
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

 Kommunfullmäktige 
Tid Plats 
18:30-20:30 Alléskolan aula, Hallsberg  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Hans Karlsson (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Jimmy Olsson (SD) (2:e vice ordförande)
Magnus Andersson (S) §§1-6, §§8-14
Siw Lunander (S)
Henrik Axelsson (S)
Christina Johansson (S)
Peter Björk (S)
Ulf Ström (S)
Veronica Wallgren (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Peter Hörlin (S)
Lillemor Pettersson (S)
Conny Larsson (S)
Jessica Erichsen (S)
Christian Selg Enander (S)
Gösta Hedlund (C)
Inger Hellqvist (C)
Sverker Dahlander (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Ulrika Björklund (PO)
Martin Pettersson (KD)
Rikard Bergström (M)
Lennart Pettersson (M)
Olle Isacsson (M)
Ingemar Hallberg (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Andreas Zakrisson (M)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Oscar Lundqvist (SD) §§1-6, §§8-14
Elin Jensen (SD)
Dan Fredriksson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Viktoria Svanberg (SD)
Martin Albertsson (SD)
Matilda Konkel (SD)
Per Sundevall (SD)
Johnny Ring (SD)
Mariana Johansson (S)  ersätter Victoria Rydén 
(S)
Gert Öhlin (L)  ersätter Erik Storsveden (L)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Övriga 
 

Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-14

Ordförande _________________________________________________________________
Hans Karlsson (S)

Justerare _________________________________________________________________
Andreas Zakrisson (M) Siw Lunander (S)

Malin Karlsson (M)  ersätter Mattias Björklund 
(M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 1 Sammanträdes inledning
§ 2 Allmänhetens frågestund
§ 3 Aktuell information
§ 4 Avsägelser och fyllnadsval 2023
§ 5 Pensionspolicy
§ 6 Policy för upphandling
§ 7 Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB
§ 8 Interpellation till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande - Om sorgen i 

Hallsberg
§ 9 Interpellation till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande - Vi måste bli en 

bättre arbetsgivare
§ 10 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Tystnadskulturen i Hallsberg
§ 11 Obesvarade motioner
§ 12 Förslag från kommuninvånare 2023
§ 13 Meddelande
§ 14 Sammanträdes avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1- Sammanträdes inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Kommunsekreteraren förrättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan på 

detta protokoll.
3. Till justerare, tillika rösträknare, väljs Andreas Zakrisson (M) och Siw Lunander (S). 

Justeringen sker senast 10 mars.
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdes inledning
§ 1

   

Page 5 of 76



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 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
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Allmänhetens frågestund
§ 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3- Aktuell information

Ärendebeskrivning
Skriften Folkvald från Sveriges Kommuner och Regioner delas ut till ordinarie ledamöter.

Beslut
Kommunfullmäktige tar detta som information.

Paragrafen är justerad
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Aktuell information
§ 3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 - Avsägelser och fyllnadsval 2023 
(23/KS/4)

Ärendebeskrivning 
Mattias Björklund (M) har inkommit med begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att välja en vice ordförande för revisorerna bland dess ledamöter.
Örebro tingsrätt har inkommit med begäran om att välja ny nämndeman.
Länsstyrelsen har inkommit med ny sammanräkning angående ersättare för 
Socialdemokraterna.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att entlediga Mattias Björklund (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 
begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.
att välja Hans Nilsson (M) till vice ordförande för revisorerna.
att välja Göril Thyresson (V) till nämndeman vid Örebro tingsrätt.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Hans Karlsson (S) föredrar inkommen avsägelse.
Christina Johansson (S) föredrar valberedningens förslag på nya förtroendevalda till vakanta 
uppdrag.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:
att entlediga Mattias Björklund (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och 
begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.
att välja Hans Nilsson (M) till förste vice ordförande för revisorerna.
att välja Roger Edström (S) till andre vice ordförande för revisorerna.
att välja Göril Thyresson (V) till nämndeman vid Örebro tingsrätt.

Beslutsunderlag 
 Avsägelse, Mattias Björklund
 Entledigande Tomas Wetterberg
 Beslut om efterträdarval, ersättare Socialdemokraterna

Paragrafen är justerad
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Avsägelser och fyllnadsval 2023
§ 4

23/KS/4
   

Page 11 of 76



Page 12 of 76



Beslut ii!); 
H ÖREBRO TINGSRÄTT Datum 

2023-01-12 u SVERIGES DOMSTOLAR 

Administrativ avdelning 

Elias, Kastuma elias.kastuma@dom.se 

Beslut om entledigande av nämndeman 

Tomas Wetterberg 19540905-         entledigas från sitt uppdrag som 

nämndeman på Örebro tingsrätt. 

Skäl 

Tomas Wetterberg 19540905-               har begärt om att få bli entledigad av 
personliga skäl. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Överklagandet adresseras till Överklagandenämnden för 
nämndemannauppdrag, Box 714, 85106 Sundsvall men ska ha kommit in till 
tingsrätten inom tre veckor från den dag den som vill överklaga beslutet fick 
del av det. 

Box 383, 701 47 Örebro · Besöksadress:Järnvägsgatan 1A • Telefon: 019-16 63 00 • orebro.tingsratt@dom.se • 
www.domstol.se/orebro-tingsratt 

Öppettider: måndag-fredag 08.30-16.00 

1 (1) 

Diarienummer 

TOR 2023-14 
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 1 (3) 
 

 
 

Postadress: 701 86 Örebro Telefon: 010-224 80 00 E-post: orebro@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/orebro  
www.lansstyrelsen.se/orebro/personuppgifter 

Hallsbergs kommun 
kommun@hallsberg.se 

 

 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att utse ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 10 januari 2023 till och med den 
14 oktober 2026. 

Kommun: Hallsbergs kommun 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Avgången ersättare: Anna-Karin Ryefalk 
Ny ersättare: Joakim Hedelind 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Anna-Karin 
Ryefalk har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837). 

Information 
Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av chefsjurist Anna Mia Thuringer med 
valsamordnare Emma Sjöholm som föredragande. 

 

 

Protokoll  
 

Datum 
2023-01-10  
 

  
 

Diarienummer  
11080-2022 
  
 

Page 14 of 76



Länsstyrelsen 
Örebro län 

Protokoll 
 

2023-01-10 

2 (3) 
 

11080-2022 
 
 

 

Kopia till 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Joakim Hedelind 
 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Örebro län 

Protokoll 
 

2023-01-10 

3 (3) 
 

11080-2022 
 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Örebro län 
antingen via e-post; orebro@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 Örebro. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
orebro@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 80 00. 
Ange diarienummer 11080-2022.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 - Pensionspolicy 
(23/KS/36)

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

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Hallsbergs kommuns Pensionspolicy.

