trafikutredning på strategisk nivå. 
Under våren 2020 till våren 2021 kommer trafiken att detaljplaneras och få sin exakta utformning. 

Regionen har skickat ut en återkoppling efter beslut om allmän trafikplikt, se bilagor.

Hallsbergs kommuns synpunkter har inte beaktats i beslutet. Kommunens farhågor kring 
konsekvenser med indragningar för linjetrafik, skolskjutslinjer, serviceresor och framför allt linje 710 i 
Hallsbergs tätort bör utredas och alternativa lösningar tas fram, tex med komplementtrafik, flextrafik 
eller anropsstyrd trafik.

Regionens beslut kan få stora konsekvenser för barn och ungdomars möjlighet att ta sig till skolan, 
fritidsaktiviter och i sociala sammanhang. En bättre barnkonsekvensanalys bör därför genomföras i 
utredningsuppdraget och delges regionen.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen

Kommundirektör Samhällsbyggnadscef

Bilagor
Återkoppling efter beslut om allmän trafikplikt

Trafikutbud med Örebro län 2011-2019
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REGION ÖREBRO LÄN 2020-02-05

Till kommunstyrelserna i Askersund, Hallsberg, Kumla 
och Laxå 

Återkoppling efter beslut om 
allmän trafikplikt 
- stråket Örebro-Kumla-Hallsberg- Askersund- Laxå 
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REGION ÖREBRO LÄN 2020-02-05

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om allmän 
trafikplikt

Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd har fattat beslut om allmän trafikplikt för stråket 
Örebro-Kumla- Hallsberg- Laxå- Askersund. Den nya trafikens omfattning i yttäckning och 
ungefärligt antal turer beskrivs i beslutet. Trafikstart för det nya utbudet ersätter dagens utbud 
vid ordinarie tidtabellskifte i dec 2021.

Skatteväxling 
Flertalet  kommuner i södra länsdelen uttrycker uppfattningen att regionen i och med 
skatteväxlingen åtagit sig att levererar ett visst utbud av allmän kollektivtrafik. En utbudsnivå 
eller yttäckning att bibehålla finns dock inte uttryckt i det avtal som slutits mellan dåvarande 
Landstinget och länets kommuner (Avtal om kollektivtrafik för Örebro län, 2012-01-01). 
Region Örebro län har förståelse för att en sådan uppfattning uppstått men det är alltså inte ett 
referensutbud att sträva efter i utveckling av trafik eftersom efterfrågan på resor ständigt 
förändras. 

Kommunerna har även påtalat att de upplever att det är boende på landsbygden som får bära 
majoriteten av bördan när det sker neddragningar i utbudet av allmän kollektivtrafik i länet. 
Kommunerna ser att en tydligare analys av hur och var invånare påverkas av 
trafikförändringar är eftersträvansvärt och att det hade varit värdefull information i 
remissförslaget. För mer information om utvecklingen av stads- och regiontrafik se bifogad 
tabell.

BRT i Örebro och nya trafik i sydstråket 
Det har riktats en del kritik om att BRT införs i Örebro och att trafik på landsbygden läggs 
ner. Vi har förståelse för att det kan tyckas motstridigt, att göra en satsning i en del av länet 
samtidigt som det sker reduceringar i en annan del av länet. Satsningen ligger dock till den 
allra största delen på infrastrukturen, medan kostnaderna för busstrafiken tas inom den 
ekonomiska ram vi har till förfogande idag .Örebro kommun ansvarar för kostnaderna för 
infrastrukturen. 

Eftersom BRT inte innebär någon egentlig kostnadsökning för Länstrafiken, så är det alltså 
inte så att vi lägger ner trafik på landsbygden för att finansiera BRT. BRT kommer även att 
underlätta även för dem som åker kollektivt från landsbygden in till Örebro. 

Idag kostar det Region Örebro län miljontals kronor årligen av att bussarna står stilla eller 
kryper fram i köer. När man nu bygger busskörfält kommer restiden för de som åker med 
bussen att minska med 20-30 procent. Detta innebär samtidigt att produktiviteten på linjen 
förbättras med motsvarande siffra. Vi kommer således få ut 20-30 procent mer av de ca 20 
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bussar som kommer att trafikera stråket. Detta är mycket angeläget, då vi idag har en situation 
där fullsatta bussar (där resenärer lämnas att vänta på nästa avgång) har blivit ett dagligt 
problem i Örebro stadstrafik. Vi står därför inför stora omprioriteringar även inom 
stadsbusstrafiken i Örebro. 

Kort remisstid och kritik om forcerad process
Vi är medvetna om att det varit en kort process och beklagar det. Utredning av ny trafik med  
dialog- och beslutsprocesser tar vanligtvis upp mot ett år, i det har fallet var tidsramen fyra 
månader (blev 5 månader).  Varför är då tidsaspekten så viktig? Det är en kombination av 
Region Örebro läns ekonomiska sparläge, ny avtalsperiod och det tid det tar att upphandla och 
detaljplanera ny trafik . 

Inriktningsbeslutet för budget i balans 2.0 gav ramarna om när trafikförändringarna ska ske. 
Målet  med de nya trafikuppläggen är en attraktiv trafik med bättre balans mellan utbud och 
efterfrågan. 

Avtalet med nuvarande entreprenör i sydstråket går ut i december 2021. Vid avtalsskifte är det 
rimligt att se över och utvärdera trafiken. Förvaltningen hade innan budget i balans 2.0 inte 
för avsikt att göra förändringar i  sydstråket till nästa avtalsperiod. Det ekonomiska läget 
ändrade på prioriteringarna och bedömningen var att med ett så stort underskott på 60 mnkr så 
behöver förändringar göras tidigare. 

Under hösten 2019 informerade Region Örebro län kommunerna om vad inriktningen i 
budget i balans 2.0 innebar och vilka kategorier av trafik som var föremål för utredning om 
nedläggning. Vi inhämtade inspel som kunde vara med och forma utredningarna som ett sätt 
att ta in bredare perspektiv. Vi beklagar om vi inte varit tillräckligt tydliga.

