KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-09-27

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Hans Karlsson (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), 2:e vice ordförande
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Kjell Rapp (S)
Catrine Rusthoi (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Emelie Mc Quillan (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Erik Teerikoski (C)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
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)
Dan Fredriksson (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)

Peter Hörlin (S)
Aminatu Bello (S)
Joakim Hedelind (S)
Gunnel Hedström (S)
Andreas Svahn (S)
Lillemor Pettersson (S)
Bernth Gahm (S)
Berit Larsson (S)
Linus Andersson (S)
Sandra Hamilton (M)
Olle Isacsson (M)
Rikard Bergström (M)
Mathias Olsson (M)
Andreas Zakrisson (C)
Mattias Bjurenholt (C)
Yngve Lindholm (C)
Jaana Storsveden (L)
Andreas Glad (KD)
Gert Öhlin (L)
Ingela Hagenfors (KD)
Peter Tillman (V)
Sören Pettersson (V)
Lotta Öhlund (MP)
Linda Eng Jidling (MP)
Christian Eriksson (SD)

18:30-22:00

Alléskolan aula, Hallsberg
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Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)

Övriga
Christina Torpman, Kommunsekreterare
Lena Fagerlund, Kommundirektör
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Föredragande

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare. Justeringen föreslås äga rum senast den 30
september.
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av föredragningslistan.
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Föredragande

2 – Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på
dagordningen.
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Föredragande

3 – Aktuell information
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4 - Avsägelser och fyllnadsval 2021 (21/KS/17)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Örebro tingsrätt har inkommit med begäran om fyllnadsval av nämndeman efter Johan
Rizell (M).
Erik Teerikoski (C) har inkommit med begäran om entledigande från sina uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs
kommunhus AB och ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
Rikard Bergström (M) har inkommit med begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
Towe Jegeros (V) har inkommit med begäran om entledigande från sina uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i Hallsbergs kommunhus AB.
Länsstyrelsen har meddelat att det föreligger valbarhetshinder för Mattias Bjurenholt (C) då
han flyttat från kommunen och behöver entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Fyllnadsval ska ske till uppdraget som ledamot i HBAB efter Jimmy Olsson (SD).
Fyllnadsval ska ske till uppdraget som ersättare i HBAB efter Magnus Andersson (S).
Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit med en ny sammanräkning för
socialdemokraterna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att välja Mathias Olsson (M) som ny nämndeman vid Örebro tingsrätt.
att entlediga Erik Teerikoski (C) från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs kommunhus AB och ersättare i socialoch arbetsmarknadsnämnden.
att välja Anna Eriksson (C) som ny ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hallsbergs
kommunhus AB och ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
att entlediga Rikard Bergström (M) från sitt uppdrag som ersättare i social- och
arbetsmarknadsnämnden.
att välja Mathias Olsson (M) som ny ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
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att entlediga Towe Jegeros (V) från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i
Hallsbergs kommunhus AB.
att entlediga Mattias Bjurenholt (C) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
att välja Oscar Lundqvist (SD) som ny ledamot i HBAB.
att välja Ulf Ström (S) som ny ersättare i HBAB.

Beslutsunderlag





Avsägelse, Erik Teerikoski
Avsägelse, Rikard Bergström
Avsägelse, Towe Jegeros
Sammanräkning socialdemokraterna
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Föredragande

5 - Lönepolicy (21/KS/164)
Ärendebeskrivning

Syftet med lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och värderingar
gällande lönebildning och lönesättning i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Hallsbergs kommuns lönepolicy och samtidigt
upphäva/ersätta tidigare lönepolicy antagen av kommunstyrelsen 2016-10-11.

Beslutsunderlag



TS Lönepolicy
Lönepolicy
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6 - Vindpark Odensvi, beslut enligt 16 kap. 4§
miljöbalken (20/KS/88)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Stena Renewable AB har ansökt hos Länsstyrelsens om tillstånd för vindkraftverk på
fastigheterna Skrubby 1:3, Frotorp 1:2 Frotorp 1:7, Odensvi 2:8 samt Ybby1:1 i Hallsbergs
kommun. Bolagets ansökan avser en gruppstation med maximalt tre vindkraftverk med en
högsta totalhöjd om 270 meter samt med tillhörande anläggningar och vägar. Ansökan med
kartbilaga bifogas.
Enligt 16 kap. 4§ miljöbalken får tillstånd för vindkraft endast ges om den kommun där
anläggningen avses uppföras tillstyrkt det. Länsstyrelsen har den 1 juli 2021 begärt
Hallsbergs kommuns beslut angående Stena Renewable AB ansökan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås att tillstyrka Stena Renewable AB tillståndsansökan avseende
tre vindkraftverk enligt 16 kap. 4§ miljöbalken.