Beslutsunderlag 
 TS Pensionspolicy
 Pensionspolicy

Paragrafen är justerad
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Pensionspolicy
§ 5

23/KS/36
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:23/KS/36 

Pensionspolicy

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

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

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

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Maria Neander Karebo

Kommundirektör Peronalchef

Bilagor
Hallsbergs kommuns Pensionspolicy
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Policy
Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara 
kortfattad.

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2023-02-27
Reviderad:  
Dokumentet gäller för: Medarbetare i Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer: 23/KS/36

Pensionspolicy
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Datum

2023-02-27
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

23/KS/36
Sida

2(6)

Innehållsförteckning
1 Inledning och bakgrund.................................................................. 3

2 Under anställningstid..................................................................... 3

2.1 Alternativa pensionslösningar.............................................................................. 3
2.2 Löneväxling till pension........................................................................................ 3

3 Vid avgång...................................................................................... 5

3.1 Förkortad arbetstid (80/90/100).......................................................................... 5
3.2 Inkomstförstärkning............................................................................................. 5
3.3 Särskild avtalspension.......................................................................................... 5

4 Tryggande av pensionsutfästelser.................................................. 5

5 Information om pensioner............................................................. 6
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Datum

2023-02-27
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

23/KS/36
Sida

3(6)

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

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

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

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

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

Beslut enligt denna pensionspolicy fattas i enlighet med kommunstyrelsens 
delegationsordning.

2 Under anställningstid

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

Alternativa pensionslösningar kan vara:

Kvarstående i tidigare pensionsplan

Överenskommelse om premiestorleken

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

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

2023-02-27
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

23/KS/36
Sida

4(6)

Kommunens anställda erbjuds att genom frivillig pensionsavsättning 
bruttolöneväxla till pension. 

Erbjudandet innebär:

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

En högre sparpremie och därmed högre pension jämfört med privat 
pensionssparande

Att nettolönen blir lägre efter skatt och löneväxling

Att premieavsättningen till tjänstepension blir oförändrad

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

En möjlighet till högre total pension

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

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

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

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

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

Avsättningen till det allmänna pensionssystemet blir oförändrat.

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

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

2023-02-27
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

23/KS/36
Sida

5(6)

3 Vid avgång

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

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

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

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

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

Förstärkningen utbetalas som lönetillägg till ordinarie bruttolön.

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

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

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

Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension för anställda som stannar kvar 
i KAP-KL genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årligen. 
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Reviderad
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ange datum.
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Sida

6(6)

Kommunen tryggar intjänad pension före 1998 genom beskattningsrätten. 
Pensionsutfästelsen redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i 
balansräkningen.

5  Information om pensioner
För information om sin tjänstepension kan kommunens anställda kontakta 
pensionshandläggare i Sydnärkes Löneförvaltning. Anställda får årligen 
information om intjänad tjänstepension. KPA Pension tillhandahåller även 
information och valblanketter till de anställda som ska välja försäkringsbolag för 
avgiftsbestämd ålderspension. Det försäkringsbolag som den anställde valt 
informerar sedan om pensionskapitalets utveckling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 - Policy för upphandling 
(22/KS/56)

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

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Upphandlingspolicyn för Hallsbergs kommun.

Beslutsunderlag 
 TS Upphandlingspolicy
 Upphandlingspolicy

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2023-01-18 Dnr:22/KS/56 

Policy för Upphandling

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

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

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Upphandlingspolicy
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Datum

2023-02-27
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

22/KS/56
Sida

2(2)

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

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

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

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

lagstiftning.

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

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

 Upphandlingar ska beakta miljökrav.

 Upphandlingar ska bidra till en hållbar och resurseffektiv utveckling.

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

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

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

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

Kommunen ska uppträda professionellt, objektivt och är uppmärksam på 
jävsituationer och intressekonflikter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 7 - Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 
(23/KS/32)

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Ulrika Björklund (PO) föredrar ärendet.
Ulrika Björklund (PO) yrkar bifall till förslaget.
Magnus Andersson (S) och Oscar Lundqvist (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandling eller 
beslut i ärendet.

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

Beslutsunderlag 
 TS Godkännande av arvodesriktlinjer Vätternvatten AB
 Bilaga 2 - Förslag till reviderad arvodsriktlinje Vätternvatten
 Bilaga 3 - Ändringsmarkerat förslag till reviderad arvodsriktlinje Vätternvatten AB

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:23/KS/32 

Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB

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

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

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

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

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

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Förslag till reviderade arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB

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

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

Allmänna regler  

§ 1 Tillämpningsområde  

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

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

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

som har ett direkt samband med styrelseuppdraget.  
 
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- 

och semesterförmåner  

§ 3 Förlorad arbetsinkomst  

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

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

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

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

Arvoden m.m.  
 
§ 7 Årsarvode  

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

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

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

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

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

Gemensamma regler  
§ 13 Hur ersättning begärs   

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

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

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

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

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

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

Årsarvoden  

Årsarvode ordförande, andel av grundbelopp 11,0 % 

Årsarvode styrelseledamot, andel av grundbelopp 3,5 % 

Årsarvode styrelsesuppleant, andel av grundbelopp 3,5 % 

Årsarvode lekmannarevisor, andel av grundbelopp 2,5 % 

  

Sammanträden  

Grundarvode 592 kr 

Timarvode 163 kr per timme 

Max arvode per dygn 1 896 kr per dygn 

  

Ersättning förlorad arbetsinkomst  

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

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

  

Övriga ersättningar  

Barntillsyn  146 kr per timme 

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

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

Allmänna regler  

§ 1 Tillämpningsområde  

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

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

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

som har ett direkt samband med styrelseuppdraget.  
 
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- 

och semesterförmåner  

§ 3 Förlorad arbetsinkomst  

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

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

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

Arvoden m.m.  
 
§ 7 Årsarvode  

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

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

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts om avståndet 
från den fasta bostaden eller arbetsplatsen överstiger sex kilometer enkel väg.  
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 Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB   

 

 Förslag 2022-06-21  

3 

FörtroendevaldStyrelseledamot eller suppleant har rätt till traktamente samt ersättning 
för resekostnader vid sammanträde eller motsvarande. Traktamente och bilersättning 
ersätts enligt Skatteverkets vid var tid gällande beloppsnivåer.  
 
