SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

18:30-19:30

Alléskolan aula, Hallsberg

Hans Karlsson (S) (ordförande)
Inga-Britt Ritzman (S) (vice ordförande)
Inger Hellqvist (C) (2:e vice ordförande)
Magnus Andersson (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Börje Andersson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Rikard Arveden (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Martin Pettersson (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Towe Jegeros (V)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Jarmo Kurvinen (SD)
Jussi Rinne (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Ewa-Rosa Sliwinska (S) ersätter Halmat Hosayn
(S)
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Kommunfullmäktige
Anna-Karin Ryefalk (S) ersätter Siw Lunander
(S)
Andreas Zakrisson (C) ersätter Erik Teerikoski
(C)

Övriga
Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-16
Ordförande

_________________________________________________________________
Hans Karlsson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Ulf Ström (S)
Lena Gunnarsson (KD)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Christina Torpman

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Kommunfullmäktige
2019-03-25

Datum för överklagan

2019-04-02

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelseförvaltningen

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Allmänhetens frågestund
Information om arbetet med det nya äldreboendet Kullängen
Aktuell information
Avsägelser och fyllnadsval 2019
Val av ledamöter och ersättare till Hallsbergs bostadsaktiebolag, HBAB
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda
samt konsekvenser av införandet av OPF-KL
Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m.
Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
Interpellation Tryggare kommun vid kris och större påfrestning
Anmälan om motion Åtgärda radonet i Hallsbergs kommun
Obesvarade motioner
Förslag från kommuninvånare 2019
Meddelanden
Ledamöternas frågestund
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

§ 1- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan av detta protokoll.
3. Till justerare, tillika rösträknare, väljs Ulf Ström (S) och Lena Gunnarsson (KD). Protokollets
justering äger rum tisdag 2 april klockan 15:00
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs på det vis som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

§ 2- Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på
dagordningen.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 3- Information om arbetet med det nya äldreboendet Kullängen
Ärendebeskrivning
Ulrika F Lindberg, lokalstrateg, lämnar muntlig information om arbetet med det nya
äldreboendet Kullängen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

§ 4- Aktuell information
Ärendebeskrivning
Häftet Kvinnor och män i Örebro län 2019 från Länsstyrelsen Örebro län delas ut till
ledamöterna på sammanträdet.
Boken Politikernas ekonomibok från Dagens Samhälle delas ut på sammanträdet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

§ 5 - Avsägelser och fyllnadsval 2019
(19/KS/7)

Ärendebeskrivning
Halmat Hosayn (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Kristoffer Köning (S) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i bildningsnämnden.
Ulrika Björklund (M) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM) och Gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
entlediga Halmat Hosayn (S) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ansöka
hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.
entlediga Kristoffer Köning (S) från sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden.
entlediga Ulrika Björklund (M) från sina uppdrag som ersättare i Samordningsförbundet
Sydnärke (FINSAM) och Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Halmat Hosayn (S) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ansöka
hos länsstyrelsen om ny sammanräkning
entlediga Kristoffer Köning (S) från sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden
till ny ersättare i bildningsnämnden välja Jamal Bayazidi (S)
entlediga Ulrika Björklund (M) från sina uppdrag som ersättare i Samordningsförbundet
Sydnärke (FINSAM) och Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice
entlediga Ulf Ström (S) från sina uppdrag som stämmoombud till kommunens bolag,
Vätternvatten AB, Childrens Museums Ekonomiska förening
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
till nytt stämmoombud till kommunens bolag, Vätternvatten AB och Childrens Museums
Ekonomiska förening välja Hans Karlsson (S)
till ersättare för stämmoombudet till kommunens bolag, Vätternvatten AB och Childrens
Museums Ekonomiska förening välja Inga-Britt Ritzman (S)
till revisor välja Niklas Sandström (SD)
till ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden välja Dan Fredriksson (SD)

Beslutsunderlag





Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 6 - Val av ledamöter och ersättare till Hallsbergs bostadsaktiebolag,
HBAB
(19/KS/47)