Beslutsunderlag




Odensvi vindkraftpark förslag till beslut enligt 16 kap 4§
Ansökan Odensvi
Bilaga A Karta och koordinater
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7 - Sammanträdeskalender 2022 (21/KS/166)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Sammanträdeskalender för år 2022 med inlämnings- och utskicksdatum för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta sammanträdeskalender för år 2022.

Beslutsunderlag



TS Sammanträdeskalender 2022
Sammanträdeskalender 2022 med inlämning
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8 - Firmatecknare i samband med
fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m. (21/KS/162)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m.
Med anledning av att Torbjörn Appelqvist har avsagt sig uppdraget som oppositionsråd och
efterträtts av Ulrika Björklund behöver beslutet om firmatecknare tas på nytt med den
ändringen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren,
Conny Larsson eller Ulrika Björklund, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena
Fagerlund, Marie Hellgren, Magnus Ribbing 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.

Beslutsunderlag


TS Firmatecknare avtal m.m.
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9 - Avgift för fristående huvudman för
ansökan angående fristående
förskola/fritidshem (21/KS/50)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet behöver godkännande av den kommun där den ska ha sin
verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21, § 51 avgift vid ansökan om enskild verksamhet
inom förskola och skola. Beslutet behöver förtydligas och bildningsnämnden har nu tagit
fram nytt underlag i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet eller annan
pedagogisk verksamhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.
att ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte
anordnas vid en skolenhet samt godkännande av ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem
ska betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2020-09-21, § 51 i och med detta beslut.

Beslutsunderlag



TS Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående förskola/fritidshem
§56 BIN Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående
förskola/fritidshem
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10 - Interpellation till KSO, Magnus
Andersson, angående landsbygdsnämnd

Föredragande

(21/KS/179)

Ärendebeskrivning
Lennart Pettersson (M) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående landsbygdsnämnd.

Beslutsunderlag



Interpellation Landsbygdsnämd
Svar på interpellation
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11 - Enkel fråga till KSO, Magnus Andersson,
angående hantering av regnmängder

Föredragande

(21/KS/173)

Ärendebeskrivning
Ulrika Björklund (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
angående om de åtgärder som kommunen vidtar mot översvämningar kommer att hjälpa
vid regnmängder liknande de som kom 2015.

Beslutsunderlag


Enkel fråga till KSO, Magnus Andersson, angående hantering av regnmängder
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12 - Enkel fråga till ordförande i SAN,
Veronica Wallgren, angående syrgas

Föredragande

(21/KS/174)

Ärendebeskrivning
Ulrika Björklund (M) har inkommit med en enkel fråga till social- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande angående om det finns syrgas att tillgå på
kommunens särskilda boenden när det behövs.

Beslutsunderlag


Enkel fråga till ordförande i SAN, Veronica Wallgren, angående syrgas
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13 - Enkel fråga till ordförande i BIN, Siw
Lunander, angående elever med
problematisk skolgång (21/KS/175)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Ulrika Björklund (M) har inkommit med en enkel fråga till bildningsnämndens ordförande
angående hur många barn som har en så problematisk skolgång att en åtgärdsplan behöver
upprättas.

Beslutsunderlag


Enkel fråga till ordförande i BIN, Siw Lunander, angående elever med problematisk skolgång
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Föredragande

14 – Obesvarade motioner
Ärendebeskrivning
Det finns inga obesvarade motioner.
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15 - Förslag från kommuninvånare 2021

Föredragande

(21/KS/3)

Ärendebeskrivning
Under perioden 6 juni - 16 september har fyra förslag från kommuninvånare inkommit.
 Utveckling av ekoparken m.m.
 Fler byggbara fastigheter på attraktiva platser i Östansjö
 Discgolfbana i Stocksätterskogen
 Bygga marklägenheter

Beslutsunderlag


Förslag från kommuninvånare 210927
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16 – Meddelanden

Föredragande

Ärendet i korthet
Inga meddelanden har inkommit under perioden 4 juni - 16 september.
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Föredragande

17 – Ledamöternas frågestund
Ärendebeskrivning

Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till
nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver
några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen
och ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta
att fråga som lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt
får förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.
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Föredragande

18 – Sammanträdets avslutning
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Avsägelser och fyllnadsval 2021
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Hallsberg 2021-07-23

Med

anledningan av andra utökade ätagande avsägerjag mig frän uppdraget

som

ersättare
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och arbetsmarknadsnämnden.