§ 10 Kostnader för barntillsyn  

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

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

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

Gemensamma regler  
§ 13 Hur ersättning begärs   

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

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

 

 Förslag 2022-06-21  

4 

§ 15 Tolkning av reglerna   

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

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

           Bilaga 1 

 

 Förslag 2022-06-21  

 

 

Bilaga 1 till Arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB 
 
Grundbelopp 

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

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

Årsarvoden  

Årsarvode ordförande, andel av grundbelopp 11,0 % 

Årsarvode styrelseledamot, andel av grundbelopp 3,5 % 

Årsarvode styrelsesuppleant, andel av grundbelopp 3,5 % 

Årsarvode lekmannarevisor, andel av grundbelopp 2,5 % 

  

Sammanträden  

Grundarvode 565 592 kr 

Timarvode 155 163 kr per timme 

Max arvode per dygn 1 89605 kr per dygn 

  

Ersättning förlorad arbetsinkomst  

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

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

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

  

Övriga ersättningar  

Barntillsyn  139 146 kr per timme 

Vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 139 146 kr per timme 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8 - Interpellation till social- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande - Om sorgen i Hallsberg 
(23/KS/50)

Ärendebeskrivning 
Elin Jensen (SD) har inkommit med en interpellation till social- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande angående omsorgen i Hallsberg

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

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Elin Jensen (SD) föredrar interpellationen.
Siw Lunander (S) besvarar interpellationen.
Elin Jensen (SD), Siw Lunander (S), Ulrika Björklund (PO), Peter Hörlin (S) och Tryggve 
Thyresson (V) deltog i debatten.

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

Beslutsunderlag 
 Interpellation till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande - Om sorgen i Hallsberg
 Svar på interpellationen Om sorgen i Hallsberg

Paragrafen är justerad
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Interpellation till social- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande - Om 

sorgen i Hallsberg
§ 8

23/KS/50
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  2023-02-17 Interpellation – Omsorgen i Hallsberg, eller: Om sorgen i Hallsberg 

 
 

 
 

Sverigedemokraterna Hallsberg 
Organisationsnummer: 802462–3715 
Östra Storgatan 2, 694 31 Hallsberg 
E-post: hallsberg@sd.se Sid. 1  (2) 

Interpellation  
Omsorgen i Hallsberg, eller: Om sorgen i Hallsberg 

 

Till: Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Siw Lunander (S) 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda 
boende för äldre (SÄBO) i Hallsberg. Bland annat konstaterar man följande brister;  

 Personal som gör medicinska bedömningar saknar tillräcklig kompetens för denna uppgift och 
behärskar inte det svenska språket tillräckligt bra.  

 Det finns stora brister i dokumentationen som inte sker enligt gällande regelverk 

 Det saknas kontinuitet i personalgruppen och det främjar inte en god och patientsäker vård. 

Vidare har personal som arbetar med patienter i livets slutskede inte tillgång till information om hur vården ska 
genomföras och läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt. 

Det är ett skrämmande dokument att läsa där kompetensbrist gör att de som jobbar närmast de boende inte 
alltid har den kunskap som krävs för att tolka patienters förändrade sjukdomstillstånd. En del av 
kompetensbristen handlar om att vård och omsorgspersonalen inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket, 
vilket inte är patientsäkert då kommunikation muntligt och skriftligt är en förutsättning. Vid telefonkontakter 
händer det personalen inte förstår den information de fått av sjuksköterska. Personal som kontaktar 
sjuksköterska har svårt att läsa innantill och kan inte uppge patientens personnummer, vilket är som gjort för 
missförstånd. Kommunikationen har stora brister med andra ord och extra allvarligt är ju språkförbistringen när 
det gäller personal med delegering att ge läkemedel till patienter. 

Endast ett fåtal av vård- och omsorgspersonalen har tillräcklig kompetens för att uppmärksamma om patientens 
tillstånd förändras. Det är arbetsgivarens ansvar att ställa krav vid anställning utifrån verksamhetens behov av 
kvalitet och kompetens. Det finns stora brister i dokumentationen, bland annat saknas vårdplaner där patientens 
behov av vård och behandling på kort och lång sikt ska finnas. Om det saknas en tydlig dokumentation och 
planering finns det risker för att rätt åtgärder inte vidtas om patientens hälsa blir försämrad. Sjuksköterskor 
uppger att de inte alltid har tillräckligt med information och de känner sig inte alltid trygga med att den vård- 
och omsorgspersonal som delegerats uppgiften att iordningställa och administrera läkemedel faktiskt klarar av 
det, vilket även det riskerar patientsäkerheten.  

Det har hänt att chefer ”beställer” delegeringar och det har skett påtryckning från chef att utfärda delegering 
till vård- och omsorgspersonal. Det har även hänt att en sjuksköterska har fått ”ta strid” med enhetschefen för 
att en döende patient inte skulle behöva vara ensam den sista stunden i livet.  

Region Örebro län sköter inte alltid sitt uppdrag gällande att tillhandahålla läkare och detta lyfts också i tillsynen 
från IVO. Där framkommer att det finns brister gällande läkemedelsgenomgångar och brytpunktssamtal 
(dokumenterat samtal med läkare om vården i livets slutskede). Här har kommuner själva rätt att på egen hand 
anlita läkare och få ersättning från regionen om de inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla 
läkare.  

Vi får uppgifter om att det blivit så mycket kallare och mer hårdhjärtat, speciellt inom äldreomsorgen. Att 
allvarliga incidenter som förut alltid resulterade i avvikelser nu inte ens diskuteras. Det är verkligen skrämmande!  

 

 

 

 

Page 46 of 76



  
  2023-02-17 Interpellation – Omsorgen i Hallsberg, eller: Om sorgen i Hallsberg 

 
 

 
 

Sverigedemokraterna Hallsberg 
Organisationsnummer: 802462–3715 
Östra Storgatan 2, 694 31 Hallsberg 
E-post: hallsberg@sd.se Sid. 2  (2) 

Med anledning av allt detta undrar jag: 

 Hur jobbar kommunen med kontinuiteten i personalgrupperna? 

 Är det utbildningen till undersköterska som är undermålig i och med att man ser brister i 
kompetensen hos vård- och omsorgspersonalen? 

 Hur säkerställer Hallsbergs kommun att vård och omsorgspersonalen har tillräckliga 
språkkunskaper för att kunna leverera en god och patientsäker omvårdnad? 

 Har kommunen på egen hand anlitat läkare då regionen inte uppfyllt sina skyldigheter enligt 
avtalet att tillhandahålla läkare? 

 Vilka omedelbara åtgärder har vidtagits i kommunen för att åtgärda de brister som IVO har 
påtalat i sin tillsyn? 

 
 

 

För Sverigedemokraterna i Hallsbergs kommun: 

Elin Jensen     
Ledamot 
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Svar på interpellation ”Omsorgen i Hallsberg” från Sverigedemokraterna

 Hur jobbar kommunen med kontinuiteten i personalgrupperna?

Äldreomsorgen har tagit fram ett tydligt uppdrag som ska utgå från brukare/boende/patienters 
behov och vara en vägledning för äldreomsorgens fyra inriktningar. Syftet är att förtydliga varje 
inriktnings/enhets uppdrag, processer och rutiner utifrån förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Uppdraget ska också leda till att förtydliga roller och kompetenser. 
Uppdrag och roller ska följas upp på gruppnivå genom resultatanalyser samt på individnivå 
utifrån lönesamtal med tydliga kriterier.