Ärendebeskrivning
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till Hallsbergs bostadsaktiebolag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ledamöter i Hallsbergs Bostads AB välja:
Andreas Svahn (S)
Siw Lunander (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Anders Lycketeg (C)
Jimmy Olsson (SD)
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i Hallsbergs Bostads AB välja:
Magnus Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Erik Storsveden (L)
Lotta Öhlund (MP)
Dan Fredriksson (SD)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 7 - Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd
till förtroendevalda samt konsekvenser av införandet av OPF-KL
(19/KS/13)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28 § 38 att anta OPF-KL (numera kallade OPF-KL 14),
bestämmelserna om omställningsförmåner och pension för förtroendevalda. Det kom att
gälla från januari 2015 utan övergångsbestämmelser från tidigare pensionssystem.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu tagit fram OPF-KL 18 som ska gälla för
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18).
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsen till
pensionsmyndighet vars uppgift är att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18).
Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet vars uppgift är
att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.

Beslutsunderlag



TS Bestämmelser om omställningsstöd pension samt familjeskydd till förtroendevalda OPF-KL
18
opf kl 18

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 8 - Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal,
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m.
(19/KS/5)

Ärendebeskrivning
Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren, Conny
Larsson eller Torbjörn Appelqvist, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena
Fagerlund, Clas-Göran Classon eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn
med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser,
fullmakter, avtal och liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet
beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat
beslutanderätten till en tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande
beslut, att tjänsteperson ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande
handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren, Conny
Larsson eller Torbjörn Appelqvist, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena
Fagerlund, Clas-Göran Classon eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn
med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser,
fullmakter, avtal och liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet
beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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beslutanderätten till en tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande
beslut, att tjänsteperson ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande
handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

Beslutsunderlag


TS Firmatecknare avtal mm

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 9 - Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
(19/KS/27)

Ärendebeskrivning
Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa riktlinjer för intern
kontroll av ekonomi och verksamhet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och
verksamhet.

Beslutsunderlag



TS Riktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10 - Interpellation Tryggare kommun vid kris och större påfrestning
(19/KS/41)

Ärendebeskrivning
Lennart Pettersson (M) har inkommit med en interpellation angående tryggare kommun vid
kris och större påfrestning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
interpellationen får ställas.
interpellationen förklaras besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) besvarar interpellationen.
Lennart Pettersson (M) deltar i interpellationsdebatten.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
interpellationen får ställas.
interpellationen förklaras besvarad.

Beslutsunderlag



Interpellation Tryggare kommun vid kris och större påfrestning
Svar på interpellation Tryggare kommun vid kris och större påfrestning

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11 - Anmälan om motion Åtgärda radonet i Hallsbergs kommun
(19/KS/39)

Ärendebeskrivning
Lars-Ove Nilsson (SD) har inkommit med en motion. Motionen bifogas.

Förslag till beslut
Motionen föreslås remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag


Motion Åtgärda radonet i Hallsbergs kommun

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12- Obesvarade motioner
Ärendebeskrivning
Redovisning av obesvarade motioner, i dagsläget finns två obesvarade motioner:



Motion om nya jobb för att trygga framtida kompetensförsörjning, Tomas Hagenfors (KD).
Motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor, Erik Teerikoski (C), Anders Lycketeg
(C), Inger Hellqvist (C), Gösta Hedlund (C) och Ann-Sofie Johansson (C).

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13 - Förslag från kommuninvånare 2019
(19/KS/11)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslagen lämnas till berörd förvaltning.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslagen lämnas till berörd förvaltning.