Vänliga hälsningar

Rikard Bergström
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HALLSBERGS

KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Blanketten Iämnas

Administrativa avdelningen

kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag

till

som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn:

Towe Jegeros

Partitillhörighet: Vänsterpartiet

Nedan redovisas dina uppdrag
framför de uppdrag du

vill

i

Hallsbergs

avsäga dig

kommun,

sätt ett kryss

i

rutan

ifrän.

>(

Ledamot kommunfullmäktige

'><

Ersättare kommunfullmäktiges valberedning

Ersättare kommunstyrelsen

&

Ersättare Hallsbergs

%ä/f

kommunhus AB

Jéj

W?

‘

Datum:

2002! 0%”ÜDZ

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 vx

0582-68 50 02

577-3338

Hallsbergs

kommun
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/164

Lönepolicy
Ärendebeskrivning

Syftet med lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och värderingar gällande
lönebildning och lönesättning i kommunen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Hallsbergs kommuns lönepolicy och samtidigt
upphäva/ersätta tidigare lönepolicy antagen av kommunstyrelsen 2016-10-11.

Ärendet

Lönepolitiken för Hallsbergs kommun ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling
och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna samt en god verksamhetsutveckling. Den ska även
bidra till att stärka kommunens möjlighet att behålla, utveckla och rekrytera goda medarbetare.
Nuvarande lönepolicy, antagen av kommunstyrelsen 2016, behöver revideras i enlighet med
kommunens principer för styrdokument. Det innebär att strukturen har förändrats enligt
policydokument och att kommunfullmäktige är beslutande. I samband med förändringen har även
texten anpassats och formulerats om utan att inriktningen förändrats. Under rubrik 4 har ansvaret
förtydligats. Kommunstyrelsens och chefs ansvar är enligt tidigare. Ansvaret som åligger
medarbetare under rubrik 4.3 har lyfts in. Personalavdelningens ansvar enligt rubrik 4.4 har gjorts
tydligare.

☐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

Personalchef

Bilagor
Lönepolicy
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Medarbetare i Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Personalavdelningen
Ärendenummer: 21/KS/164

Lönepolicy
Syftet med Lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och värderingar
gällande lönebildning och lönesättning i kommunen.

Policy
Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara
kortfattad.
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Innehållsförteckning
1

Inledning......................................................................................... 3

2

Syfte och Mål.................................................................................. 3

3

Processen....................................................................................... 3

4

Ansvar och roller............................................................................ 4
4.1
4.2
4.3
4.4

Kommunstyrelsen................................................................................................ 4
Chef...................................................................................................................... 4
Medarbetare........................................................................................................ 4
Personalavdelning................................................................................................ 4
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1 Inledning
Lönen är ett viktigt styrmedel för att uppfylla de mål som finns för
verksamheterna. Därav ska kommunens lönepolicy stimulera till goda
arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos
medarbetarna samt en effektiv verksamhet.
Lönesättningen får aldrig påverkas av faktorer som kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

2 Syfte och Mål
Syftet med Lönepolicyn är att tydligt uttrycka Hallsbergs kommuns synsätt och
värderingar gällande lönebildning och lönesättning i kommunen.
Målet med lönepolicyn är att lönepolitiken för Hallsbergs kommun ska stimulera
till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos
medarbetarna samt en god verksamhetsutveckling. Den ska även bidra till att
stärka kommunens möjlighet att behålla, utveckla och rekrytera goda
medarbetare.

3 Processen
Hallsbergs kommuns lönepolitik grundar sig i den lönesättning som görs i
samband med en nyanställning/nyrekrytering, den årliga lönekartläggningen som
genomförs enligt kraven i Diskrimineringslagen, löneöversynen och årlig
handlingsplan för löner. En viktig del i lönepolitiken är att vi inte lönekonkurrerar
mellan kommunens olika verksamheter. Hallsbergs kommun är en arbetsgivare
och har en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda.
Lönebildningen ska grunda sig på våra förutsättningar att behålla, utveckla och
rekrytera goda medarbetare. Uppföljning av lönebildningen sker utifrån gällande
kollektivavtal samt genom lönekartläggningen.
Vid nyanställning ska lönesättningen grunda sig på arbetsuppgifternas krav på
utbildning och erfarenhet samt en värdering av den anställdes samlade
kvalifikationer gällande utbildning/erfarenhet/kunskaper som är av betydelse för
anställningen. Även rekryteringsläget, tillgång och efterfrågan på aktuell
kompetens (marknadsfaktorn) spelar in vid lönesättning vid nyanställning.
Vid löneöversynen tas personens prestation, utifrån måluppfyllelse och
kompetens, under det gångna året i förhållande till hela lönen i beaktandet.
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4 Ansvar och roller
4.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer den övergripande lönepolitiken för Hallsbergs
kommun.