Verksamheterna arbetar för att samma personal ska finnas runt samma boende under sitt 
arbetspass.

Äldreomsorgen tog beslut om att frångå så kallade påverkningsbara scheman då det tar mycket 
tid från verksamheterna och därav utveckling, samt att medarbetare under en längre tid 
uttryckt ett missnöje med dessa scheman. Från början av 2023 kommer alla enheter att arbeta 
efter justerbara scheman med åtta veckors schemaperiod. Under december kom också nya 
regler om förändrad dygnsvila som kommer att påverka förutsättningarna för schemaläggning. 

God arbetsmiljö kommer inte av sig själv utan är ett arbete som sker systematiskt. En god 
arbetsmiljö grundar sig på ett nära ledarskap, ex det förvaltningen har kunnat följa gällande 
Kullängen. Därför tog förvaltningen beslutet förra året att skapa bättre förutsättningar för det 
nära ledarskapet även inom hemtjänsten och för sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

När chefer har rätt förutsättningar för att skapa ett nära ledarskap skapas också en bättre 
arbetsmiljö. Medarbetarundersökningar görs regelbundet. Samverkan mellan fackliga 
representanter och arbetsgivare sker regelbundet på olika nivåer inom kommunen. 
Arbetsplatsträffar, APT, hålls kontinuerligt på våra olika enheter och en stående punkt på 
dagordningen är arbetsmiljö.

Den kommande flytten där flera personal utifrån olika professioner utgår från samma byggnad, 
skapas bättre förutsättningar att stötta och lära av varandra, vilket leder till bättre arbetsmiljö 
och kvalitet för våra äldre.   

 Är det utbildningen till undersköterska som är undermålig i och med att man ser brister i 
kompetensen hos vård- och omsorgspersonalen?

Inget som kommit förvaltning eller politik tillhanda. Utbildningsplaner är nationellt 
beslutade.

 Hur säkerställer Hallsbergs kommun att vård och omsorgspersonalen har tillräckliga 
språkkunskaper för att kunna leverera en god och patientsäker omvårdnad?

Av all personal på vård- och omsorgsboende är 93% undersköterskor. Totalt  20 
undersköterskor kommer att i juni 2023 vara klara med sin specialistutbildning .Av dessa går 12 
inriktning demensvård, 5 palliativvård och 3 inriktning psykiatri. 

Vid kartläggning av hur många som har en språksvaghet av alla som arbetar inom vård och 
omsorgsboende, är det ca 11 %. 16 personer av 144, 11 % har någon form av språksvaghet, vår 
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definition av att vara språksvag är språkförståelse, inkomna synpunkter, dokumentation. 
Språksvaghet ses främst hos personal som har dyslexi eller hos de som inte har svenska som 
modersmål. Då är det också viktigt att sjuksköterskan ställer rätt frågor, precis som en läkare 
måste göra under jourtid. Den kommunala sjuksköterskan är starkt beroende av 
omvårdnadspersonalen kompetens, speciellt under jourtid. 

Under 2022 har äldreomsorgen tagit fram tydliga ombudsroller med syfte att vara 
representant för enheten, att bidra till följsamhet av riktlinjer och rutiner samt att förmedla 
och delge kunskap till all personal inom sitt uppdragsområde. Ett av ombudsuppdragen riktas 
mot dokumentation och språk. Detta kommer i gång under våren 2023.

Två språkombudsutbildare kommer att utbildas under 2023 med uppdrag att utbilda 10 
språkombud. Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller 
språkutveckling. Språkombuden ska arbeta med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen 
språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem 
som har ett annat modersmål än svenska, personer med dyslexi och att hjälpa kollegor i frågor 
om vardaglig språkanvändning.

 Har kommunen på egen hand anlitat läkare då regionen inte uppfyllt sina skyldigheter enligt 
avtalet att tillhandahålla läkare?

Kommunerna idag har ingen möjlighet att anställa läkare.

Att kommunerna har möjligheten att anlita läkare i sin egen verksamhet är ingen quick fix och 
det finns ingen tydlig organisation eller arbetssätt för det. Därav har Hallsbergs kommun valt 
att i första hand att samverka med vårdcentralerna kring läkarmedverkan.

Regionen har tillhandahållit läkare till äldreomsorgen Det har varit många hyrläkare vilket gör 
att kontinuiteten saknats.

Detta problem har minskat då vårdcentralen i Hallsberg nu har flera fast anställda läkare. 

Tiden för läkarkontakt är utökad nu från varannan vecka till varje vecka vilket ger en stabilitet 
och trygghet för både patienter och sjuksköterskor.

Samverkansmöten mellan kommunen och båda vårdcentralerna finns planerade varannan 
vecka där en stående punkt är läkarmedverkan. Medverkande från kommunen är MAS, hälso- 
och sjukvårdschef samt processledare Nära Vård. Medverkande från vårdcentralerna är 
verksamhetschef, MAL samt enhetschef.  

Samverkansavtal är skrivet tillsammans med båda vårdcentralerna som finns i Hallsberg och 
Pålsboda. Avtalet kommer att revideras under 2023 när nya hemsjukvårdsavtalet för Örebro 
län är färdigställt.

Örebro län har valt att anställa äldrevårdsläkare som kommer att arbeta nära kommunernas 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) 
på strategisk nivå.
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 Vilka omedelbara åtgärder har vidtagits i kommunen för att åtgärda de brister som IVO har 
påtalat i sin tillsyn?

 Kompetensplanför äldreomsorg 2022 är framtagen

 Riktlinjer när det gäller försämrat hälsotillstånd är framtagen– vägledning för baspersonal 22-

01-13

 Sjuksköterskebemanningen är utökad med tre sjukskötersketjänster 2021

 Handbok för avvikelsehantering är framtagen samt implementerad 2020

 Rutiner finns för samverkansmöte varannan vecka med vårdcentralerna.

 Det har skett en omorganisation av äldreomsorgen för tydliga uppdrag och roller, en tydlig 

organisation med tydligt ledarskap - 2022

 Hälso- och sjukvårdsenheten får två chefer i stället för en - 2022.

 Utbildning av specialistundersköterskor 23 personer färdiga juni 2023. Demens, palliativ vård 

och psykiatri är specialistundersköterskornas val av fördjupning.

 Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation är framtagna 22-11-16

 Rutiner för journalgranskning av hälso- och sjukvårdsdokumentation- egenkontroll är 

framtagna 22-11-10

 Journalgranskningsmall är framtagen 22-11-23

 Rutin för Vårdplaner finns en uppdaterad version 22-11-10

 Hälso- och sjukvårdsprocess enligt NI 22-08-11

 Palliativ handbok reviderad 23-01-02

 Rutin i samverkan gällande brytpunktssamtal tas fram under 2023

 Rutin palliativt vak brytpunktssamtal tas fram under 2023
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9 - Interpellation till social- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande - Vi måste bli en bättre arbetsgivare 
(23/KS/49)

Ärendebeskrivning 
Oscar Lundqvist (SD) har inkommit med en interpellation till social- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande angående att vara en bättre arbetsgivare.