Beslutsunderlag





Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14- Meddelanden
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag







TS yttrande upphandling och inköp
Brev Revisionsrapport Upphandling
Revisionsrapport Uppföljande granskning av upphandlingar och inköp
Svar på revisionsrapport Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Följebrev, Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Revisionrapport, Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15- Ledamöternas frågestund
Beslut
Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§1

Allmänhetens frågestund
§2

Information om arbetet med det nya
äldreboendet Kullängen
§3

Aktuell information
§4

Avsägelser och fyllnadsval 2019
§5
19/KS/7

Val av ledamöter och ersättare till Hallsbergs
bostadsaktiebolag, HBAB
§6
19/KS/47

Bestämmelser om omställningsstöd, pension
samt familjeskydd till förtroendevalda samt
konsekvenser av införandet av OPF-KL
§7
19/KS/13

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/KS/13

19/KS/13

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda samt konsekvenser av införandet av OPF-KL.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28 § 38 att anta OPF-KL (numera kallade OPF-KL 14),
bestämmelserna om omställningsförmåner och pension för förtroendevalda. Det kom att gälla från
januari 2015 utan övergångsbestämmelser från tidigare pensionssystem.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu tagit fram OPF-KL 18 som ska gälla för förtroendevalda
som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder vid valet 2018.

Förslag till beslut

Att föreslå Kommunfullmäktige att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18).
Att föreslå Kommunfullmäktige att utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet vars uppgift är at
tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting företräder kommunerna i avtalsförhandlingar på arbetsrättens
område. Förhandlingarna resulterar i överenskommelser, som för sin giltighet oftast måste fastställas
av respektive kommun. Nu föreligger överenskommelse enligt vad som framgår av rubriken ovan.
OPF-KL 18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett eller flera
uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. OPF-KL 18 omfattar omställningsstöd,
pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. §1 i
Kommunallagen dvs förtroendevald vars uppdrag omfattas av minst 40% av en heltid. Undantaget
pensionsbestämmelse, de tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte
annat anges.
I OPF-KL 18 har delar av familjeskydd, samt viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser tillförts.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Maria Neander Karebo

Kommundirektör

Personalchef

Bilagor
OPF-KL 18

2018-09-14

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPFKL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.
OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:
1. Inledande bestämmelser
 Pensionsmyndighet
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
 Aktiva omställningsinsatser
 Ekonomiskt omställningsstöd
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
 Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 Sjukpension
 Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd

Kapitel 1
Inledande bestämmelser
§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPFKL18.
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet
från tid till annan beslutar.

Kapitel 2
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få
ett nytt arbete.
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv
under det senaste året.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.
§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Kapitel 3
Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a.

avgiftsbestämd ålderspension

b.

sjukpension

c.

efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.
§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller

föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.
§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till
den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i
anslutning till ansökan om uttag.
§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av
pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat
beräkningsunderlag.
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till
anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjukeller aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.
§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner,
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.
§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.

Kapitel 4
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till
–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen
och

–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den
förtroendevalde avlider:
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den
förtroendevalde avlider:
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make,
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för
dödsfallet.
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp
med förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora
delar.
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet
har rätt till barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård
och fostran i adoptionssyfte.
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år
dödsfallet inträffade, delat med tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis,
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån,
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket,
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge
beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8
§ första stycket FAL.

Firmatecknare i samband med
fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m.
§8
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Tjänsteskrivelse
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Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal,
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m.
Ärendebeskrivning

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, låneförbindelser,
fullmakt m.m.

Förslag till beslut

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren, Conny Larsson
eller Torbjörn Appelqvist, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena Fagerlund, Clas-Göran
Classon eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan
underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och liknande
handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till en
tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande beslut, att tjänsteperson ensam får
underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan, upphör att gälla omedelbart.

Ärendet

På grund av personalförändringar, uppdateras rätten att teckna kommunens firma för avtal och
liknande handlingar.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Roger Edström

Kommundirektör

Ekonom

Bilagor
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Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
Ärendebeskrivning

Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
fastställa riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Ärendet

Nuvarande reglemente för intern kontroll fastställdes för över 10 år sedan och merparten av
ansvariga har slutat i kommunen vilket medför att den förankring som uppnås vid en implementering
gradvis har försvunnit. Det finns därför behov av uppgradering och aktualisering av reglementet.
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2018 genomfört en översyn av nuvarande reglemente och
rutiner för intern kontroll. I kommunens systemstöd för planering och uppföljning Stratsys har under
januari 2019 modulen för intern kontroll implementerats. Nämndernas arbete med intern kontroll
ska genomföras i systemet. Det kommer att underlätta tillgänglighet och sammanställning av resultat
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Anvisningar och rutiner för intern kontroll kommer att utvecklas
i Stratsys vilket bidrar till att dokumentationen säkerställs och är tillgänglig på nämnd- och
övergripande kommunnivå.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Roger Edström

