HALLSBERGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Plats och tid
för sammanträde

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 17 november
2014 kl 18.30

Ärenden

1 Sammanträdets inledning
2 Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden
som finns på dagordningen)
3 Aktuell information
Avsägelser
-Fyllnadsval
--4 Gemensam nämnd för företagshälsovård och tolkoch översättarservice
5 Skattesats för 2015
6 Val av ledamöter i kommunstyrelse, nämnder mfl organ
7 Förslag från kommuninvånare
8 Ej besvarade motioner
9 Meddelanden
10 Ledamöternas frågestund
Hallsberg 2014-11-06
Ulf Ström
ordförande
Den som är förhindrad att deltaga anmäler detta till
Anette Johansson 0582-68 51 16 (inte personlig e-post)
eller
Ulrika F Lindberg, 0582-68 51 13 (inte personlig e-post)
eller
e-post till: kommun@hallsberg.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-17

KF §

Sammanträdets inledning
1. Sammanträdets öppnande.
2. Upprop.
3. Val av justerare, tillika rösträknare.
4. Fastställande av om kallelse och kungörelse har skett på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslistan.
_________

Justerare

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-11-17

KF §

Dnr KS

Gemensam nämnd för företagshälsovård och
tolk- och översättarservice
Förslag till kommunfullmäktige
1. Hallsbergs kommun godkänner samverkansavtal mellan Örebro läns
landsting, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och
Laxå kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt
tolk- och översättarservice med giltighet fr.o.m. 2015-01-01.
2. Hallsbergs kommun antar från samma tidpunkt reglemente för den
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
3. För sin riktighet förutsätter beslutet samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsberg och Laxå kommuner.
4. Till ledamot i nämnden väljs AA. Till ersättare i nämnden väljs BB.
(Val sker i kommunfullmäktige).
Ärendet
Hallsbergs kommun har hitintills haft avtal med företaget Feelgood
avseende företagshälsovård. Det avtalet är nu uppsagt och diskussioner
har förts med företrädare för Örebro läs landsting om att få ingå i landstingets gemensamma nämnd för företagshälsovård och tolk- och
översättarservice.
Den gemensamma nämnden bildades av landstinget och Örebro kommun
och sedan har även Kumla kommun blivit medlem. Nämnden har behandlat ett förslag om att erbjuda Hallsbergs och Laxå kommuner möjlighet att bli medlemmar i nämnden.
De bifogade dokumenten, föredragnings-PM, reglemente samt
samverkansavtal beskriver nämndens verksamhet.
En samverkan i den gemensamma nämnden förutsätter att alla
samverkansparter fattar samstämmiga beslut enligt följande:
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-11-17
1. Hallsbergs kommun godkänner samverkansavtal mellan Örebro läns
landsting, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och
Laxå kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt
tolk- och översättarservice med giltighet fr.o.m. 2015-01-01.
2. Hallsbergs kommun antar från samma tidpunkt reglemente för den
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
3. För sin riktighet förutsätter beslutet samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsberg och Laxå kommuner.
4. Till ledamot i nämnden väljs AA. Till ersättare i nämnden väljs BB.
För närvarande ligger anslagen för företagshälsovård i nämndernas
respektive budget. Om det ska vara så framöver eller om medlen ska
ligga centralt under kommunstyrelsen, är en fråga som kommer att tas
upp till behandling vid ett senare tillfälle.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 122 2014)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar
_________

Justerare

Utdragsbestyrkande

FÖREDRAGNINGSPM

ORGAN

SAMMANTRÄDESDATUM

Landstingsstyrelsen

2014-10-30

Nytt samverkansavtal och reglemente – gemensam nämnd för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
Diarienummer: 14OLL3211
Handläggare: Henrik Karlsson

Ärendebeskrivning
Förslag om att Hallsbergs kommun och Laxå kommun, från och med den 1 januari 2015, ska
ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
Föreligger förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden.

Beredning
Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice har vid
sitt sammanträde den 17 september 2014 tillstyrkt en anslutning av ytterligare kommuner till
nämndens verksamhetsområde.