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

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Oscar Lundqvist (SD) föredrar interpellationen.
Siw Lunander (S) besvarar interpellationen.
Oscar Lundqvist (SD), Siw Lunander (S), Ulrika Björklund (PO), Veronica Wallgren (S), Magnus 
Andersson (S) Elin Jensen (SD) deltog i debatten.

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

Beslutsunderlag 
 Interpellation till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande - Vi måste bli en bättre 

arbetsgivare
 Svar på interpellationen Vi måste bli en bättre arbetsgivare

Paragrafen är justerad
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Interpellation till social- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande - Vi 

måste bli en bättre arbetsgivare
§ 9

23/KS/49
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  2023-02-17 Interpellation – Vi måste bli en bättre arbetsgivare 

 
 

 
 

Sverigedemokraterna Hallsberg 
Organisationsnummer: 802462–3715 
Östra Storgatan 2, 694 31 Hallsberg 
E-post: hallsberg@sd.se Sid. 1  (1) 

Interpellation  
Vi måste bli en bättre arbetsgivare 
 

Till: Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Siw Lunander (S) 

Under det senaste året har vi sett en stor förändring i Hallsberg gällande våra medarbetare inom omsorgen. 
Många erfarna har valt att sluta på egen begäran och därmed tappar vi en stor del av medarbetare med lång 
erfarenhet inom sitt yrke. Sjukskrivningstalen är fortsatt höga, något som bland annat kan kopplas till att 
medarbetare inte beviljas den semester de har rätt till eller medarbetare som inte ens får ledigt för besök hos 
läkare. Förra sommarens slöseri med att behöva använda sig av bemanningsundersköterskor vill vi inte se igen. 
Vi behöver ha en verksamhet som fungerar året om och som inte sliter ut personalen med galna scheman. 

Samtidigt har vi även en fordonsflotta bestående av hybridbilar som hemtjänsten använder sig av men som ej 
fungerar tillfredställande på många håll och som under vinterhalvåret återkommande behövt bärgas. Förutom 
att ta extra tid i anspråk och försvåra det vardagliga arbetet, så medför detta även en ökad kostnad, hur stor 
denna kostnad är, är dock oklart.  

 

Med anledning av detta undrar jag: 

 Hur många personer har slutat på egen begäran under det senaste året? 

 Har de som valt att säga upp sig haft avslutningssamtal för att reda ut anledningen varför 
man valt att säga upp sig? 

 Hur jobbar kommunen med att få våra anställda att trivas på sin arbetsplats och vilja stanna 
kvar i våra verksamheter? 

 Hur stor var kostnaden för bemanningsundersköterskor under sommaren år 2022? 

 Hur stor är kostnaden för bilbärgning/assistans inom hemtjänsten? 

 Vilka åtgärder har gjorts för att hybridbilarna ska fungera tillfredsställande och inte ladda ur 
så det krävs bärgning? 

 
 

 

För Sverigedemokraterna i Hallsbergs kommun: 

Oscar Lundqvist     
Oppositionsråd 
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Svar på interpellationen 

”Vi måste bli en bättre arbetsgivare” från Sverigedemokraterna

 Hur många personer har slutat på egen begäran under det senaste året?

År 2022 slutade 84 personer inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen (ca 14 %) 
varav 36 undersköterskor, vilket motsvarar 9 % av anställda undersköterskor. År 2021 
slutade 19 undersköterskor, det var väldigt låg omsättning av tjänster under pandemin.  
Vilket var en trend inom hela sektorn. Verksamheten kan inte se att det slutar fler inom 
någon speciell enhet. Förutom för sjuksköterskor, där 8 har slutat under året.

 Har de som valt att säga upp sig haft avslutningssamtal för att reda ut anledningen 
varför man valt att säga upp sig?

Vid avslut sker samtal med närmaste chef. Angivna orsaker till avslut är, klar med 
utbildning, sökt annat arbete, fått arbete inom sin hemort, några anger att de är 
missnöjda med förändringar, avsaknad av läkarstöd etc.
Vid avslut gällande chef hålls samtal med HR och närmaste chef.

 Hur jobbar kommunen med att få våra anställda att trivas på sin arbetsplats och vilja 
stanna kvar i våra verksamheter?

God arbetsmiljö kommer inte av sig själv utan är ett arbete som sker systematiskt. En 
god arbetsmiljö grundar sig på ett nära ledarskap, ex det förvaltningen har kunnat följa 
gällande Kullängen. Därför tog förvaltningen beslutet förra året att skapa bättre 
förutsättningar för det nära ledarskapet även inom hemtjänsten och för sjuksköterskor 
och arbetsterapeuter.

När chefer har rätt förutsättningar för att skapa ett nära ledarskap skapas också en 
bättre arbetsmiljö. Medarbetarundersökningar görs regelbundet. Samverkan mellan 
fackliga representanter och arbetsgivare sker regelbundet på olika nivåer inom 
kommunen. Arbetsplatsträffar, APT, hålls kontinuerligt på våra olika enheter och en 
stående punkt på dagordningen är arbetsmiljö.

Den kommande flytten där flera personal utifrån olika professioner utgår från samma 
byggnad, skapas bättre förutsättningar att stötta och lära av varandra, vilket leder till 
bättre arbetsmiljö och kvalitet för våra äldre.
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 Hur stor var kostnaden för bemanningsundersköterskor under sommaren år 2022?

 Inför sommaren var det extra svårt att få tag på sommarvikarier, vilket medfört att 
undersköterskor hyrts in från bemanningsföretag för 1 mkr. Merkostnaden för detta 
är 0,5 mkr jämfört med om kommunen anställt egna sommarvikarier. Konsekvensen 
om vi inte hade tagit stöd från bemanningsföretag hade varit ännu högre kostnader 
för ex köp av semesterperioder, samt övertid och en trött personal. Med 
bemanningsföretag ökade vi också kvaliteten då personalen från 
bemanningsföretaget var undersköterskor. 

 Hur stor är kostnaden för bilbärgning/assistans inom hemtjänsten?

Kostnaden är ca 39 t kr, 26 tillfällen a ca 1500 kr för hela förvaltningens bärgning.

Utifrån urladdade batterier är det färre än 10 bärgningar på ett år inom hemtjänsten.

 Vilka åtgärder har gjorts för att hybridbilarna ska fungera tillfredsställande och inte 
ladda ur så det krävs bärgning?