4.2 Chef
Chef ansvarar för att kommunens lönepolicy, lönepolitik och lönekriterierna är
kända och väl förankrade bland alla medarbetare på arbetsplatsen. Chef ansvarar
för den individuella lönesättningen genom att lönesamtal genomförs med
medarbetarna i anslutning till den årliga löneöversynen. Lönesättningen grundas
på verksamhetens mål och lönekriterier för Hallsbergs kommun.

4.3 Medarbetare
Medarbetaren ska ha tagit del av lönepolicyn, lönepolitiken och lönekriterierna
och vara väl förberedd inför lönesamtalet.

4.4 Personalavdelning
Personalavdelningen samordnar kommunens lönepolitik genom att genomföra
lönekartläggning och analys av löner. Personalavdelningen ansvarar även för att
starta och följa upp den årliga löneöversynen och föreslå prioritering av grupper
eller individer som grundar sig på önskad förändring av befintlig lönestruktur.
En förutsättning för individuell lönesättning är att både chef och medarbetare har
kunskap och information om hur löneöversynen ska genomföras.
Personalavdelningen ansvarar därför för att informera och utbilda cheferna i
processen så att de kan informera sina medarbetare.
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Vindpark Odensvi förslag till beslut enligt 16 kap. 4§ miljöbalken
Ärendebeskrivning

Stena Renewable AB har ansökt hos Länsstyrelsens om tillstånd för vindkraftverk på fastigheterna
Skrubby 1:3, Frotorp 1:2 Frotorp 1:7, Odensvi 2:8 samt Ybby1:1 i Hallsbergs kommun. Bolagets
ansökan avser en gruppstation med maximalt tre vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 270
meter samt med tillhörande anläggningar och vägar. Ansökan med kartbilaga bifogas.
Enligt 16 kap. 4§ miljöbalken får tillstånd för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen
avses uppföras tillstyrkt det. Länsstyrelsen har den 1 juli 2021 begärt Hallsbergs kommuns beslut
angående Stena Renewable AB ansökan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att tillstyrka Stena Renewable AB tillståndsansökan avseende tre
vindkraftverk enligt 16 kap. 4§ miljöbalken.

Ärendet

Tillståndsansökan består av består av ansökningshandling inklusive kartbilagor,
miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk beskrivning. I ansökan yrkas att tillståndet ska gälla i 45 år,
där igångsättningstiden för verksamheten bestäms till 8 år. Vindkraftsparken förväntas drivas med en
livslängd på 35 år samt med en avvecklingstid på 1-2 år.
Ett tidigt samråd och ett avgränsningssamråd hölls 2020. Under avgränsningssamrådet beslutade
Kommunstyrelsen 2020-09-29 (§102) att ställa sig positiv till vindkraftsutbyggnad under förutsättning
att parklayouten förändras så avståndet till naturreservatet Dovrasjödalen ökas för att låga ljudnivåer
på 35 dB(A) uppfylls samt synlighet och skuggbildning minimeras.
I samrådet framfördes också Dovrasjödalens betydelse för ett rikt friluftsliv i regionen och där
kommunen anser att synpunkterna beaktats i tillståndsansökan. Antalet vindkraftverk har ändrats
från sju under samrådsfasen till tre i ansökan. Ljudberäkning, skuggberäkning, hinderljusanalys,
synbarhetsanalys och fotomontage redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Drift- och servicenämnden som miljönämnd har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
tillståndsansökan enligt miljöbalken och ärendet kommer behandlas i nämnden den 22 september.
En sammanfattning av hela Miljökonsekvensbeskrivningen bedöms ge upphov till små, obetydliga
eller positiva miljökonsekvenser för människors hälsa och miljö. Verksamheten förväntas inte
medföra att lokala, regionala eller nationella miljökvalitetsnormer riskerar att överträdas.
I Hallsbergs kommuns översiktsplan från 2016-11-28 har det aktuella området pekats ut som
intressant för vindkraft och det finns goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel. Det finns
tre befintliga vindkraftsverk i det utpekade området i översiktsplanen. Dessa vindkraftverk är av
typen med totalhöjd 150 m, navhöjd 105 m och med en årsproduktion på ca 15GWh per år och verk.
Även ansökan för Vindpark Odensvi inryms och överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen
och kan därför anses lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv.
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Regeringens nationella mål för Sverige är att år 2040 ska 100 procent av elproduktionen vara
förnybar. Enligt SCB:s statistikdatabas förbrukar Hallsbergs kommuns ca 315 GWh el per år för alla
typer av slutanvändare, dvs det totala elbehovet inom kommunen. Stena Renewable AB:s
förväntade produktion från vindpark Odensvi är 75 Gwh per år, 25 Gwh per år och verk. Detta
motsvarar cirka 24 procent av kommunens elbehov i dagsläget.
Vindkraftsparken Odensvi begränsar barns möjlighet till orörd natur i området kring Dovra sjöar.
Vidare uppstår det även miljöstörningar under byggtiden av vindparken. Samtidigt överväger
fördelarna med en snabbare klimatomställning, hållbar och förnybar elproduktion samt
möjligheterna att avveckla andra icke fossilfria alternativ istället.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen.
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Ansökan Odensvi
Bilaga A Karta och koordinater
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Sammanträdeskalender 2022
Ärendebeskrivning