Kommundirektör

Ekonom

Bilagor
Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
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Riktlinjer för intern kontroll
av ekonomi och verksamhet

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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1 Syftet med riktlinjerna
1.1 Syfte
Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller
en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de skall med rimlig grad av säkerhet
säkerställa att följande mål uppnås:


ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Kommentarer
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid
utformningen av rutiner skall göra en avvägning mellan kontrollkostnad och
kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta skall inte endast ekonomiska
faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för
verksamheten hos olika intressenter.
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland annat att ha
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade
beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål.
Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att
kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga skall ha tillgång
till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt
övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning.
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med
olika parter.

1.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation
upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens
behov av kontroll. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler
upprättas.
Kommentarer
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen 6:1 ansvar för att leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna
råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om
förändringar.
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1.3 Nämnderna
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:


en organisation upprättas för den interna kontrollen



regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Kommentarer
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagen 6:6. Det är
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god
intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna
interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta
dokumenteras och antas av nämnden.
Varje nämnd skall minst ha en fastställd rutin för:


hur planering och rapportering av internkontrollarbetet skall gå till



introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär

1.4 Förvaltningschefen
Inom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande
för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll
kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att vederbörande skall leda arbetet med
att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna skall antas av
respektive nämnd.
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den
interna kontrollen fungerar.
Kommentarer
Förvaltningschefen svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till nämnden
och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarligare
brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden.

1.5 Verksamhetsansvariga
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att
följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt skall informera övriga
anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för
att de anställda arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används
bidrar till en god intern kontroll.
Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast
överordnad eller den som nämnden utsett.
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1.6 Övriga anställda
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin
arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till
närmast överordnad eller den som nämnden utsett.
Kommentarer till 1.5 och 1.6
Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta
felaktigheter skall kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den omedelbara
rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående skall kunna vidta
åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats.
Fel eller brister som noteras skall omedelbart bli föremål för utredning och
dokumenteras.

2 Uppföljning av intern kontroll
2.1 Styrning och uppföljning av intern kontroll
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden skall som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin
verksamhet.
Kommentarer:
Nämnden skall inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna
kontrollen och innebörden av denna. Nämnden skall också planera och prioritera
arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund
för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet skall en riskoch väsentlighetsanalys göras. Hur risk- och väsentlighetsanalysen ska utföras och
dokumenteras samt hur den ska presenteras för nämnden framgår av de
anvisningar som upprättas av kommunstyrelsen.

2.2 Intern kontrollplan
Nämnderna skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen.
Kommentarer
Internkontrollplanen för innevarande år skall antas senast i samband med beslut
om internbudget.
Internkontrollplanen skall minst innehålla:


Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som skall följas upp.



Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).



Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.



Till vem uppföljningen skall rapporteras.
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2.3 Uppföljning av intern kontrollplan
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt
från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i
internkontrollplan.
Kommentarer
Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta
brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

2.4 Nämndens rapportskyldighet
Nämnden skall senast i samband med verksamhetsberättelsens upprättande
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden
till Kommunstyrelsen.
Nämnden ska i särskilt beslut ta ställning till redovisning av utförd intern kontroll.