Sen problemen uppkom i höstas, så håller vår bilansvarige i kommunen på med en 
utredning om de startproblem vi haft med bilarna denna vinter. Startproblemen kan 
vara ett resultat av att det är många korta körningar, startbatteriet får ingen möjlighet 
att laddas upp på ett bra sätt. Därför har det på några av våra bilar monterats 
batteriladdare som är sammankopplad med motorvärmaren. Det innebär att det är 
viktigt att man ansluter motorvärmarkabeln när bilen inte används, när den står på sin 
uppställningsplats.
Verksamheten vet att bilarna körs för korta sträckor ibland. Bilarna körs inte bara av 
ordinarie medarbetare utan även vikarier som kanske kommer och arbetar enstaka 
pass hos oss och inte hinner se alla rutiner som finns för bilarna. Chefen har tagit upp 
detta på APT för att påminna om att inte glömma ladda bilen och följa rutinerna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 10 - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - 
Tystnadskulturen i Hallsberg 
(23/KS/51)

Ärendebeskrivning 
Oscar Lundqvist (SD) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående tystnadskulturen i Hallsberg.

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

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Oscar Lundqvist (SD) föredrar interpellationen.
Magnus Andersson (S) besvarar interpellationen.
Oscar Lundqvist (SD), Magnus Andersson (S), Elin Jensen (SD), Andreas Tranderyd (MP), Inger 
Hellqvist (C), Siw Lunander (S), Peter Hörlin (S) och Ulrika Björklund (PO) deltog i debatten.

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

Beslutsunderlag 
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Tystnadskulturen i Hallsberg
 Svar på Interpellation angående tystnadskultur

Paragrafen är justerad
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Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande - Tystnadskulturen i Hallsberg

§ 10
23/KS/51
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  2023-02-17 Interpellation – Tystnadskulturen i Hallsberg 

 
 

 
 

Sverigedemokraterna Hallsberg 
Organisationsnummer: 802462–3715 
Östra Storgatan 2, 694 31 Hallsberg 
E-post: hallsberg@sd.se Sid. 1  (1) 

Interpellation  
Tystnadskulturen i Hallsberg 
 

Till: Kommunstyrelsens Ordförande, Magnus Andersson (S) 

Vi har många problem i verksamheterna i vår kommun, där de flesta direkt kan kopplas till bristande arbetsmiljö 
ofta till följd av besparingar som har tummat på kvaliteten. Anställda har över tid påtalat de brister som 
uppkommit och fortsatta, mer allvarliga brister, framkommer fortfarande. Över tid har många i personalen 
avslutat sin anställning då man inte vill jobba i verksamheter som succesivt försämras på olika sätt. I andra fall 
har personal som påtalat reella brister blivit utköpta eller fått andra repressalier som gjort att man avslutat sin 
anställning. Den kultur som nu råder är tydlig, gör dig inte obekväm för då kan du bli av med jobbet. 

När ens röst inte längre känns önskvärd så tynger det på arbetsmiljön och hälsan hos våra anställda. När 
omorganisationer sker, schemaläggningar tvingas fram som gör att ens privatliv blir lidande och när kvalitativa 
försämringar sker, då tappar vi återigen personal. Den personal som stannar kvar har i stora drag lärt sig vad 
som gäller, bit dig i läppen och gör bara som du blir tillsagd. 

Detta är inte nya företeelser utan har vuxit fram i kommunen under lång tid. Jag vet att både Magnus Andersson 
och andra ledande Socialdemokrater har fått en hel del av just denna information från anställda över tid. I och 
med att åtgärder har uteblivit har fler och fler anställda eller tidigare anställda hört av sig till 
Sverigedemokraterna, den tidigare ”parian” bland partier, med förhoppning om att få till en förändring. Men för 
att vi på allvar ska kunna ta tag i dessa problem, för att vi på allvar ska kunna skapa en bra arbetsmiljö och bryta 
en toxisk kultur, så krävs det att alla partier är överens om att vi faktiskt har ett problem. Är vi överens om att 
problemet med tystnadskultur existerar och att detta direkt skapar en dålig arbetsmiljö, så kan vi tillsammans 
komma fram till hur vi ska lösa detta. 

I en artikel i NA den 8 februari 2023 hävdar Magnus Andersson (S) att han inte känner till problemet med 
tystnadskultur, detta trots att jag vet att han har fått mycket av den information som jag själv sitter på. Därför 
måste vi en gång för alla reda ut var vi som partier faktiskt står när det kommer till att ta in vad våra anställda 
faktiskt informerar oss om. Efter artikelns publicering har det haglat in mejl och meddelanden till oss från 
anställda som återigen bekräftar mitt påstående. Min enkla förhoppning är att Magnus Andersson (S) har fått 
liknande respons och därmed omprövat sitt ställningstagande i frågan sedan artikeln publicerades.  

 

Med anledning av detta undrar jag: 

 Menar du på fortfarande att du inte känner till att det finns en tystnadskultur i Hallsbergs kommun?  

 Är du och övrig kommunledning beredd att ta denna fråga på allvar och tillsammans med samtliga 
intresserade partier ta fram erforderliga lösningar så att vår personal både känner sig och blir hörd för 
att få till en bra arbetsmiljö? 
 

 

 

För Sverigedemokraterna i Hallsbergs kommun: 

Oscar Lundqvist     
Oppositionsråd 
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2023-02-23

Svar på interpellation

Vi som kommun ska ge en god vård och omsorg, ge bästa förutsättningar för våra barn och elever att 
lyckas i skolan och i dialog med våra kommuninvånare och företag ge goda förutsättningar att leva, 
bo och utvecklas. För att möjliggöra detta, är det avgörande att vi har medarbetare som trivs och gör 
ett bra jobb inom våra verksamheter.

Vi jobbar ständigt med målet att det ska vara en god arbetsmiljö i Hallsbergs kommun i enlighet med 
Arbetsmiljöpolicy och de lagar och regler som styr arbetsmiljön.
Alla chefer och arbetsplatsombud/skyddsombud utbildas i arbetsmiljöfrågor via Regionhälsan – ”Den 
goda arbetsplatsen”. Det är en utbildning på tre dagar. Utöver det utbildar personalavdelningen 
cheferna i arbetsmiljörelaterade frågor löpande.
Ett forum för dialog om arbetsmiljöfrågor är samverkan. Samverkan sker inom alla förvaltningar och 
varje kvartal går man igenom en arbetsmiljörapport. I samverkansgrupp finns berörda fackförbund 
representerat tillsammans med berörda chefer på olika nivåer. Den centrala samverkansgruppen, 
Cesam, leds av kommundirektören. 
I det nära ledarskapet är det arbetsplatsträffarna som är den naturlig mötesplats för dialog kring t.ex. 
arbetsmiljön. Medarbetarundersökning sker regelbundet och respektive arbetsplats jobbar vidare 
med resultatet.