Sammanträdeskalender för år 2022 med inlämnings- och utskicksdatum för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta sammanträdeskalender för år 2022.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Sammanträdeskalender 2022
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Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanträdeskalender 2022 med inlämning- och utskicksdatum
Gäller för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF)

Senast inlämning av Kallelse skickas till
material till KSAU
KSAU

KSAU sammanträde Kallelse
skickas till KS

KS sammanträde

Kallelse
KF sammanträde
skickas till KF

Måndagar

Torsdagar

Måndagar 13:15

Torsdagar

Tisdagar 8:30

Torsdagar

Måndagar 18:30

24 jan

27 jan

31 jan

3 feb

8 feb

17 feb

28 feb

21 mars

24 mars

28 mars

31 mars

5 april

14 april

25 april

16 maj

19 maj

23 maj

26 maj

31 maj

2 juni

13 juni

29 aug

1 sep

5 sep

8 sep

13 sep

15 sep

26 sep

26 sep

29 sep

3 okt

6 okt

11 okt

13 okt

24 okt
konstituerande KF

31 okt

3 nov

7 nov

10 nov

15 nov

17 nov

28 nov

21 nov

24 nov

28 nov

1 dec

6 dec

8 dec

19 dec
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Firmatecknare i samband med
fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m.
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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.
Med anledning av att Torbjörn Appelqvist har avsagt sig uppdraget som oppositionsråd och
efterträtts av Ulrika Björklund behöver beslutet om firmatecknare tas på nytt med den ändringen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren, Conny Larsson
eller Ulrika Björklund, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena Fagerlund, Marie Hellgren,
Magnus Ribbing 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.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående
förskola/fritidshem
Ärendebeskrivning

Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet behöver godkännande av den kommun där den ska ha sin verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-21, § 51 avgift vid ansökan om enskild verksamhet inom
förskola och skola. Beslutet behöver förtydligas och bildningsnämnden har nu tagit fram nytt
underlag i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet eller annan pedagogisk
verksamhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i
avgift från 1 juni 2021.
att ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en
skolenhet samt godkännande av ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift
från den 1 juni 2021.
att ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem ska
betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
att upphäva beslut taget av kommunfullmäktige 2020-09-21, § 51 i och med detta beslut.

Ärendet

Vid ansökan om att starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet ska kommunen göra en prövning av den fristående huvudmannens
förutsättningar att bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller. Det omfattar bland annat
huvudmannens och dess ägares lämplighet och ekonomiska förutsättningar.
För att göra denna prövning har kommunen rätt att ta ut en avgift och en sådan föreslås införas
enligt förslag till beslut ovan. Avgiften ska betalas in i samband med att ansökan ges in. Utredningen
av ärendet påbörjas inte förrän avgiften är betald. Visst undantag för detta kan ges vid tillfällig
utökning av antal barn inom ramen för godkännandet.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare
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Bilagor
§ 56 BIN – Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående förskola/fritidshem
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

08:30

Kommunhuset Hallsberg, Sottern/Digitalt

Siw Lunander (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Emelie Mc Quillan (M)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
Andreas Zakrisson (C) ersätter Laura Hedlund
(C)
Helén Svensson (MP) ersätter Martin
Pettersson (KD)

Övriga
Catharina Lindvall-Scharmer (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §56
Ordförande

_________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare

_________________________________________________________________
Emelie McQuillan

Sekreterare

_________________________________________________________________
Jenny Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Bildningsnämnden
2021-05-18
§§
till och med
Bildningsnämndens förvaltningskontor
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden

§ 56 - Avgift för fristående huvudman för ansökan angående
fristående förskola/fritidshem
(21/BIN/196)

Ärendebeskrivning
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin
verksamhet.
En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
omsorg. Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för
fristående förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 55 2021)
Ordförande föredrar ärendet. Nämnden har tidigare fattats beslut om ärendet, juni 2021.
Det beslutet behövde förtydligas. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige.
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.
Bildningsnämndens behandling av ärendet
Ordförande föredrar ärendet. Ett tidigare beslut som behöver justeras. Det uppkommer en
kostnad oavsett vem som utför utredningen och avsett vilken verksamhet utredningen
gäller.
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget och lägga till annan pedagogisk
verksamhet i beslutet.