Bedömning
Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en gemensam nämnd, kallad den
gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. 2007 tillfördes
kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen
gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Sedan
2009 medverkar även Kumla kommun i den gemensamma nämnden. Nämnden benämns
den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
Sedan nu även Hallsbergs kommun och Laxå kommun önskar medverka i den
gemensamma nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellan Örebro läns landsting,
Örebro kommun och Kumla kommun upphör fr.o.m. 2015-01-01, då nytt avtal träder i kraft.
Samtidigt gäller även nytt reglemente för nämnden varvid tidigare reglemente upphör att
gälla.
Örebro läns landsting är som tidigare värdorganisation och den gemensamma nämnden
ingår landstingets organisation. För att nämndens sammansättning ska spegla den
parlamentariska sammansättningen i Örebro län föreslås med ändring av tidigare avtal och
reglemente att nämnden ska bestå av tolv ledamöter och ersättare. Härvid ska landstinget
utse sex ledamöter och sex ersättare. Örebro kommun och Kumla kommun ska utse två
ledamöter och två ersättare vardera och Hallsbergs kommun och Laxå kommun ska utse en
ledamot och en ersättare vardera. Landstinget ska som värdorganisation inneha posten som
ordförande medan Örebro kommun ska inneha posten som vice ordförande.
Den gemensamma nämndens uppgifter har förtydligats och skrivningen kring
kostnadsfördelning har justerats för att bättre följa tillämpningen av tidigare samverkansavtal.

Konsekvenser för Miljö-, Barn- och Jämställdhetsperspektiven
Inga
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FÖREDRAGNINGSPM

ORGAN

SAMMANTRÄDESDATUM

Landstingsstyrelsen

2014-10-30

Ekonomiska konsekvenser
Inga direkta konsekvenser då kostnadsfördelningen följer tillämpningen av tidigare
samverkansavtal mellan landstinget, Örebro kommun och Kumla kommun.
Underlag
Förslag till nytt samverkansavtal för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice.
Förslag till nytt reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t för sin del godkänna samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun,
Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun avseende samverkan angående
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet fr.o.m. 2015-01-01,
a t t från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,
a t t tidigare samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun och Kumla
kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft,
a t t tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt
a t t beslutet för sin riktighet förutsätter samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i
Örebro, Kumla, Hallsberg och Laxå.

Örebro den 2014-10-30

Rickard Simonsson

Delges:

2 (2)
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SAMVERKANSAVTAL
Bakgrund
Örebro läns landsting, nedan kallat landstinget, och Örebro kommun har kommit överens om
att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma
nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Till grund för denna samverkan
träffades ett avtal härom. Genom beslut i landstinget och Örebro kommun tillfördes 2007
kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen
gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Sedan
2009 medverkar även Kumla kommun i den gemensamma nämnden. Nämnden benämns den
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
Sedan nu även Hallsbergs kommun och Laxå kommun önskar medverka i den gemensamma
nämnden upphör härvid det tidigare ingångna avtalet mellan landstinget, Örebro kommun och
Kumla kommun fr.o.m. 2015-01-01, då detta avtal träder i kraft.
Landstinget, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå Kommun,
gemensamt kallade parterna, träffar därför nu nedanstående avtal om samverkan angående
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
Landstinget är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i landstingets
organisation.

§ 1 Uppgifter m.m.
Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt
parterna. Vad avser företagshälsovården deltar Örebro kommun endast med den del som
utgöres av programområdet Social välfärd.
Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom landstinget.
Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Landstingshälsan)
och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice).
Landstingshälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad
rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och
översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk
saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter.

§ 2 Administration
Landstinget skall genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och verkställighet av
nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

§ 3 Äganderätt till egendom och arbetsgivaransvar
För den verksamhet som skall bedrivas i nämnden skall landstinget vara huvudman och äga
eller förhyra fastighet, inventarier och annan lös egendom.
Landstinget skall vara arbetsgivare för den personal som är anställd i nämndens verksamhet.

§ 4 Försäkring
Landstinget ansvarar för att egendom och verksamhet har erforderligt försäkringsskydd.
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§ 5 Kostnadsfördelning m.m.
Var och en av parterna beslutar i vilken utsträckning man vill använda den gemensamma
nämndens tjänster. När det gäller företagshälsovård fastställer vardera parten årligen den
budget man avsätter för företagshälsovård. Det fastställda beloppet för företagshälsovård
betalas månatligen med 1/12. Tolktjänsterna beställs löpande utifrån uppkomna behov och
faktureras månatligen.
Respektive part svara för uppkomna underskott i proportion till det antal timmar man anlitat
den gemensamma nämndens tjänster.
Överskott som uppkommer i verksamheten skall tillföras denna verksamhet om inte parterna
beslutar om annat.