Med en tight tidsram är det dessvärre vissa delar som måste försakas. Remisstiden blev därför 
väldigt kort. Fokus lades på att utreda nuvarande trafik och göra den nya trafiken attraktiv och 
sammanhängande med buss och tåg, så att prioriteringarna skulle bli rätt. Vi beklagar den 
korta tiden för process som varit. 

Ökade kostnader för skolskjuts och förväntningarna av Mer- Koll 
Skolskjutsfrågan har varit central i den här processen. Kommunerna i den södra länsdelen har 
riktat kritik mot att de linjelagda skolskjutlinjerna läggs ner och menar att kostnaden läggs 
över på kommunerna. Idag köper kommunerna skolkort av Region Örebro län, som en 
delfinansiering av de linjelagda skollinjerna. Den uppskattade besparing som kommunerna 
skulle göra genom att  köpa skolkort istället för att bekosta upphandlad skolskjuts skulle 
överföras till Länstrafiken. I utvärderingen av Mer-Koll menade kommunerna att någon 
besparing inte gjorts (med undantag för Askersunds kommun som ett år gjorde en besparing). 
Det borde därför inte bli någon ökad skolskjutskostnad för kommunerna genom att ta bort de 
skolskjutslinjerna som kom till i Mer-Koll. 
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För de linjer som fanns innan Mer-Koll och som nu tas bort förstår vi att kommunerna får 
ökade kostnader för skolskjuts. 

Vad händer med hållplatser som linjer inte kommer angöra? 
Region Örebro län kommer bekosta avveckling av busshållplatser där linjer tas bort. 
Hållplatsutrustningen äger Länstrafiken och kommer avveckla den när linjen tas bort. 
Kommunen är ansvarig för marken hållplatsen står på. 

Buss till Tiveden 
Laxå och Askersunds kommun har lyft behovet av buss till Tiveden. Ett av förslagen är att 
Region Örebro län tillsammans med Askersunds och Laxå kommun, Västtrafik, Länsstyrelsen 
i Örebro län, Västra Götalandsregionen, Naturvårdsverket besöksnäringen i Tiveden och 
Karlsborgs kommun medverkar till att turistbuss Tiveden etableras permanent med trafik 
under april till oktober. Samt att det blir möjligt för lokalbefolkningen att åka med bussen. 

Vi ser det som intressant att tillsammans med regionala tillväxtnämnden, Askersund kommun 
och Laxå kommun utreda frågan vidare under våren 2020. Region Örebro län håller för 
närvarande på att utvärdera testet med Närtrafik, som nu prövas i Askersunds och Nora 
kommuner. Ambitionen är att denna typ av trafik ska inrättas i hela länet, men kanske i annan 
form. En sådan lösning skulle då kunna tillgodose behovet att trafikförsörja Tiveden. 

Ramtider för skolan 
När busslinjerna ska detaljplaneras kommer vi ha dialog med utbildningsområdena i 
respektive kommun för att säkerställa att det blir så bra matchning som möjligt. Vi vet redan 
nu att elever som reser mellan Finnerödja och Laxå kommer få en väntetid innan skolan börjar 
i Laxå. Vi vill passa på ett framföra att vi tycker det är bra att Laxå kommun kommer möta 
upp med läxhjälp innan skolstart. 

Öppna kommunens upphandlade skolskjutsar för andra resenärer 
Askersunds kommun föreslår att skolskjutsentreprenören ges möjlighet att ta emot 
länstrafikens biljetter och låta allmänheten resa med. Förutsättningarna behöver vara klara 
inför den upphandling som ska ske för skolskjutsar hösten 2020. Region Örebro län är öppen 
för att diskutera detta vidare med kommunen. 

Kumla föreslår att en utredning görs som gör trafiken mer attraktiv 
Region Örebro län arbetar hela tiden med att göra trafiken mer attraktiv, men vi kan säkert bli 
bättre på att informera om vad som är på gång och hur vi bättre kan samverka. 
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Hur ser processen ut från och med nu?
Den beslutade busstrafiken ska upphandlas och detaljplaneras. I arbetet med att få till en så 
bra trafik så möjligt kommer era inspel vara viktiga för Svealandstrafiken.

Region Örebro län kommer vara behjälpliga med frågor och funderingar som kan uppstå inför 
skolskjutsupphandling/ tillägg för skolskjutsupphandling som kommunerna eventuellt 
kommer att behöva göra. Mer information om detta kommer på Regional beredningsgrupp till 
regionala chefssamverkansgruppen för verksamhetsområdet trafik och infrastruktur tisdagen 
den 18 februari. 
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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning
Regional utveckling 2020-01-28 Tjänsteanteckning

Trafikutbud med Örebro län år 2011-2019
Tabellerna som presenteras i denna sammanställning visar förändring av utbud i trafik, buss och tåg, i jämförelse med år 2011 som är det sista 
året före skatteväxlingen som genomfördes 2012. Skatteväxlingen innebar att beslutsfattandet och det ekonomiska ansvaret helt övergick till 
landstinget och senare Region Örebro län. Detta hade tidigare varit delat mellan kommunerna och landstinget. Efter det att Region Örebro län 
tog över trafiken har verksamheten inte fört statistik per kommun utan per entreprenör och per stråk.

För att få en uppfattning om den reella förändringen vad gäller utbud i trafik presenteras även befolkningsutvecklingen i Örebro län och ett 
årsmedel för KPI. Sist i sammanställningen, presenteras en karta över länets kommuner som anger antal invånare per den sista december 2018 
och hur befolkningen i länets kommuner förändrats åren 2000-2018.
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Tidtabellstimmar (tusentals) landsbygdstrafik buss
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Länet Sydöst 26212 26 847 27 359 27 135 29 896 32 871 32 904 31 020 30 304
Örebro (Östernärke), m.m. (exkl skolskjuts)  +2,4% +4,4% +3,5% +14,1% +25,4% +25,5% +18,3% +15,6%

Länet Sydväst 38 224 38 009 38 660 39 071 53 431 76 364 75 535 72 403 68 171
Kumla, Hallsberg, Askersund, Lax, Örebro  -0,6% +1,1% +2,2% +39,8% +99,8% +97,6% +89,4% +78,3%