Beslut
Bildningsnämnden tar tjänsteskrivelsen som sin egen.
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet eller annan
pedagogisk verksamhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska
betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas
vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-18

Bildningsnämnden
000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.
• Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem,
ska betala 12 000 kr i avgift från den 1 juni 2021.
I och med detta beslut upphävs tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige, § 51 KF 2020.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse avgift ansökan enskild förskola-fritidshem

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående
förskola/fritidshem
Ärendebeskrivning

Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin verksamhet.
En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.
Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för fristående
förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden tar tjänsteskrivelsen som sin egen.
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av
en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.
• Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en
skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i
avgift från den 1 juni 2021.
• Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska
betala 12 000 kr i avgift från den 1 juni 2021.
I och med detta beslut upphävs tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige, § 51 KF 2020.

Ärendet
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin verksamhet.
En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.
Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående
förskola/fritidshem
Från 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudman som driver fristående förskolor eller
fristående friliggande fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte pedagogisk omsorg.
Kommunen ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och kraven ska även
vara en del av tillsynen.
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Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa
fristående fritidshem samt utökning av befintlig verksamhet.
Enskilda huvudmän ska också anmäla förändringar inom ägar- och ledningsstrukturen senast en
månad efter att förändringen genomförts.
Kraven som ska prövas
Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa
fritidshem. Vad gäller godkännanden ska före lagändringen lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär
påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs.
kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras. Kommunen ska utöver detta också ska göra vad
som kallas en ägar- och ledningsprövning.
Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
Personkretsen som ska leva upp till kraven
Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett
bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.
Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse;





verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har
ett bestämmande inflytande över verksamheten
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten

Insikt
Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och
ledningsprövning ska det finnas kompetens om de föreskrifter som krävs för att bedriva
förskoleverksamhet/fritidshemsverksamhet (till exempel om skollagen, arbetsrättsliga föreskrifter,
arbetsmiljöföreskrifter, ekonomi med mera). Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och
ledningskretsen.
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Ekonomiska förutsättningar
Huvudmannen ska även ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. Detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.
Lämplighet
Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Var och en i ägaroch ledningskretsen måste bedömas lämplig för att kraven ska vara uppfyllda. Det som beaktas är
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse.
Avgifter i ansökningsärenden
Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för fristående
förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten:






Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt
godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift från
den 1 januari 2021.
Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas
vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala
12 000 kronor i avgift från den 1 januari 2021.
Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska
betala 12 000 kr i avgift från den 1 januari 2021.

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendet ska inte tas upp till prövning om
avgiften inte betalas. Visst undantag kan ske vid tillfällig utökning av antal barn inom ramen för
godkännandet.
☐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.

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer

Jonas Bergman Wallin

Förvaltningschef

Biträdande skolchef
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Interpellation till KSO, Magnus Andersson,
angående landsbygdsnämnd
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Hallsbergs kommun

Interpellation
Ställd till KSO Magnus Andersson

Hallsbergs kommun består till stor del av landsbygd vilket väcker helt andra frågor.
Landsbygden och mindre orter har ofta andra behov gentemot de behov som vår
centralort har i olika frågor. Detta innebär att det finns ett behov av en organisation
som möter upp landsbygdsfrågor på ett tydligt och mer konkret sätt i framtiden.
Frågor
Varför har Hallsbergs kommun ingen landsbygdsnämd idag trotts att kommunen
består av så stor del landsbygd.

Finns det någon vilja att tillföra organisationen en landsbygdsnämd i framtiden.

2021-09-20
Lennart Pettersson
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Svar på interpellation ställd av Lennart Pettersson (M)

En levande kommun och inte minst landsbygden är en central och viktig fråga. I dag hanteras
landsbygdsfrågor inom kommunstyrelsen och dess förvaltning, med det visar vi att dessa frågor är
strategiskt viktiga och har stor betydelse för kommunen och dess helhet. Utöver att
kommunstyrelsen hanterar strategiskt övergripande frågor, så blir även övriga nämnder och
förvaltningar berörda utifrån deras ansvarsområden. Till exempel, drift- och serviceförvaltningen som
bedriver ett aktivt arbete genom medborgardialoger i samtliga tätorter med omnejd.
Att bryta ut viktiga landsbygdsfrågor till en nämnd anser jag skulle motverka det arbetssätt vi genom
åren förordat, där vi arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling för hela Hallsbergs kommun. Som
kommun är vi beroende av att hela kommunen utvecklas.