2.5 Kommunstyrelsens skyldigheter
Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll
och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana.
Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar
i de kommunala företagen.
Kommentarer till 2.4 och 2.5
Kommunstyrelsen, eller den Kommunstyrelsen utser, fastställer senast vid
utfärdande av bokslutsanvisningarna när rapport senast skall avlämnas.
Rapporten skall innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt
vidtagna åtgärder. Rapporten skall också vid behov innehålla förslag på åtgärder
för förbättring av kommungemensamma rutiner. Allvarligare brott mot eller
brister i den interna kontrollen skall omedelbart av nämnden rapporteras till
kommunstyrelsen.
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2019-03-19
Kommunstyrelseförvaltningen

Svar på interpellation ”Tryggare kommun vid kris
och större påfrestning”, från Lennart Pettersson,
nya moderaterna, dat 2019-03-05
Lennart Pettersons interpellation tar upp frågor om samverkan, uthållighet och
förmåga vid kriser och ”större påfrestningar” och föreslår samarbete över
kommungränserna samt önskar återrapportering avseende en tidigare dialog
angående en gemensam krisledningsnämnd.
Har frågan ställts till våra grannkommuner och vad blev svaret?
Har frågan ställts på ägarmötet vid Nerikes brandkår och vad blev svaret?
Vi kan inte se att frågorna har utmynnat i något konkret plan eller inriktning till
kommun eller Nerikes brandkår att tex tillsätta en arbetsgrupp för att utreda
frågan om gemensam krisledningsnämnd.
Krisledningsnämndens ansvar är lagreglerat i lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid
höjd beredskap. Det är en politiskt sammansatt organisation i motsats till
krisledningsorganisation med olika staber som krisledningens organisation på
tjänstemannanivå brukar benämnas. Frågan om en krisledningsorganisation med
förmåga att leda och samverka pågår kontinuerligt i olika fora.
Frågor om ledning och samverkan pågår ständigt och med utgångspunkt i vilket
det mest optimala sättet är, att leda och samverka på. Vi arbetar med detta på
olika nivåer, dels i ett regionalt totalförsvarsråd, dels i Sydnärkes nätverk för
säkerhetssamordnare. Vi har också nyligen blivit med i projektet
Samhällsgemensam larm- och ledningscentral (SLC). Den kommer att lokaliseras i
Örebro och omfatta samverkan mellan länen Dalarna, Värmland och Örebro,
kommunerna och kommunalförbunden i dessa län samt regionala myndigheter, i
händelse av kris. I projektet diskuteras samverkansformer. SLC beräknas starta
verksamhet i juni 2022.
Det är väl känt att regeringen sedan 2015 ställt krav på att statliga myndigheter
och kommuner ska utveckla sin förmåga till krisberedskap i fredstid och vid höjd
beredskap. Regeringen tilldelar ekonomiska medel för detta till varje kommun.

Telefon 0582-68 50 00 | kommun@hallsberg.se | www.hallsberg.se
Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg | Besöksadress Västra Storgatan 14
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Vi arbetar systematiskt med förmågehöjande åtgärder för att kunna hantera
kriser och höjd beredskap. Vi har anställt en säkerhetssamordnare som arbetar på
heltid med dessa och andra säkerhetsrelaterade frågor.
Samverkan mellan näraliggande kommuner, och med aktörer som bedriver
samhällsviktig verksamhet inom kommunens gränser, är nödvändig för att kunna
stötta våra kommuninnevånare, besökare och näringsliv vid extraordinära
händelser eller vid höjd beredskap.
Vi samverkar idag i sydnärkekommunerna (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och
Lekeberg).
Sydnärkesamverkan för kriser, exempelvis:


genom Sydnärkes nätverk för säkerhetssamordnare,



genom att vi i nätverket kompetenshöjer oss i tekniska system så att vi
kan nå varandra, delge information och samla underlag för lägesbilder.



genom gemensamma utbildningar och övningar, bla för stabsmetodik där
Hallsbergs kommun har utbildat Kumla, Lekeberg och Askersund.



genom gemensamma övningar på olika ansvars- och ledningsnivåer (på
sikt),



genom utveckling av processer för att identifiera och genomföra
samverkan och täcka olika resursbehov för t ex vatten