§ 6 Insyn i förvaltningen
Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens
verksamhet. Nämnden skall till parterna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är.

§ 7 Mandatperiod
Mandatperioden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till
fullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare om
uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång enligt vad närmare anges i § 10.

§ 8 Sammansättning
Nämnden skall bestå av tolv ledamöter och tolv ersättare. Landstinget utser sex ledamöter och
sex ersättare. Örebro kommun och Kumla kommun utser två ledamöter och två ersättare
vardera. Hallsbergs kommun och Laxå kommun utser en ledamot och en ersättare vardera.
Parterna är överens om att landstinget skall inneha posten som ordförande och Örebro
kommun skall inneha posten som vice ordförande.

§ 9 Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas av parterna i
samråd. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol.

§ 10 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med 2015-01-01 till och med 2019-12-31 och förutsätter för sin
giltighet godkännande av landstingsfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla,
Hallsberg och Laxå.
Vardera parten har rätt att senast 12 månader före avtalstidens utgång säga upp detta avtal till
upphörande. Sker inte sådan uppsägning är avtalet förlängt med fyra år i sänder. För dessa
förlängningsperioder gäller en uppsägningstid av 18 månader före avtalsperiodens utgång.
Detta avtal ersätter ett tidigare mellan landstinget, Örebro kommun och Kumla kommun
ingånget avtal i denna sak.
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------------------Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Örebro den

Örebro den

För Örebro läns landsting

För Örebro kommun

------------------------

------------------------

------------------------

-----------------------

Kumla den

Hallsberg den

För Kumla kommun

För Hallsbergs kommun

------------------------

------------------------

------------------------

Laxå den
För Laxå kommun

------------------------

------------------------

------------------------
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Bakgrund
Örebro läns landsting och Örebro kommun har kommit överens om att från och med
2005-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan
angående företagshälsovård.
Örebro kommun och landstinget har senare, med verkan från och med 2007-09-01, beslutat att
kommunens tolkförmedling skall tillföras den gemensamma nämnden, som därvid namnändrats till den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård samt
tolkförmedling.
Sedan 2009-01-01 ingår även Kumla kommun i den gemensamma nämnden.
Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice.
Sedan beslut nu även fattats om att Hallsbergs kommun och Laxå kommun med verkan från
och med 2015-01-01, skall ingå i den gemensamma nämnden gäller för den gemensamma
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice nedanstående

REGLEMENTE

Landstinget är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i landstingets
organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan landstinget, Örebro
kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun ingånget samverkansavtal
för den gemensamma nämnden.

§ 1 Uppgifter m.m.
Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt
parterna. Vad avser företagshälsovården deltar Örebro kommun endast med den del som
utgöres av programområdet Social välfärd.
Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom landstinget.
Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Landstingshälsan)
och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice).
Landstingshälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad
rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och
översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk
saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter.
Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med
detta reglemente och samverkansavtalet.
Nämnden skall till landstinget och kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är.
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Nämnden skall vid behov samråda med berörda nämnder och förvaltningar i landstinget och
kommunerna samt med andra myndigheter.

§ 2 Sammanträden
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Nämnden sammanträder hos landstinget om inte nämnden själv bestämmer annat.

§ 3 Sammansättning
Nämnden består av tolv ledamöter och tolv ersättare. Landstinget utser sex ledamöter och sex
ersättare. Örebro kommun och Kumla kommun utser två ledamöter och två ersättare vardera.
Hallsbergs kommun och Laxå kommun utser en ledamot och en ersättare vardera.
Landstinget skall som värdorganisation utse ordförande medan Örebro kommun utser vice
ordförande.
Ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande väljs för den mandatperiod som
gäller för nämnder i landsting och kommuner.

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare från den part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens
ställe.
Om ersättare inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige
bestämda ordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare
från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en
ersättare från ett annat parti.
En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra,
sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om
ersättare från annat parti har trätt in.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

§ 5 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.
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§ 6 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern
äldste ledamoten göra detta.