Länet Centralt 58 093 56 690 58 643 61 938 62 399 65 425 67 327 73 490 71 884
Örebro (exkl Östernärke), Lekeberg m.m.  -2,4% +0,9% +6,6% +7,4% +12,6% +15,9% +26,5% +23,7%

Länet Väst 25 905 26 950 27 231 27 165 27 274 40 074 57 027 55 000 53 534
Karlskoga, Degerfors, Örebro m.m.  +4,0% +5,1% +4,9% +5,3% +54,7% +120,1% +112,3% +106,7%

Länet Nordväst 29 782 30 353 31 190 34 372 34 927 37 804 41 602 40 822 40 884
Hällefors, Nora, Örebro m.m.  +1,9% +4,7% +15,4% +17,3% +26,9% +39,7% +37,1% +37,3%

Länet Nordost 40 173 46 074 44 634 45 349 45 715 45 802 46 286 46 251 44 236
Kopparberg, Lindesberg, Örebro m.m.  +14,7% +11,1% +12,9% +13,8% +14,0% +15,2% +15,1% +10,1%

Länet  Landsbygdstrafik Totalt 218 389 224 923 227 717 235 030 253 642 298 340 320 681 318 986 309 013
  +3,0% +4,3% +7,6% +16,1% +36,6% +46,8% +46,1% +41,5%

Tidtabellstimmar (tusental) tätort med buss
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Örebro 217071 218 312 212 399 226 339 225 924 226 852 228 175 227 757 226 820
  +0,6% -2,2% +4,3% +4,1% +4,5% +5,1% +4,9% +4,5%

Karlskoga 21 198 21 746 21 783 22 439 22 498 21 025 18 048 18 838 18 816
  +2,6% +2,8% +5,9% +6,1% -0,8% -14,9% -11,1% -11,2%

Länet Tätortstrafik Totalt 238 269 240 058 234 182 248 778 248 422 247 877 246 223 246 595 245 636
  +0,8% -1,7% +4,4% +4,3% +4,0% +3,3% +3,5% +3,1%
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Tidtabellstimmar (tusental) landsbygds- och tätortstrafik med buss
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Landsbygds- och tätortstrafik Totalt 456 658 464 981 461 899 483 808 502 064 546 217 566 904 565 581 554 649
  +1,8% +1,1% +5,9% +9,9% +19,6% +24,1% +23,9% +21,5%

Invånare i Örebro län
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

281 572 283 113 285 395 288 150 291 012 294 941 298 907 302 252  
 +0,5% +1,4% +2,3% +3,4% +4,7% +6,2% +7,3% -100,0%
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Trafikkostnad för buss i Örebro län år 2011-2019

Entreprenörsersättning (tkr) landsbygdstrafik med buss
Nedan tabeller ange ersättning till de entreprenörer som under åren kört landsbygdstrafik och tätortstrafik med buss. Kostnaden anges i 
löpande priser. I den sista tabellen presenteras ett årsmedel av KPI (konsumentprisindex).
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Länet Sydöst 27021 28 047 27 959 27 783 31 152 35 048 36 858 36 435 41 048
Örebro (Östernärke), m.m. (exkl skolskjuts)  +3,8% +3,5% +2,8% +15,3% +29,7% +36,4% +34,8% +51,9%

Länet Sydväst 51 250 51 609 52 146 53 134 59 827 72 899 74 786 71 668 70 692
Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå, Örebro  +0,7% +1,7% +3,7% +16,7% +42,2% +45,9% +39,8% +37,9%

Länet Centralt 55 571 53 313 54 747 57 694 59 718 60 128 66 752 78 472 80 711
Örebro (exkl Östernärke), Lekeberg m.m.  -4,1% -1,5% +3,8% +7,5% +8,2% +20,1% +41,2% +45,2%

Länet Väst 25 203 27 603 28 192 29 066 29 744 42 396 56 730 58 215 59 911
Karlskoga, Degerfors (inkl Lindbergs buss), Örebro m.m.  +9,5% +11,9% +15,3% +18,0% +68,2% +125,1% +131,0% +137,7%

Länet Nordväst 30 877 32 908 33 804 38 336 42 403 40 840 44 711 45 070 48 185
Hällefors, Nora, Örebro m.m.  +6,6% +9,5% +24,2% +37,3% +32,3% +44,8% +46,0% +56,1%

Länet Nordost 40 304 45 604 45 086 45 952 48 998 50 508 58 476 57 526 59 105
Kopparberg, Lindesberg, Örebro m.m.  +13,2% +11,9% +14,0% +21,6% +25,3% +45,1% +42,7% +46,6%

Landsbygdstrafik Totalt 230 226 239 084 241 934 251 965 271 842 301 819 338 313 347 386 359 652
  +3,8% +5,1% +9,4% +18,1% +31,1% +46,9% +50,9% +56,2%

Page 33 of 62



5 (7)

www.regionorebrolan.se

Entreprenörsersättning (tkr) tätortstrafik med buss
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Örebro 150993 149 458 150 894 158 271 160 288 161 418 168 250 181 603 187 599
  -1,0% -0,1% +4,8% +6,2% +6,9% +11,4% +20,3% +24,2%

Karlskoga 13 676 13 391 14 285 14 873 14 685 15 015 16 976 17 664 18 974
  -2,1% +4,5% +8,8% +7,4% +9,8% +24,1% +29,2% +38,7%

Tätortstrafik Totalt 164 669 162 849 165 179 173 144 174 973 176 433 185 226 199 267 206 573
  -1,1% +0,3% +5,1% +6,3% +7,1% +12,5% +21,0% +25,4%

Entreprenörsersättning (tkr) landsbygds- och tätortstrafik med buss 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Landsbygds- och tätortstrafik totalt 394 895 401 933 407 113 425 109 446 815 478 252 523 539 546 653 566 225
  +1,8% +3,1% +7,7% +13,1% +21,1% +32,6% +38,4% +43,4%