Vi samverkar också varje vecka med länsstyrelsen (torsdagar 12.45) på något som
kallas länsstyrelsens samverkanskonferenser. Samtliga kommuner i länet, polisen,
räddningstjänsten, region Örebro län och försvarsmakten deltar i dessa möten
som bl a syftar till att ge länsstyrelsen en samlad lägesbild och upptäcka
samverkansbehov. Kommundirektören deltar i det regionala totalförsvarsrådet.
Det som utvecklas nu är kopplat till samverkansstrukturer med näraliggande
kommuner. Vi arbetar också med struktur och process angående det geografiska
områdesansvaret som medger att kommunen tar initiativ till samverkan med olika
aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens gränser.
Det pågår ett stort projekt just nu som vår säkerhetssamordnare precis har blivit
inbjuden att delta i. Projektet heter Samhällsgemensam larm- och ledningscentral
(SLC). Den kommer att lokaliseras i Örebro och omfatta samverkan mellan länen
Dalarna, Värmland och Örebro, kommunerna i dessa län samt regionala
myndigheter, i händelse av kris. I projektet diskuteras samverkansformer. SLC
beräknas starta verksamhet i juni 2022.
Hur ska vår kommun gå vidare för att utveckla vår krisledningsförmåga både
organisatoriskt och ledningsmässigt för att kunna möta den nya hotbilden 2019?
Det finns ingen ny hotbild för 2019. Däremot finns det en upptrappning av
säkerhetshotande risker från 2015 och framåt. Det tar sig uttryck till exempel
genom ökat ”vapenskrammel” och påverkansoperationer, genom uppköp av mark
och anläggningar i strategiskt viktiga områden för Sverige, genom uppköp av
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datasystem och andra viktiga komponenter som är viktiga för att upprätthålla
kommunikation. Det finns även en upptrappning av värvning av agenter (spioner) i
syfte att bedriva spionage mot Sverige.
Genom vår omvärldsanalys håller vi oss uppdaterade om det säkerhets- och
försvarspolitiska läget.
Våra kommunikatörer utbildas för att kunna analysera och tolka texter och
budskap i officiella medier.
För att ytterligare utöka förmågan till ledning följer vi de centralt angivna målen
för krisberedskap och civilt försvar som är uttryckta i kommunöverenskommelser
mellan SKL och MSB. Det handlar bl a om förmåga att leda, fatta beslut, kunskap
om hur man utformar lägesbilder och i största allmänhet; utveckling av
stabsarbete för effektiv samverkan internt och externt.
Var står vi idag, vilka förberedelser är vidtagna? Vilka delar av kommunen är
idag förberedda för att kunna gå in i en krisorganisation om behovet uppstår?
Det pågår en hel del arbete även om alla styrdokument och planer inte är riktigt
färdiga än. De ska vara färdiga senast den 31 december under mandatperiodens
första år.
Det finns en ny krispärm framtagen 2018 för att stödja kommunens
krisledningsorganisation, krisledningsnämnd och kommunstyrelsen vid händelse
av extraordinära händelser och vid höjd beredskap.
Det pågår ett arbete för att ta fram underlag för bildande av en krigsorganisation
med krigsplacerad personal som bygger vidare på den krisledningsorganisation
som kommunen redan har och som är utbildad och övad.
Vi har en krisledningsnämnd som strax innan jul fick nya ledamöter. Dessa
kommer att utbildas med start i april och så småningom kommer nämnden att
övas.
Det finns en utbildnings- och övningsplan under arbete för att utveckla
organisationen och dess uthållighet samt ledningen och dess förmåga.
Det pågår ett arbete med ett styrdokument som ska antas av kommunfullmäktige
senast 31 december i år, se sista frågan.
Arbetet med en Risk- och sårbarhetsanalys pågår. Den ska också antas av
kommunfullmäktige senast 31 december i år. I det arbetet ges Hallsbergs
kommun möjligheter att identifiera, kartlägga och minska de sårbarheter som
finns så att vi kan fullgöra det kommunala ansvar som ålagts oss, i vardagen, i kris
och vid höjd beredskap.
Är FRG (Frivillig resursgrupp) kontrakterad och utbildad för kommunens behov?
Ett nytt avtal med FRG kommer att tecknas under våren, då det förra löpt ut.
Finns det någon utvecklingsplan inom detta område eller har processen
stannat?
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Enligt regeringens intentioner ska samtliga kommuner ha organisation och
krisledningsförmåga både för krisberedskap och höjd beredskap (civilt försvar)
senast 2022.
Det som händer härnäst är att kommunfullmäktige ska anta ett styrdokument för
”Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 2019-2022 och
civilt försvar 2018-2020”. Styrdokumentet inriktar arbetet med krisberedskap
åren 2019-2022 samt civilt försvar 2018-2020. Dokumentet utgår från Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap samt de kommunöverenskommelser som
tecknats mellan SKL och MSB.