Löpande i verksamheterna så sker mängder av aktiviteter dygnet runt.
Personalavdelningen kan få reda på att något inte står rätt till i en verksamhet på flera sätt. Det 
vanligaste är att det kommer via chef eller via en medarbetares fackförbund. Det kan också vara via 
en anmälan om kränkande särbehandling eller ett visselblåsarärende.
När personalavdelningen får kännedom om detta så startar en utredning. Det kan vara 
personalavdelningen själva som utreder eller med hjälp av extern part t.ex. regionhälsan. 
Visselblåsarärenden utreds alltid av extern part.
En utredning innebär oftast att alla inblandade parter intervjuas och får lämna sin åsikt och sen sker 
en sammanfattning och en åtgärd sätts in.
Ofta jobbar hela arbetslaget vidare tillsammans med t.ex. regionhälsan för att komma överens om 
vad som är en bra arbetsmiljö på just den arbetsplatsen. 
Det förekommer att medarbetare har svårt att acceptera att det är ansvarig chefs uppgift att leda 
och fördela arbetet eller att arbetslaget kommit fram till att det är på detta sätt arbetet ska ske. Det 
kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser. 

Svar på fråga 1.
Genom åren har vi som kommun alltid arbetat med de personalärenden som kommer till oss. 
Personalgrupper förändras och nya medarbetare kommer till oss. Därför är det viktigt att när vi får 
signaler om att något är fel lyfta fram detta till våra tjänstepersoner för hantering och inte bara prata 
om det. Sverigedemokraterna vill gärna cementera ett begrepp som svärtar ner hela Hallsbergs 
kommun, vilket på sikt innebär ett dåligt rykte och att nya medarbetare blir svårrekryterade. När 
enskilda medarbetare eller arbetsgrupper upplever tystnadskultur ska vi alltid motverka detta inom 
våra verksamheter. Kommunens ledord, glädje, driv och öppenhet ska efterlevas så långt det är 
möjligt.

Svar fråga 2.
Kommunledningen är alltid öppen för att förbättra vår arbetsmiljö och göra vår kommun mer 
attraktiv som arbetsgivare. Våra fackförbund är en viktig del i detta arbete, som har till uppgift att 
företräda sina medlemmar och lyfta fram frågor kring arbetsmiljön. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11- Obesvarade motioner

Ärendebeskrivning
Det finns fyra obesvarade motioner

 Motion om heltid som norm (inkom 2022-09-05)
 Motion angående vänort i Ukraina (inkom 2022-09-26)
 Motion om botanisk trädgård (inkom 2022-11-20)
 Motion Gynna cyklandet i Hallsberg (inkom 2022-12-16)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås ta detta som information.

Beslut
Kommunfullmäktige tar detta som information.

Paragrafen är justerad
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Obesvarade motioner
§ 11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 12 - Förslag från kommuninvånare 2023 
(23/KS/3)

Ärendebeskrivning 
Nio förslag från kommuninvånare har inkommit under perioden 2022-12-15-2023-02-16.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås remittera inkomna förslag till berörda förvaltningar.

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar inkomna förslag till berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag 
 Förslag från kommuninvånare, belysning på återvinningsstation vid Hallsbergs IP
 Förslag från kommuninvånare, fotbollsplan i Hässleberg vid kullen
 Förslag från kommuninvånare, belysning återvinningsstation vid Vibytorpsvägen
 Förslag från kommuninvånare, obligatoriska luncher på högstadiet
 Förslag från kommuninvånare, ökat samarbete mellan låg- och mellanstadieskolorna
 Förslag från kommuninvånare, tillfälliga busskort för att kunna ta del av lovaktiviteter
 Förslag från kommuninvånare, tillsätta forum/person med ansvar för planering av framtiden 

för Vretstorp
 Förslag från kommuninvånare, fotbollsplan vid före detta förskolan Solrosen
 Förslag från kommuninvånare, detaljplan Vretstorp

Paragrafen är justerad
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Förslag från kommuninvånare 2023
§ 12

23/KS/3
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E-postformulär

Mitt förslag:
Hej!  Jag har brukar sopsortera och slänger främst kartonger och förpackningar som kan
lämnas vid en sopsorteringsstation. Problemet är att platsen vid IP i Hallsberg känns
otrygg kvällstid när det blir mörkt. Ingen belysning finns där och jag föreslår att belysning
sätts upp.   Tack på förhand!  /Maria

Namn
Larsson Maria

Telefonnummer
0705422049

E-postadress
marialarsson0529@gmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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E-postformulär

Mitt förslag:
Fotbollsplan i Hässleberg vid kullen.  För att vid spontan är det alltid så många där och
spelar fotboll så jag och mina syskon tycker att det ska bli en fotbollsplan vid kullen med
två mål.  Och att ni ska klippa gräset på kullen så man kan åka pulka på vintern.

Namn
Ebba  Lidman

Telefonnummer
0725383964

E-postadress
ebbalidman@hotmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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E-postformulär

Mitt förslag:
Hej!   Kan ni snälla sätta upp en belysning, kanske med sensor vid återvinningsstationen
som är bortanför ICA, där vid Vibytorpsvägen. Man ser att många har bilarna på tomgång
där eftersom att man även måste slänga skräp efter jobbet och då har dem det för att lysa
med sin egen bil. En lampa är det viktigaste. I andra hand om det går, så om ni kan fixa en
skylt som säger att man måste åka till återvinningscentralen bortanför Mekonomen för att
slänga det som inte går att slänga där. Ex. batterier, glödlampor, elektronik, keramik, etc.
Och vilken adress den finns på.

Namn
Julia Gustafsson

Telefonnummer
0722023880

E-postadress
julia_gustafsson@me.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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E-postformulär

Mitt förslag:
Mitt förslag är att lunchen på högstadieskolorna i Hallsbergs kommun blir obligatoriska och
att närvaron av vuxna ökar i matsalen!  Skolan består av schema med förväntad närvaro
under hela dagen förutom när det är lunchrast. Detta innebär att många barn inte äter
lunch pga:  De har ingen att sitta bredvid.  Deras kompisar går inte till matsalen.  De är
utanför grupperingarna som finns.  Det är inga fasta platser så man vet inte vart man ska
sätta sig.    Med hjälp av fasta platser i matsalen och lärarledd lunchrast med
närvaro/frånvaro precis som vilken lektion som helst. Eftersom lunchrasten är planerad på
schemat borde man veta när vilka klasser förväntas dyka upp i matsalen och kan planera
platserna efter det.   Fördelen med att fler elever äter av maten är flera och jag tänker att
jag inte behöver rada upp dem här.   Även på högstadiet behövs struktur, tydlighet och
vägledning! De behöver inte alls tränas inför vuxenlivet och lära sig ta mer ansvar och
definitivt inte i en skolmiljö som inte är trygg. Det är skolans ansvar att varje elev känner
sig trygg i skolan och tillsynsansvaret gäller även en högstadieskola.   Om man tänker att
eleverna behöver tränas i att äta ensamma och känna sig obekväma varje lunchrast så
skulle jag vilja uppmana varenda kommunpolitiker att kliva in på valfritt lunchhak i
Hallsberg och sätta sig vid olika främande lunchgäster – varje dag! Eller är det så att även
vi vuxna gärna äter lunch tillsammans med människor som vi känner och att vi sätter oss
bredvid dem som vi trivs bäst med? Förklara då jättegärna för mig varför vi ska utsätta
barn i åldern 13 – 16 år för något vi själva inte hade velat vara med om?   Vuxna
människor behöver visa att de äger situationen och leder gruppen med individer genom
dagen. Ingen elev ska behöva gå hungrig för att de inte har någon att äta med.   Bestämda
platser och obligatorisk lunch med närvaro av vuxen för varje klass kommer att vara
positivt för alla.  Jag är väldigt nyfiken på hur många tallrikar som diskas en dag på
Transtenskolan och hur många luncher som serveras? Är det lika många tallrikar som
elever? Eller hur många elever är det som varje dag avstår från att äta lunch? Det borde
gå att ta redo på – om man vill!