§ 7 Ersättare för ordföranden
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 8 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör då
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll skall anslås på landstingets och kommunernas anslagstavlor.

§ 9 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.

§ 10 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

§ 11 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-11-17

KF §

Dnr KS

Skattesats för 2015
Förslag till kommunfullmäktige
Skattesatsen för 2015 fastställs till 21,05 per skattekrona.
Ärendet
Kommunstyrelsen kommer att vid sitt sammanträde den 2
december fatta beslut om förslag till budget för Hallsbergs
kommun för 2015. Kommunfullmäktige sammanträder den 15
december för att bland annat ta ställning till det förslaget.
Dessförinnan måste emellertid kommunstyrelsen fastställa
förslag till skattesats för 2015. I frågan ingår även föreslagen
skatteväxling med Örebro läns landsting. Se förslag från
ekonomiavdelningen i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 123 2014)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar
_________

Justerare

Utdragsbestyrkande

2014-10-20

Ekonomiavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE 19/2014

T.f. Ekonomichef
Ann-Charlotte Korff
Ekonomisekr
Roger Edström

Kommunstyrelsen

Skattesats för år 2015
Budgeten för år 2015 kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december 2014.
Kommunstyrelsen måste senast i oktober lämna förslag på skattesats inför kommande år.
Kommunfullmäktige ska sedan senast i november besluta om skattesatsen.
Kommunfullmäktigehar dock möjlighet att så sent som i december ändra den.
Region Örebro län skall från och med 2015-01-01 genom skatteväxling kompenseras för ett
utökat kostnadsåtagande. Hallsbergs kommun har till och med år 2014 kostnader för
medlemsavgift till Regionförbundet på kommunstyrelsens budget för transfereringar.
Regionförbundet avvecklas från och med år 2015 och verksamheten överförs till Region
Örebro län. Kommunens kostnader försvinner från och med år 2015.
Skatteväxlingen innebär att Region Örebro län höjer utdebiteringen med 3 öre per
skattekrona. Länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. Det innebär att
skattesatsen för Hallsbergs kommun föreslås bli 21,05 kr per skattekrona.

Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
att

fastställa skattesatsen för 2015 till 21,05 kr per skattekrona.

HALLSBERGS KOMMUN
Ekonomiavdelningen

Ann-Charlotte Korff
T.f. Ekonomichef

Roger Edström
Ekonomisekr
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KF §

Dnr KS

Val av ledamöter i kommunstyrelse och
nämnder med flera organ
Förslag till kommunfullmäktige
Valberedningens förslag beräknas vara klart den 13 november.
Ärendet
Kommunfullmäktige kommer vid samanträdet att välja
ledamöter till kommunstyrelse, kommunala nämnder,
kommunalförbund, gemensamma nämnder och en rad andra
organ. Partierna i fullmäktige nominerar kandidater till
kommunfullmäktiges valberedning, som sedan inför
sammanträdet i fullmäktige den 17 november, lägger fram sina
förslag. Fördelningen av platserna är ett resultat av
överläggningar mellan partiföreträdarna, och har sin grund i
mandatfördelningen i fullmäktige.
Valberedningens förslag kommer att delas ut vid sammantrdet
den 17 november.
Följande val ska göras:
Kommunfullmäktiges organ