Anmälan om motion Åtgärda radonet i
Hallsbergs kommun
§ 11
19/KS/39
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Motion Sverigedemokraterna Hallsberg
Ätgärda radoneti Hallsbergs

kommun

Det har under mänga är varit höga radonvärden

i

Hallsbergs

kommun. Frägan

sedan och dä gjordes mätningar, samt vissa ätgärder en del hus
i

frägan pä nytt, dä
radioaktiva

grundämnet radium

byggnadsmaterial

|

Sverige

till

följd

Med

vi enligt statistiken

blir cirka

som

använts,

kan se en stor hälsofara

sönderfaller, främst

om

det

i

i

kommunen.

med just

t.ex. innehällit blä

man

anledning av ovanstäende föreslär

Att utföra nya radonmätningar

Att skyndsamt ätgärda de hus

i

Lars-Ove Nilsson

Sverigedemokraterna Hallsberg

vi

nu aktualisera

betong.

lider

kommunfullmäktige besluta:

kommun.

har för höga värden.

@@;th

vill

är

radon. Radon bildas när det

av andra skador, varje

anta att ett större mörkertal, indirekt ocksä har drabbats.

Hallsbergs

som

Vi

mänga

grusäsar. Det kan även bero pä vilket

500 personer drabbade av lungcancer och runt 5 000

av radon. Dessutom mäste

togs upp för

är,

Obesvarade motioner
§ 12

Förslag från kommuninvånare 2019
§ 13
19/KS/11

Meddelanden
§ 14

Tjänsteskrivelse

Datum:2019-01-10
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Yttrande över revisonsgranskning av upphandlingar och inköp
Ärendebeskrivning

Förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en uppföljande granskning av kommunens
upphandlingar och inköp. Revisionsrapporten har översänts för yttrande senast den 1 mars 2019.
Revisorernas samlade bedömning är att arbetet med inköp och upphandling delvis har utvecklats
ytterligare efter genomförd granskning 2014 med efterföljande uppföljning 2015. Vissa brister som
den tidigare granskningen påvisade är åtgärdade och kommunstyrelsen har delvis utvecklat arbetet
inom området. Hantering av inköp via rekvisition visar på regelefterlevnad, även om rutinerna kring
hanteringen kan förtydligas enligt granskningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet.