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KPI, årsmedel 1 778 1 794 1 793 1 790 1 789 1 807 1 839 1 879  
  +0,9% +0,8% +0,7% +0,6% +1,6% +3,4% +5,7% -100,0%
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Kostnad för trafik med tåg i Örebro län 2011-2019

Ersättning (tkr) för köpt tågtrafik
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TiB 31203 46 217 52 298 58 070 64 401 63 360 65 871 62 148 56 694
 +0,0% +48,1% +67,6% +86,1% +106,4% +103,1% +111,1% +99,2% +81,7%

SJ 5 940 6 252 6 538 6 604 6 853 10 997 11 152 11 152 11 152
 +0,0% +5,3% +10,1% +11,2% +15,4% +85,1% +87,7% +87,7% +87,7%

Mälab 1 067 1 287 1 365 2 017 6 446 7 962 31 106 31 326 32 863
 +0,0% +20,6% +27,9% +89,0% +504,1% +646,2% +2815,3% +2835,9% +2979,9%

Kinnekullebanan 1 198 860 758 766 708 1 946 3 254 3 217 3 393
 +0,0% -28,2% -36,7% -36,1% -40,9% +62,4% +171,6% +168,5% +183,2%

Värmlandstrafik 1 419 807 5 151 6 232 5 747 5 460 7 905 9 2361 8 724
  +0,0% -43,1% +263,0% +339,2% +305,0% +284,8% +457,1% +550,9% +514,8%

Transitio 0 0 0 0 0 1 429 439 0 0
 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%

Länet  tågtrafik Totalt 40 827 55 423 66 110 73 689 84 155 91 154 119 727 117 079 112 826
 +0,0% +35,8% +61,9% +80,5% +106,1% +123,3% +193,3% +186,8% +176,4%

1 År 2018 debiterades med en del som tillhörde 2017, därav den relativt stora skillnaden mellan åren 2017/2018/2019
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BILDEN HÄMTAD FRÅN 
SIDAN ”HURVIBOR.SE” SOM 
ÄR HYRESGÄST-
FÖRENINGENS FAKTABANK.
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Strategisk investering, byte av kulvert och värmeväxlare i 
undercentralen Transtensskolan

Ärendebeskrivning 
Transtensskolan byggdes under 60- 70-talet ihop med Alléskolan som senare såldes till Sydnärkes 
Utbildningsförbund. Tyvärr kunde inte värmesystemen separeras ifrån varandra då det inte fanns 
någon möjlighet att ansluta sig till E.ON:s fjärrvärmenät. Nu finns möjlighet till att avställa den gamla 
ledningen och att få en egen anslutningspunkt till Transtensskolan under våren 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå fastighetsavdelningen ett strategiskt investeringsutrymme på 
1 200 000 kronor för att genomföra anslutning till fjärrvärmenät och nya värmeväxlare i 
undercentralen.

Ärendet 
Alléskolan ska bygga ut med en ny fjärrvärmecentral och det innebär att det nu finns en möjlighet för 
Transtensskolan att få en egen förbindelsepunkt till fjärrvärmenätet. Hallbergs kommun har fått 
möjligheten att ansluta till E.on:s  fjärrvärmenät till ett rabatterat pris förutsatt att E.on kan gräva 
den samtidigt som de genomför Alléskolans nybyggnation.

Transtenskolan och Hus B på Alléskolan har idag ett gemensamt värmesystem som förbinds med en 
kulvert mellan byggnaderna. Isoleringen är bristfällig och vattnet i ledningen måste ha 65-85 grader 
året runt för att tillgodose kökets behov. Det är både onödigt kostsamt och miljö- och energimässigt 
olämpligt. Systemet är även känsligt för störningar. Ledningen är sammankopplad med 
värmesystemet i Alléskolan. Då systemtrycket sjunker eller då cirkulationspumpen stannar i hus B får 
varken köket eller värmesystemet varmvatten. Det innebär också en ökad frysrisk.

Livslängden på en rörkulvert är beräknad till 40 år. Kulverten som går mellan Alléskolan och 
Transtenskolan är 50 år. För att säkerhetsställa driften för värme- och varmvattenleverans skulle den 
behöva bytas under de närmaste åren.

Förutsatt att E.on kan göra en samtida anslutning av Alléskolan och Transtenskolan beräknas en 
samordningsvinst på cirka 700 000 kronor för Hallsbergs kommun.

Vi kommer att få en hög leveranssäkerhet med ny fjärrvärmekulvert och vi kommer ifrån det 
framtida underhållsbehovet genom en direktanslutning. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Clas-Göran Classon

Kommundirektör Förvaltningschef DOS
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Strategisk investering, renovering av tak Fredriksbergsskolan

Ärendebeskrivning 
Fredriksbergsskolans tak är i behov av renovering och fastighetsavdelningen planerar att genomföra 
en totalrenovering av taket på huvudbyggnaden under sommaren/hösten 2020. Renoveringen 
beräknas till 2 000 000 kronor.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå fastighetsavdelningen ett strategiskt investeringsutrymme på 
2 000 000 kronor.

Ärendet 
Fredriksbergsskolan består av tre byggnader; huvudbyggnaden, en lågdel samt gymnastikbyggnaden. 
Huvudbyggnadens tak är från 60-talet och består av enkupigt taktegel. Teglet är i väldigt dåligt skick 
och det har läckt igenom på vissa ställen och orsakat att underliggande delar har rötskadats. 

Lågdelens tak är utbytt på den ena sidan för cirka åtta år sedan. Den andra delen är i ett bra skick och 
beräknas hålla ytterligare 10 år. Hela den delen av taket rengjordes förra året och behandlades mot 
mossa. Gymnastikbyggnadens tak är bytt för cirka fem år sedan.

Inför budgetår 2020 redovisade fastighetsavdelningen att Fredriksbergsskolans tak var i behov av 
renovering och finns därför planerat i ramen för strategiska investeringar 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Clas-Göran Classon

Kommundirektör Förvaltningschef DOS
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Strategisk investering, etapp 2 Sydnärkehallen 

Ärendebeskrivning 
Under 2019 genomfördes etapp 1 av renovering omklädningsrum i Sydnärkehallen och nu planerar 
fastighetsavdelningen att genomföra övriga omklädningsrum i en etapp 2. Renoveringen beräknas 
uppgå till 1 900 000 kronor.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå fastighetsavdelningen 
strategiskt investeringsutrymme 1 900 000 kronor.