Frågor
Varför har Hallsbergs kommun ingen landsbygdsnämnd idag trotts att kommunen består av så stor
del landsbygd.
Svar: Dessa frågor ligger idag under kommunstyrelsen.

Finns det idag någon vilja att tillföra organisationen en landsbygdsnämnd i framtiden?
Svar: I dagsläget finns redan en struktur för dessa frågor men självklart kan man på många sätt
arbeta med ledning och styrning kring dessa frågor. Att utöka kostnader för den politiska
organisationen måste alltid övervägas.

Page 76 of 85

Enkel fråga till KSO, Magnus Andersson,
angående hantering av regnmängder
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Enkel fråga till KSO, Magnus Andersson, vid Kommunfullmäktige den 27 september 2021

För nästan exakt sex år sedan, i september 2015, föll 110 mm regn över vår kommun. De stora
regnmängderna ledde till omfattande översvämningar i Hallsberg som skadade uppemot 400
fastigheter. Bostadshus fick evakueras, vägar fick stängas av, och det blev störningar i tågtrafiken.
Jag har tidigare ställt en enkel fråga här i kommunfullmäktige gällande hur kommunens åtgärder sett
ut för att undvika att detta upprepas. Svaret jag fick då var att flertal åtgärder gjorts och ska göras.
För, man ska kunna leva i vår kommun utan att känna rädsla för att hemmet svämmas över.
För några veckor sedan stod det att läsa i massmedia att arbetet startat med att skapa en våtmark
med jordvall och en fördröjningsdamm för att samla in vatten vid höga vattenflöden.
Min fråga är därför:
Kommer kommunen klara av att hantera en motsvarande regnmängd på 110 mm som vi fick 2015
efter att arbetet med fördröjningsdammen och våtmarken är färdigställd?

17 september 2021

Ulrika Björklund (M)
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Enkel fråga till ordförande i SAN, Veronica
Wallgren, angående syrgas
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Enkel fråga till Veronica Wallgren, ordförande i SAN, vid Kommunfullmäktige 27 september 2021

Covid har kommit att bli en del av vår vardag och vi har nu börjat kunna ta lärdom av hur den drabbat
vår befolkning. Det vi kan se är att de äldre på många sätt är de som drabbats värst av pandemin i
form av sjukdom, dödsfall och isolering.
I landet som helhet har över 80 000 personer över 70 år bekräftats smittade och av dem har 12 500
personer avlidit. I Örebro län bodde 74 procent av de avlidna på särskilt boende, eller hade
hemtjänst.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterade i sin tillsyn av äldreomsorgen förra året
allvarliga brister vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre
under pandemin. Bedömningen är att ingen av landets regioner har tagit det fulla ansvaret för att
säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.
Det vi kan se är att vi misslyckats i att ge alla invånare likvärdig vård, och syrgas har varit
grundläggande i behandlingen av de som drabbats hårdast av covid-19, men har inte funnits
tillgängligt för många äldre.
Att de äldre i så stor utsträckning saknat tillgång till syrgas är en starkt bidragande orsak till att
äldrevården misslyckats med att ge alla en likvärdig vård.
Därför är min fråga:
Finns det syrgas att tillgå idag på Hallsbergs kommuns samtliga särskilda boenden, när det så
behövs?

17 september 2021

Ulrika Björklund (M)
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Enkel fråga till ordförande i BIN, Siw
Lunander, angående elever med problematisk
skolgång
13
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Enkel fråga till Siw Lunander, ordförande i BIN, vid Kommunfullmäktige den 27 september 2021

Nationellt ser man siffror om 70 000 elever i vårt land som är skolskadade, dvs gått in i eller är på väg
in i utmattning pga uteblivna eller felaktiga anpassningar i skolan. Inte sällan leder det till långa
sjukskrivningar och ibland så allvarlig psykisk ohälsa att barnet tar sitt liv. Skadlig stress och
utmattning i så unga år är allvarligt och ger tyvärr bestående men. Helt enkelt för att vi misslyckas
med att ge eleverna rätt stöd och hjälp.
Skolorna ges inte förutsättningar att möta dessa barn. Barn som faktiskt inte får rätt till skola och
undervisning i dagsläget, vilket skapar frustration såväl i skolan bland personal som hemma bland
föräldrar/vårdnadshavare. Barnen stängs ute från undervisning trots att lagen ger dem rätt, och i
statistiken kallas de ”barn med särskilda behov”, ”barn med neuropsykiatriska funktionshinder” samt
när det får fortgå, ”hemmasittare”.
Nationellt ser vi att 15% av landets elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg och dessa elever
finns även i vår kommun. Vi ser att vi i Hallsbergs kommun ligger i nivå med nationella mätningar och
till och med under de nationella mätningarna när det gäller elever som inte är behöriga till gymnasiet
när de lämnar grundskolan.
Alla barn har rätt till skolgång. Alla barn har rätt att få förutsättningar att lyckas, och de måste fångas
upp redan från tidig ålder för att aldrig hamna i ett misslyckande.
Under en längre tid har jag försökt få tydliga svar gällande antal elever med särskilda behov i
kommunens skolor. För att kunna vidta åtgärder måste vi få en uppfattning om problemets
omfattning.
Min korta fråga är därför:
Hur många elever i Hallsbergs kommuns grundskolor har en så problematisk skolgång att det har
upprättats, eller behöver upprättas, en åtgärdsplan?