Ärendet

Nedan redovisas revisorernas rekommendationer till kommunstyrelsen punktvis med följande
kommentarer som ett yttrande.
- Uppdatera policy och rutin för inköp.
Efter att granskningen genomfördes har uppgifter om lagrum och beloppsgränser uppdaterats på
intranätet. En översyn och uppdatering av styrdokument som beslutas av kommunstyrelse alternativt
fullmäktige kommer att genomföras under 2019.
- Stärka uppföljningen av ramavtalstrohet.
Rutiner för uppföljning ska utvecklas och är en del i fortsatt arbete inom ramen för
upphandlingssamarbetet och systemutveckling.
- Stärka den interna kontrollen av leverantörer.
Idag genomförs en granskning av alla leverantörer i samband med en upphandling och en kontroll av
nya leverantörer sker vid mottagandet av första fakturan. Rutiner för ytterligare kontroller vid
upphandling kommer att beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet.
- Stärka samordningen av inköp och upphandling i kommunen.
Genom att utveckla tydliga roller och ansvar i upphandlingsprocessen i kombination med planering
av framtida upphandlingsbehov och uppföljning är ambitionen att stärka samordningen.
- Höja gränsen för dokumentationsplikt av inköp till 50 000 kronor.
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Delar uppfattningen om att nuvarande gränsnivå är för lågt satt i nuläget. I samband med översyn
och uppdatering av aktuella styrdokument inom området kommer lämpligt belopp för
dokumentationsplikt att utvärderas.
- Utveckla upphandlingsenheten med en avtalscontroller.
I det fortsatt utvecklingsarbetet inom processen för upphandling ingår översyn av rutiner och roller.
Det kan innebära att motsvarande resultat kan uppnås utan att en specifik roll som avtalscontroller
inrättas.
- Uppdatera avtalsdatabasen med samtliga avtal som kommunen ingår och göra den mer tillgänglig
för kommunens anställda via sökning.
I dagsläget är avtalsdatabasen uppdaterad med samtliga avtal och tillgänglig för alla medarbetare på
intranätet. Sökfunktionen har vissa begränsningar ur ett användarperspektiv. Anvisningar och
utbildning är ett sätt att öka kunskapen för hantering.
- Tillse att tertials- och årsvisa upphandlingsrapporter till förvaltningarna framställs.
Behov och möjliga rapporter eller motsvarande bör utredas i arbetet för utveckling av rutiner för
uppföljning.
- Tillse att inköpssamordnare finns på förvaltningarna.
En roll som inköpssamordnare finns enligt nuvarande utvecklingsplaner. Rollen innebär oftast en
uppgift inom annan ordinarie arbetsgift vilket kräver en god dialog och förståelse vid införandet i
organisationen.
- Tillse att rekvisitionsblanketten alltid förses med löpnummer för kontroll.
Bedömer inte att tillföra löpnummer förbättrar kvaliteten eller förbättrar kontrollen. Det viktigaste är
att det finns underlag för kontroll av leverans och faktura. Beaktar rekommendationen i kommande
arbete med att förtydliga rutinerna vid hantering av rekvisitioner.
- Tillse att en daterad rutin för inköp via rekvisition tas fram av en namngiven handläggare.
En översyn och uppdatering av nuvarande rutiner för hantering av rekvisition ska genomföras.
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Yttrande över revisionsgranskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Ärendebeskrivning

Förtroendevalda revisorer har låtit genomföra en granskning av kommunens arbete med
sjukfrånvaro och rehabilitering. Revisionsrapporten har översänts för yttrande senast den 1 april
2019. Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnder endast delvis bedriver
ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaron.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna yttrandet.

Ärendet

Nedan redovisas revisorernas rekommendationer till kommunstyrelsen punktvis med följande
kommentarer som ett yttrande.


Att kommunstyrelsens ansvar som anställningsmyndighet för hela kommunen kopplat till det
systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas i styrande dokument.

Det pågår ett revideringsarbete av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. Riktlinjen för
fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns och ska följas.


Kommunen fortsätter sin översyn av kommunens policys, rutiner och riktlinjer inom
området.

Översyn av styrdokument pågår. Efter att granskningen genomförts så har ett flertal styrdokument
reviderats och är klara för beslut.


Överväga möjligheten till ett digitalt systemstöd för hantering av sjukfrånvaro och
rehabilitering.

Ett systemstöd kommer att införskaffas och implementeras under hösten 2019.


Utöver dessa rekommendationer så uttrycker revisorerna ett behov av stärkt rapportering av
såväl det systematiska arbetsmiljöarbetet i allmänhet som sjukfrånvaron i synnerhet.
eftersom återrapportering till kommunstyrelse och bildningsnämnden främst sker i form av
delår- och årsredovisning.

Rapportering sker idag löpande på de nämnder där sjukfrånvaron varit högst och rapportering har
skett till övriga nämnder vid behov. Berörda förvaltningar kommer utveckla arbetet med att stärka
rapporteringen till berörda nämnder, både i form av statistik men också muntlig redovisning.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Maria Neander Karebo

Kommundirektör

Personalchef

Ledamöternas frågestund
§ 15

Sammanträdets avslutning
§ 16