Ärendet 
Sydnärkehallen är en av flera väl använda och uppskattade idrottsanläggningar som kommunen har 
inom sitt fastighetsbestånd. I hallen finns dels bollhall men även isrink. Många föreningar är 
verksamma i lokalen. Fastighetsavdelningen har under 2018 utrett Sydnärkehallens tekniska skick 
och förutsättningar. I utredningen konstateras att hallen är sliten men ändå väl fungerande. Bland 
annat konstaterades att duschutrymmena har nått slutet av sin livslängd. De tät-och ytskikt som finns 
är defekta och risken för följdskador är stor. Omklädningsrummen och dess wc är slitna och 
nedgångna, även dessa behöver rustas i samband med duschrenoveringen. Idag finns ett behov av 
att öka antalet duschar. 

Under 2019 har etapp 1 utförts där två omklädningsrum och anslutande duschutrymmen renoverats, 
4 duschar har nu utökats till 8 duschar. Under 2020 önskar fastighetsavdelningen att utföra etapp 2 
som innehåller 4 omklädningsrum, 2 duschutrymmen och 1 städutrymme vilket är den sista etappen. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Bisera Cajo

Kommundirektör Tf. Fastighetschef

Bilagor
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/KS/22 

Strategisk investering, tillgänglighetsanpassning Alléhallen 

Ärendebeskrivning 
Tillgängligheten genom entrén till Alléhallen behöver förbättras samtidigt som omklädningsrum i 
anslutning till övningsbassängen behöver anordnas.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå fastighetsavdelningen 
ett strategiskt investeringsutrymme på 2 800 000 kronor för att installera en ny hiss och nya 
omklädningsrum i anslutning till övningsbassängen.

Ärendet 
En ökad tillgänglighet är av stor betydelse för att så många som möjligt ska kunna delta i samhället 
på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och 
personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. 

Tillgängligheten till Alléhallen och badanläggningen behöver förbättras. För att möjliggöra att även 
rullstolsburna kan ta sig in via huvudentrén behöver en ny hiss installeras. I anslutning till lilla 
bassängen planeras två nya omklädningsrum för personer med funktionsnedsättning där möjlighet 
för ledsagare att biträda och själva byta om finns. Ombyggnaden sker genom att befintliga tvätt- och 
förrådsutrymmen byggs om samtidigt som en varuhiss i anslutning till lastbryggan tas bort. På så sätt 
tillskapas plats för både dusch- och toalettutrymmen samt omklädningsskåp. Nya förrådsutrymmen 
som kan nås från övningsbassängen behöver också byggas på den befintliga lastbryggan. 
Badbassängen kan därmed användas på ett rationellt sätt bland annat i undervisningssyften.

Förslaget till tillgänglighetsanpassning har presenterats för intresseorganisationer, kommunens 
ledsagare och anhöriga. Reaktionerna har varit positiva och avsikten är att arbetet fortlöpande ska 
förankras med målgruppens berörda och företrädare.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Clas-Göran Classon

Kommundirektör Förvaltningschef

Bilagor

Ritning sektion A ny hiss i huvudentré och sektion B nya omklädningsrum
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/KS/54 

Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden, 
fritidsgårdverksamhet

Ärendebeskrivning 
Fritidsavdelningen ansöker om medel ur kommunens sociala investeringsfond för att genomföra ett 
integrationsprojekt inom den öppna fritidsgårdsverksamheten. Projektet avser att genomföra 
gruppaktiviteter med olika teman. Exempel på tematiska inriktningar är idrott, friluftsliv och 
matlagning. Ett av målen är att ge ökad förståelse för sociala och kulturella skillnader. Projektet 
planeras att genomföras under två år.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsätta en miljon kronor 
ur sociala investeringsfonden till fritidsavdelningen för genomförande av integrationsprojekt under 
en period av två år.

Projektet ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen.

Ärendet 
Hallsberg har idag en fritidsgård, ungdomshuset Kuben, verksamheten riktar sig till barn och 
ungdomar i åldern 10-18 år. Syftet med verksamheten är att ge barnen och ungdomarna en 
meningsfull fritid i närvaro av trygga vuxna som kan guida dem och vägleda dem i deras aktiviteter 
och sociala umgänge. Verksamheten arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, folkhälsofrågor och allas 
lika värde och lika rättigheter. Förutom att ge barnen en trygg och stimulerande plats att vistas på så 
erbjuds aktiviteter som är roliga och utvecklande samt en plats att vara på där man kan känna sig 
säker och där det finns vuxna att vända sig till. En del av besökarna kommer från ett utanförskap på 
ett eller annat sätt. För dessa barn och ungdomar spelar fritidsgården en stor roll. 

Redan idag genomförs arbete med att prata om värdegrund, sociala koder, kultur och kulturkrockar, 
men det finns ett behov av att göra mer. Det är viktigt både för individen men också för samhället att 
man så snart som möjligt gör en insats för att förbättra integrationen. Dels för att barn och 
ungdomar snabbare och lättare ska kunna komma in i det svenska samhället, men också för att 
förebygga eventuella framtida problem med segregation, svårigheter i skolan och svårigheter att 
förstå kulturella och sociala koder i det svenska samhället.

Integrationsprojektet är tänkt att ske i organiserad gruppform där deltagarna bedriver aktiviteter 
med olika teman. Inledningsvis kommer dessa teman vara vildmarksliv/friluftsliv, foto/film/media, 
könsnormer och könsroller, idrott och föreningsliv, samt matlagning/matkultur. En fritidsledare 
kommer att ansvara för och leda gruppaktiviteterna. Aktiviteterna ska i hög utsträckning vara 
deltagarstyrda så barnen och ungdomarna tränas i att samarbeta, planera och genomföra olika 
aktiviteter och projekt. Samarbete kan ske med studieförbund och/eller föreningar då möjligheten 
ges. Projektbudgeten är 1 000 000 kronor och omfattar 900 000 kronor i personalkostnader plus 
material och livsmedel 100 000 kr.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:20/KS/54 

Projektets målgrupp är i första hand barn och ungdomar och syftar till barnets bästa enligt 
barnkonventionens intentioner.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Förvaltningschef Ekonomichef

Bilagor
Ansökan från Fritidsförvaltningen 
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Ansökan sociala investeringsfonden
Integrationsprojekt kopplat till öppen fritidsgårdsverksamhet

Hallsbergs kommuns fritidsavdelning ansöker om medel ur sociala investeringsfonden för att 
genomföra ett integrationsprojekt kopplat till den öppna fritidsgårdsverksamheten. Vi ansöker om 1 
000 000 kr för att bedriva ett tvåårigt projekt. 