17 september 2021

Ulrika Björklund (M)
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Förslag från kommuninvånare
Kommunfullmäktige 2021-09-27

Förslag 1
Utveckling av ekoparken m.m.
Hej, jag tidigare skickat in förslag som kommuninvånare och här kommer det fler idéer. Jag hoppas ni
ser det som jag gör - att Hallsberg har många fina och bra ytor samt stor potential för utveckling etc.
Här är lite av mina önskningar som kommuninvånare. Det gäller väl främst Hallsberg då jag lever där!
- Ekoparken behöver belysning och bättre underlag på promenadstråken! Borta vid det nya
äldreboendet vid svanarna är det gräsmatta där man går och det gör att det är väldigt blött efter regn
och svårt att gå med vagn. Varför inte öppna en glasskiosk (hjortkvarns glass?) som är öppen
sommartid vid Ekoparken? Få det till att bli en samlingspunkt. Få dit gungor? Grillplatser? Vindskydd?
Något jag vet att man tipsar varandra om som småbarnsföräldrar är roliga lekparker! Det är något vi
behöver här i Hallsbergs kommun. Då jag vet att många åker till Tivolilekparken i Kumla och även
många andra i Örebro.
- Vibytorpsvägen är det många som går och cyklar. Där skulle det kanske tittas över om det behövs en
gång/cykelväg? För allas säkerhet.
Några av mina tips! Kommer fler med tiden
Tack för mig.

Förslag 2
Fler byggbara fastigheter på attraktiva platser i Östansjö
Då det inte hänt något på många år angående fler byggbara fastigheter i samhället Östansjö, är det nu
dags att planera fastigheten, Hallsberg Östansjö 1:56. Området är attraktivt med närhet till Bäcksjön.
Tidigare fanns fastigheterna, Hallsberg Östansjö 1:41 och 1:42 men de verkar nu ha gått in i
fastigheten 1:56?
Mitt förslag är då att återigen planera för tomter på fasigheten och att även i samband med det
utveckla området runt Bäcksjöns bad med större parkering m.m.

Förslag 3
Discgolfbana i Stocksätterskogen
Hej,
Vi är ett gäng Hallsbergare som kör Discgolf. (Frisbee golf)
Det är en sport som har vuxit rejält i Sverige under pandemin och det letas alltid nya fina banor. Själv
bor jag bredvid Spontan lekparken och har märkt att det kommer spelare lite varstans ifrån numera
och tycker det är jättekul. 😊 Tyvärr är banorna i spontanparken väldigt korta och för få (endast 6
korgar efter lägenhetsbyggena).
Även fotbollsplanerna framför ishallen har blivit ett populärt tillhåll för oss ”golfare”.
Tyvärr går inte korgarna bakom fotbollsplanerna vid ishallen att använda då det inte röjs och hålls
ordning samt inte finns några riktiga banor.
För tillfället spelar vi mest i Örebro samt Brevens bruk.
Vi har nu en fråga, eller önskemål, om att få anlägga en ny bana.
Jag brukar hållas en del i skogen vid stocksätter och har hittat några fina platser där man skulle kunna
anlägga en 9-håls bana. (Som ett tillägg till banan i Spontanparken så den kan bli 18-håls bana)
I det området skulle vi gärna lägga 9 banor, och vi är flera stycken som kan ta på oss att hjälpa till att
anlägga dom samt sköta om dom i så fall
Hur skulle ni ställa er till det?
Bifogar en bild på ett exempel var man skulle kunna ha korgar.
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Förslag från kommuninvånare
Kommunfullmäktige 2021-09-27

Förslag 4
Bygga marklägenheter
Hej, jag bor i Pålsboda i en villa som är för stor för mej nu, varför inte bygga marklägenheter, 2rum o
kök här, finns ju tomter, vi är många som kunde sälja våra hus eftersom det finns förfrågan om hus
här till barnfamiljer.
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