Namn
Beatrice Ander

Telefonnummer
0731572789

E-postadress
beatrice.ander@meandi.com
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E-postformulär

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö

Page 68 of 76



E-postformulär

Mitt förslag:
Ökat samarbete mellan låg och mellanstadieskolorna i Hallsbergs kommun kommer att
gynna klimatet på högstadieskolorna.   Jag vill att pengar och tid ska avsättas i kommunen
till låg och mellanstadieskolorna för ett ökat samarbete mellan skolorna på de små orterna
och skolorna i centrala Hallsberg. Jag vill också att de här eleverna får träffas och lära
känna varandra i tidig ålder så att de i högstadiet känner igen varandra och har en
anknytning. Framförallt är det Stocksäterskolan och skolorna där de flesta föräldrar har
svenskt ursprung som behöver träffas! Barn föds utan fördomar, men i högstadieåldern är
risken större att de färgats av sin omgivning.  Mitt förslag är att klasser brevväxlar med
varandra. (Ge barnen brevpapper, kuvert och frimärken istället för att skicka mail!) Jag
föreslår också att de åker och hälsar på varandra och har dagar tillsammans. Jag förstår
att det är jobbigt, svårt och tidskrävande. Men jag är övertygad om att det kommer att
gynna eleverna i framtiden.

Namn
Beatrice Ander

Telefonnummer
0731572789

E-postadress
beatrice.ander.consulting@gmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö

Page 69 of 76



E-postformulär

Mitt förslag:
Kommunen presenterar inför sport och höstlov ett fantastiskt lovprogram med olika
aktiviteter! Som förälder så är det här något som är väldigt uppskattat och jag har alltid läst
lovbladet och planerat aktiviteter efter det. Allt från gratis bio till aktivitet på biblioteket och
skridskoåkning. Det jag saknar är en möjlighet för barnen att ta sig mellan orterna i
Hallsbergs kommun. Av naturliga skäl är det flest aktiviteter i Hallsberg och i årskurs 5 och
6 är det högst troligt att eleverna inte längre går på fritids och att föräldrarna jobbar under
loven. Jag vill att kommunen gör det möjligt för eleverna i årskurs 5 och 6 att få ett
busskort som gäller specifikt under lovet och i kommunens gränser. Eleverna kan då
själva ta sig till och från aktiviteter som erbjuds!   Låt det bli möjligt att anmäla intresse och
söka lovbussbiljett kostnadsfritt istället för att dela ut till alla så blir inte kostnaden högre än
att de som vill/behöver en biljett får det.

Namn
Beatrice Ander

Telefonnummer
0731572789

E-postadress
beatrice.ander.consulting@gmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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E-postformulär

Mitt förslag:
Medborgarförslag Vretstorp 2023-01-31 Kopia.1 av 10          Då det under en mycket lång
tid som Vretstorp försummats både att utvecklas med nyetablering av företag inom logistik
då läget gör Vretstorp perfekt att etablera på och underhåll, service och total tystnad vad
gäller information gällande vad som händer i Vretstorp och vad som kommer ske framåt.
Då detta fullständigt strider emot för vad närdemokrati ska gälla.Mitt förslag är att det
tillsätts något slags forum/person som har stor kunskap om Vretstorp som kan vara central
gällande information vad Hallsbergs kommun planerar i framtiden gällande Vretstorp.
Vretstorpsborna är mycket mera värda gällande närdemokrati.          Vänligen     John
Mikael Rosengren     Mikael.rosengren60@gmail.com     076-3935601

Namn
Mikael Rosengren

Telefonnummer
+46763935601

E-postadress
mikael.rosengren60@gmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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E-postformulär

Mitt förslag:
hejsan! jag skulle vilja lämna ett förslag till aktivitet för barn o ungdom på norra sida. Där
gamla dagiset solrosen fanns finns mycket grönområde. det vore väl fint att göra en
fotbollsplan med gräs . det finns jättemycket barn på norra sidan o den fotbollsplan som
ligger vid stocksäter är en grusplan och den som är vid spontanlekplatsen är väldigt liten.
mång barn skulle slippa gå över viadukten om dom vill sparka boll. vi har så mycket
grönområde i hallsberg så jag tycker att man ska göra så mycket som möjligt för barn o
ungdomar så det finns ett alternativ till busstreck och framför allt ett stortnöje  och att
barnen är mer ute o rör på sig

Namn
karin persson

Telefonnummer
0706914660

E-postadress
berne.persson51@gmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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Från: Christina Torpman <christina.torpman@hallsberg.se>
Till: "platina.ks@hallsberg.se" <platina.ks@hallsberg.se>
Ämne: VB: Medborgarförslag
Skickat: 2023-02-15 06:58:40

Från:Mikael Rosengren <mikael.rosengren60@gmail.com>
Skickat: den 13 februari 2023 17:14
Till: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Ämne:Medborgarförslag

Hej !

Medborgarförslag detaljplan Vrestorp 2023-02-13 Kop.1-10

Jag vill att det utformas en detaljplan över Vretstorp angående etablering av företag inom
logistik och tillhörande verksamhet till detta.Då Vretstorp har en unik plats precis mellan
E20 och stambanan som gör det till ett perfekt ställe att etablera dessa verksamheter på
speciellt miljömässigt då framtidens transporter tveklöst kommer vara eldrivna. Detta nav
av europaväg och stambana för transporter kommer för lång tid framöver att användas.

Vänligen John Mikael Rosengren 076-3935601 mikael.rosengren60@gmail.com
Observera: Detta e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka
inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet
är säkert.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13- Meddelande 

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden under perioden 2022-12-15-2023-02-16.
Beslut
Kommunfullmäktige tar detta som information.
Anmälningar

 Missiv till Revisionsrapport Granskning IT-säkerhet Nerikes Brandkår
 Revisionsrapport Granskning IT-säkerhet Nerikes Brandkår

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-27

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14- Sammanträdes avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdes avslutning
§ 14
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