Beskrivning av projektet

Integrationsprojektet är tänkt att ske i organiserad gruppform där deltagarna bedriver aktiviteter 
med olika teman. Inledningsvis kommer dessa teman vara vildmarksliv/friluftsliv, foto/film/media, 
könsnormer och könsroller, idrott och föreningsliv, samt matlagning/matkultur. Under projekttidens 
gång kan det bli aktuellt att utveckla/utöka en eller flera av gruppaktiviteterna/temana och 
avveckla/minska en eller flera av de andra. Detta beroende på intresse och utvecklingsmöjligheter.  

Det kommer att genomföras en gruppaktivitet per kväll som fritidsgården har öppet, det vill säga 
måndag - fredag. Detta kommer att ske avskilt från den ordinarie öppna fritidsgårdsverksamheten 
och ses som ett komplement till densamma. Projektet är inte begränsat enbart till Hallsberg utan kan 
även ske i andra delar av kommunen, till exempel i samarbete med andra föreningar som bedriver 
fritidsgårdar. Ungdomarna får anmäla sig till grupperna som ska vara om max 12 personer och ha ett 
integrationsfrämjande syfte. Viktigt är att grupperna sammansätts på ett sätt som främjar 
integration, det vill säga av ungdomar med olika etnisk bakgrund.

En fritidsledare kommer att ansvara för och leda gruppaktiviteterna. Aktiviteterna ska i hög 
utsträckning vara deltagarstyrda så barnen och ungdomarna tränas i att samarbeta, planera och 
genomföra olika aktiviteter och projekt. Vi kommer att samarbeta med studieförbund och/eller 
föreningar då möjligheten ges. Vi kommer även att ha en nära dialog med kommunens 
arbetsmarknads- och integrationsenhet för eventuella samarbetsmöjligheter och för att se hur vi kan 
komplettera varandras verksamheter.

Kort om de olika gruppaktiviteterna/temana:

Vildmarksliv/friluftsliv
Huvudsyftet är att lära sig att vistas på ett säkert sätt i skog och mark, men där man även får lära sig 
om allemansrätt, vad som gäller vid eldning, handhavande av kniv och vilka ens skyldigheter är då 
man vistas i naturen. Vi kommer att samverka med polis, räddningstjänst och föreningar inom 
området. 

Foto/film/media
Här får ungdomarna i samverkan med personal planera och genomföra olika film och fotoprojekt. 
Om önskan finns kan dessa sedan visas i olika sammanhang, till exempel Kuben, andra fritidsgårdar, 
skolor och dylikt. Vi arbetar med språk, konstformen foto/film och tränar på att samarbeta i grupp. Vi 
kommer även att utveckla vår podcast där barnen och ungdomarna själva, inom vissa ramar, får 
bestämma vilka ämnen de vill ta upp och vilka personer de eventuellt vill ha med i podcasten. 

Könsnormer och könsroller
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Ungdomarna får möjlighet att ta upp ämnen och frågeställningar vad gäller relationer, sociala koder 
och kultur. Vi diskuterar olikheter vad som förväntas av flickor respektive pojkar i olika kulturer och 
vad svensk lagstiftning anger. Vi pratar om hur det kan vara om man bryter mot normer och vad det 
innebär för individen och för samhället. 

Idrott och föreningsliv
Prova på olika idrotter i samarbete med föreningar för att på så sätt ge barnen och ungdomarna en 
möjlighet att få se vilket utbud av idrott som Hallsbergs kommun har att erbjuda, men även prata om 
vad som förväntas av en då man är medlem i en ideell förening. Där tänker vi oss att samarbeta med 
Hallsbergs föreningsliv, med kommunens integrationspedagog, samt med Örebro läns 
Idrottsförbund.

Matlagning/matkultur
Syftet med denna aktivitet är att vi tillsammans lagar mat från olika länder och kulturer. Vi kommer 
då att få tillfälle att samtala om olikheter och likheter samt att de övar sig i färdigheter runt 
matlagning. När vi sedan äter tillsammans kommer matsituationen bli en trevlig stund där 
personalen kan uppmuntra till samtal, att barnen och ungdomarna får berätta om sin bakgrund, 
tankar och funderingar runt integration, kultur och sociala koder. 

Syfte med projektet

Vi ser det som en viktig uppgift att arbeta med integration med de barn och ungdomar som besöker 
fritidsgården. En del av dem har uppehållstillstånd och kommer således att stanna i Sverige under en 
lång tid, kanske för resten av sina liv. En del av dem är ensamkommande barn. Vi arbetar redan nu 
med att prata om värdegrund, sociala koder, kultur och kulturkrockar, men ser att det finns ett behov 
av att göra mer och att jobba mer systematiskt. Vi tycker att det är viktigt för både individen men 
också för samhället att man så snart som möjligt gör en insats för att förbättra och påskynda 
integrationen. Dels för att barn och ungdomar snabbare och lättare ska kunna komma in i det 
svenska samhället och få ett bra och enklare liv, men också för att förebygga eventuella framtida 
problem med segregation, svårigheter i skolan och svårigheter att förstå kulturella och sociala koder i 
olika kulturer.

Mål och effekter med projektet

Målen med projektet är att de deltagande ungdomarna ska få:

Ökad kunskap och förståelse. Ökad kunskap i de specifika ämnena, samt en ökad förståelse för 
sociala och kulturella skillnader. 