Kommunfullmäktiges revisorer, 6 ledamöter

Kommunstyrelse och nämnder
(Enligt 6 kap 20 § KL får KF bestämma att en nämnd ska ha ett eller
flera utskott. Om KF inte ha bestämt något om utskott, får nämnden själv
bestämma om den ska ha utskott. För tydlighetens skull bör KF besluta
att nämnderna, utöver de utskott som nämns nedan, får inrätta även andra
utskott, tex beredningsutskott).
Kommunstyrelse, 15 ledamöter och 15 ersättare
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-11-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 ledamöter
Kultur- och utbildningsnämnd, 11 ledamöter och 11 ersättare
Kultur- och utbildningsnämnd, kultur- och fritidsutskott, 5 ledamöter
inga ersättare
Socialnämnd, 11 ledamöter och 11 ersättare
Socialnämnden, IFO-utskott, 5 ledamöter
Drift- och servicenämnd, 11 ledamöter och 11 ersättare
Valnämnd, 7 ledamöter och 7 ersättare
Överförmyndarnämnd, 3 ledamöter och 3 ersättare
Myndighetsnämnd, 3 ledamöter, inga ersättare
Taxe- och avgiftsnämnd, 1 ledamot och 1 ersättare per kommun
It-nämnd, 1 ledamot och 1 ersättare
Lönenämnd, 1 ledamot och 1 ersättare
Kommunalråd och partiföreträdare
Kommunalråd
Partiföreträdare
Kommunala stiftelser och kommunalförbund
Hallbos styrelse, 9 ledamöter och 9 ersättare, 2 revisorer och 2
revisorsersättare, 1 auktoriserad revisor och 1 ersättare,
Beredningsutskott 3 ledamöter, 3 ersättare
Sydnärkes utbildningsförbund, direktionen, 3 ledamöter och 3 ersättare
Nerikes brandkår, direktionen, 1 ledamot och 1 ersättare samt 1 revisor
Sydnärkes avfallsförbund, 1 ledamot och 1 ersättare
Kommunala bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Hallsbergs Industribyggnads AB (HIBA), 5 ledamöter och 5 ersättare,
ägarombud och ersättare, 2 lekmannarevisorer och 2 ersättare
Hallsbergs fastighets AB 1, (HFAB 1), 3 ledamöter, 1 auktoriserad
revisor och en ersättare, 2 lekmannarevisorer, ägarombud och ersättare.
Sociala stiftelser
Björstorpshemmets minnesfond, 3 ledamöter och 3 ersättare, 3 revisorer
och 3 revisorsersättare
Fallagårdens stiftelse, 1 ledamot, 1 revisor och 1 revisorsersättare
Stiftelsen Gamla och vårdbehövande, 3 ledamöter och 3 ersättare, 2
revisorer och 2 revisorsersättare
Nygårdshemmets stiftelse, 1 ledamot, 1 revisor och 1 revisorsersättare
Ombud/representanter i/till:
Kommuninvest ekonomisk förening, 1 ombud och 2 ersättare
Mälarbanans intressenter, 1 ombud
Övriga uppdrag
Regionalt miljöråd, 1 politiker och 1 tjänsteman
(Tj-man utses av nämnd)
Brottsförebyggande rådet, 2 ledamöter
politiker

KF utser politiker

KF utser

Nämndemän, 7 ordinarie
Vigselförrättare/partnerskapsförrättare/namngiviningsofficiant, antal ?
Begravningsförrättare, antal?
Sydnärkegruppen, 2 ledamöter och 2 ersättare
Gode män enligt fastighetsbildningslagen (ska utses av KF), 3
sakkunniga i
tätortsfrågor och 3 sakkunniga i landsbygdsfrågor
Mälardalsrådet, 2+2
Hopajola, ombud plus ersättare
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Samordningsförbundet FINSAM
Kommuninvest, nominering av ledamot till bolagets styrelse
Begravningsombud, nominering av person

_________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Hallsbergs kommun
Sökrapport ärende
Kommunstyrelsen
Diarienr
Ärendemening
Handläggare
Avd
Notering
Betn
Avs/Mott
Fastbet
2014/35 KS
Motion ang allmänhetens inflytande
över hur tomten vid Folkets Hus ska
användas

Sida 1 (1)
Uppl.dat
Avsl.dat
2014-03-10

2014/19 KS

Tomas Hagenfors
Motion om en kostnadsfri förskola
och skola i Hallsbergs kommun

2014-01-28

2013/192 KS

Kicki Johansson
Motion om inrättande av ett
pedagogiskt pris

2013-12-12

2013/191 KS

Tomas Hagenfors, kristdemokraterna
Motion om översyn av kommunens
alkoholpolicy

2013-12-12

2013/124 KS

Tomas Hagenfors, kristdemokraterna
Motion om posten som ordförande i
kommunrevisionen

2013-09-23

Moderaterna, Centerpartiet,
Folkpartiet och Kristdemokraterna

Winess 4.02-468
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Meddelanden
Meddelas och lägges till handlingarna:

Löpnr 1445/2014
Socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2014
Löåpnr 1449/2014
Revisorerna i Sydnärkes Utbildningsförbund. utlåtande avseende
delårsrapport 2014
________

Justerare

Utdragsbestyrkande