Utökat kontaktnät och vänskapskrets. Nya vänner och att utveckla redan befintliga relationer genom 
samtal och samarbeten. Även möjlighet att komma i kontakt med, och lära känna, utomstående 
personer från exempelvis föreningslivet.

Ökat deltagande i föreningsliv och samhällsliv.  En eller flera av ungdomarna går med i en förenings 
ordinarie verksamhet. Ungdomarna stärks i sig själva att ta plats som samhällsmedborgare, 
exempelvis genom att reflektera kring samhällsproblem och ta ställning i olika frågor.
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Projektets budgeterade kostnader

Personalkostnader 900 000 kr

Material och livsmedel 100 000 kr

Totalt 1 000 000 kr

Utvärdering och uppföljning av projektet

Projektet kommer att utvärderas och följas upp, efter ett år och efter två år. I utvärderingen ska 
framgå vad som gjorts, antalet deltagare fördelat på killar och tjejer, och vilka effekter som uppnåtts 
utifrån målen med projektet. Den metod som kommer att användas för att mäta effekterna är semi-
strukturerade fokusgruppsintervjuer med de deltagande ungdomarna. Förhoppningen är att 
verksamheten i detta projekt ska kunna implementeras i den ordinarie verksamheten efter 
projektets avslutning. 

Beskrivning av fritidsgårdsverksamheten på Ungdomshuset Kuben

Hallsberg har idag en fritidsgård med verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 10-18 
år. Lokalen är i ungdomshuset Kuben och den ligger i Hallsbergs tätort. Vi har dagligen ca 45-90 
besökare och ca 60 % av dem är pojkar. Vi serverar mellanmål, toast, Pan pizza och piroger i 
caféterian till självkostnadspris. På fredagar har vi ett begränsat utbud godis och läsk. Det är dagligen 
aktiviteter så som tv-spel, biljard, kortspel, sällskapsspel, idrott, podcast, pyssel och bakning. Vi 
erbjuder också läxhjälp och tillfällen att idrotta. Vi har barn med både svensk och utländsk bakgrund, 
men andelen barn med utländsk bakgrund är störst de flesta dagarna. 

Vi har också startat upp ett nätverk med skolorna i Hallsberg tätort, Transtenskolan, Långängsskolan 
och Stocksätterskolan, för att på så sätt kunna samverka mer runt ungdomar, samt tydliggöra olika 
behov som finns för stunden och hur vi ska kunna samverka för att kunna tillgodose dessa behov.

Syftet med fritidsgårdsverksamheten på Ungdomshuset Kuben

Syftet med verksamheten är att ge barnen och ungdomarna en meningsfull fritid i närvaro av trygga 
vuxna som kan guida dem och vägleda dem i deras aktiviteter och i deras sociala umgänge. Vi arbetar 
aktivt med värdegrundsfrågor, folkhälsofrågor och allas lika värde och lika rättigheter. Naturligtvis är 
alla aktiviteter drogfria. Förutom att ge barnen en trygg och stimulerande plats att vistas på så vill vi 
erbjuda aktiviteter som är roliga och utvecklande samt en plats att vara på där man kan känna sig 
säker och där det finns vuxna man kan vända sig till om man har behov av det. Vi arbetar aktivt med 
integration eftersom våra besökare är barn och ungdomar med olika kulturell bakgrund. Det är 
tydligt att en del av besökarna kommer från ett utanförskap på ett eller annat sätt. De kanske inte 
har kamrater i så stor utsträckning, eller i vissa fall inga kamrater alls, de har inte pengar med sig till 
mellanmål, de har svårt att delta i aktiviteter som kostar pengar eller spela instrument. För dessa 
barn och ungdomar spelar fritidsgården en stor roll. 
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Det finns samhällsekonomiska vinster att göra genom att arbeta förebyggande med barn och 
ungdomar. Att mäta effekter av förebyggande arbete kan dock vara problematiskt då mycket rör sig 
om antaganden och sker under en mycket lång tid. Vi kan dock känna oss säkra på att för en stor del 
av de besökare vi har hos oss gör vi en skillnad och under den tiden vi har dem hos oss på 
fritidsgården har vi möjlighet att arbeta aktivt med dem vad gäller integration samt få dem att bryta 
eventuella destruktiva mönster både för dem själva och för samhället. 

Anna Björkman Tobias Fornbrant

Fritidskonsulent Fritidschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/KS/59 

Beslut kring ändring av taxa för familjerådgivning

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har inkommit med en begäran om att kommunen ska ta beslut om ändrad taxa för 
familjerådgivning. Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I Örebro län 
bedrivs familjerådgivningen åt kommunerna enligt ett avtal som ingick 1995 (rev 20098). I och med 
att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för verksamheten fastställas av 
kommunen. Ärendet har beretts av Social- och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningen har också 
utfört barnkonsekvensanalys enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att:
-att avgiften för besök till familjerådgivningen höjs till 250 kr per besök
-att en avgift för uteblivna besök till familjerådgivningen införs och beloppet fastställs till 250 kr
-att ändringar ska träda i kraft den 1 juni 2020. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Maria Fransson

Förvaltningschef Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag SAN §13 Beslut kring förslag om ändring av taxa för familjerådgivning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-11

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 

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

Övriga 
 

Josefin Bäck (Nämndsekreterare)
Jaana Jansson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §13

Ordförande _________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare _________________________________________________________________
Inga-Britt Ritzman

Sekreterare _________________________________________________________________
Josefin Bäck

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Kerstin Larsson (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Olle Isacsson (M)

Beslutande ledamöter 
 

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Peter Hörlin (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Robert Topalian (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)
Ingrid Grahn (L)  ersätter Ingela Hagenfors (KD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-02-11
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2020-02-13 till och med 2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 13 Ändrade avgifter för Familjerådgivningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13 - Ändrade avgifter för Familjerådgivningen 
(20/SAN/47)

Ärendebeskrivning 

Familjerådgivningen avser att ändra avgifter för besök på Familjerådgivningen. Idag är 
avgiften 150 kr per besök och ändringen föreslås bli 250 kr per besök. Familjerådgivningen 
önskar också få ta betalt för uteblivna besök med 250 kr per gång.

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
föreslå Kommunfullmäktige besluta
- att avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per besök.
- att en avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, samt att beloppet fastställs 
till 250 kronor.
- att ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta
- att avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per besök.
- att en avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, samt att beloppet fastställs 
till 250 kronor.
- att ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ändrade avgifter familjerådgivning
 Missiv familjerådgivningen
 Avgifter Fam.råd.givningen RÖL 2020
 Barnkonsekvensanalys

Paragrafen är justerad
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Ändrade avgifter för Familjerådgivningen

§ 13

20/SAN/47
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/47 

Ändrade avgifter för Familjerådgivningen

Ärendebeskrivning 
Familjerådgivningen avser att ändra avgifter för besök på Familjerådgivningen. Idag är avgiften 150 kr 
per besök och ändringen föreslås bli 250 kr per besök. Familjerådgivningen önskar också få ta betalt 
för uteblivna besök med 250 kr per gång.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta
- att avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per besök.
- att en avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, samt att beloppet fastställs till 250 
kronor.
- att ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020 

Ärendet 
Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt Socialtjänstlagen. I vårt län bedriver regionen 
familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. 

Med familjerådgivning avses verksamhet med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i 
parförhållanden och familjer (SoL 5:3). Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom terapisamtal 
medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. 

Nuvarande avgift är 150 kronor per samtal, avgiften har varit densamma cirka 20 år och förslaget är 
att höja den till 250 kronor per samtal a´ cirka 90 minuter. De nya avgifterna är tänkta att täcka del av 
ökade kostnader för personal och drift av verksamheten.

Kommunfullmäktige har att ta ställning till om avgiften ska höjas för samtal hos Familjerådgivningen 
samt att Familjerådgivningen ska kunna ta ut avgiften vid uteblivna besök.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Missiv – Beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivningen.

Barnkonsekvensanalys
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Postadress 

Region Örebro län 

Regional utveckling 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 1, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Ingmar Ångman 2020-01-21 Missiv 

 

 

Beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivningen 
 

Översänder underlag för beslut om ändrade avgifter för familjerådgivningen. 

Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I vårt län bedriver 

regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. 

(Reviderat 2009). Verksamheten är skatteväxlad.  

I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för 

verksamheten fastställas av kommunerna. Det framgår av avtalet och är juridiskt 

prövat.  

Av den anledningen uppmanas kommunerna att fatta beslut i enlighet med bifogat 

underlag och meddela regionen sitt beslut. Besked lämnas på följande adress:  

Region Örebro län 

Familjerådgivningen 

Box 1613 

701 16 Örebro  

Ange vårt diarienummer 20RS580 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Ingmar Ångman 

Områdeschef 

Välfärd och folkhälsa 

 

Bilaga: Ändrade avgifter familjerådgivning 
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Sid 1 av 1

Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Bankgiro
577-3338

BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 
Blankettanvisning
Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Familjerådgivningen

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Ändring av avgifter för besök för vuxna med samlevnadskonflikter i parförhållanden i form av terapisamtal och 
bearbetning av samlevnadsproblem i familjerelationer.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

En höjning av avgifter för par som söker familjerådgivning.

Vilka barn berörs?

Alla barn som lever i familjer där vuxna har samlevnadsproblem. De senaste decenniernas barnforskning har visat 
att barns behov och barnets bästa är föränderliga och inte givna en gång för alla. Det är svårt att förutsäga ett 
barns utveckling, eftersom den är föränderlig. Barns alla förutsättningar är inte kända eller definierbara. Således 
gäller inte detta beslut alla barn men barn som lever i osunda relationer kan ta skada. Barns rätt till sina föräldrar 
är ytterligare ett hänsynstagande som har vägts in.
Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Om föräldrar lever i en parrelation med samlevnadskonflikter, men saknar ekonomiska möjligheter att söka 
Familjerådgivningen kan det påverka barn negativt. Föräldrar kan då få hjälp att söka stöd med ekonomi eller 
öppen verksamhet inom socialtjänsten, med utgångspunkt från sina behov. Familjerådgivningen är en möjlighet 
för föräldrar i parrelationer som har samlevnadskonflikter att bearbeta dessa med hjälp av terapi. Vinsterna för 
barn kan till exempel vara: ökat inflytande och delaktighet i sin vardag, ökad tillgänglighet till sina föräldrar samt 
minskad ohälsa hos barnet.

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt
En barnkonsekvensanalys ligger till grund för beslutsfattande i den här frågan som kan röra vissa barn. Hänsyn har 
tagits till barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12 som är en generell vägledning och grundprinciperna i  barnets 
bästa. Vidare har också följande artiklar vägts in för att ta hänsyn till barnrätten och barnets bästa i beslutet: 
Artikel 5: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling 
och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till. Artikel 18: Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för 
barnets uppfostran och utveckling. Staten ska hjälpa föräldrarna.

Barnkonsekvensanalys genomförd av Datum

Jaana Jansson 2020-02-04

I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 
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2020-02-27

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

Meddelanden till kommunstyrelsen 2020-03-03
 Protokoll, Sydnärkes kommunalförbund 2019-12-13, 19/KS/61-12

 Protokoll från inspektion av överförmyndarverksamheten, 20/KS/46-1-2

 Protokoll Vätternvatten AB 2019-12-06 , 19/KS/66-6

 Protokoll Sydnärkes lönenämnd 2019-12-11, 19/KS/106-2

 Årsredovisning Sydnärkes överförmyndarnämnd 19/KS/62-7

 Rapportering internkontroll Sydnärkes överförmyndarnämnd 19/KS/62-8

 Verksamhetsplan 2020, budget 2020-2023, Samordningsförbundet 
Sydnärke, 20/KS/9-1

 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2020-01-31, 20/KS/12-1

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner 
om äldre – teknik, kvalitet och effektivitet, 20/KS/52-1

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner 
om strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025, 20/KS/53-1

 Remissvar angående efterbehandlingsåtgärder Tisaren och Estaboån, 
20/KS/43

 Information till revisorerna från nämnden, 20/KS/61
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