KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-09-21

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Hans Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (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)
Börje Andersson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
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)
Jussi Rinne (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)

Kjell Rapp (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Peter Hörlin (S)
Aminatu Bello (S)
Joakim Hedelind (S)
Gunnel Hedström (S)
Andreas Svahn (S)
Lillemor Pettersson (S)
Bernth Gahm (S)
Sandra Hamilton (M)
Olle Isacsson (M)
Rikard Bergström (M)
Mathias Olsson (M)
Andreas Zakrisson (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Mattias Bjurenholt (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)
Dan Fredriksson (SD)
Christian Eriksson (SD)

18:30-22:00

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

Övriga
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Föredragande

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning

Under rådande omständigheter vädjar vi till deltagare på sammanträdet att visa
hänsyn till varandra och hålla avstånd samt att man stannar hemma om man känner
sig sjuk.

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Val av justerare, tillika rösträknare. Justeringen föreslås äga rum den 25 september kl
15:00.
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av dagordning
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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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3 - Avsägelser och fyllnadsval 2020 (20/KS/18)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Irene Persson (S) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
valnämnden.
Ulrika Lycketeg (C) har inkommit med begäran om att entledigas från samtliga politiska uppdrag.
Henrik Axelsson (S) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
social- och arbetsmarknadsnämnden.
Länsstyrelsen har inkommit med sammanräkning gällande ny ersättare i fullmäktige för
moderaterna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att entlediga Irene Persson (S) som ledamot i valnämnden.
att entlediga Ulrika Lycketeg (C) från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i
social- och arbetsmarknadsnämnden, revisor i Nygårdshemmets stiftelse och revisor i Fallagårdens
stiftelse.
att entlediga Henrik Axelsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i social- och
arbetsmarknadsnämnden.
att välja Anna Åström (S) som ny ledamot i valnämnden.
att välja Ulf Ström (S) som ny ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsunderlag





Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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4 - Redovisning av revisionsrapport Styrning
och utveckling av utbildningen (20/KS/25)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Siv Palmgren (S), ordförande för revisionen i Hallsbergs kommun, redovisar revisionsrapporten
Styrning och utveckling av utbildningen som rör bildningsnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag



Revisionsrapport - Styrning och utveckling av utbildningen
Bildningsnämndens yttrande angående revisionsrapport Styrning och utveckling av
utbildningen
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5 - Försäljning av fastigheten Hallsberg Viken
2:3 (20/KS/151)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun äger fastigheten Hallsberg Viken 2:3, även kallad Sandviksbaden. På fastigheten
finns byggnader som kommunen avyttrade och upprättade ett tomträttskontrakt avseende tomten
1971. I samband med försäljning Viken 2:3 önskar de nya köparna friköpa tomtmarken. Ett förslag
till köpekontrakt har upprättats.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna upprättat köpekontrakt och sälja fastigheten
Hallsberg Viken 3:2 till en köpeskilling av 1 300 000 kr.

Beslutsunderlag



TS Förslag till försäljning av fastigheten Hallsberg Viken 2:3
Köpekontrakt Viken 3-2
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6 - Ny återvinningscentral Hallsberg (20/KS/119)

Föredragande

Ärendebeskrivning
En ny återvinningscentral (ÅVC) föreslås att byggas i Hallsbergs kommun. Nuvarande ÅVC har
begränsade möjligheter att möta utvecklingen mot en ökad sortering av avfall och ett ökat återbruk
i arbetet för en cirkulär ekonomi. Sydnärkes Kommunalförbund föreslår en ÅVC motsvarande den
som förbundet har i Askersund och planerar för motsvarande anläggningar i Laxå och Lekebergs
kommuner. Den nya centralen i Hallsberg planeras till en tomt utmed Utkällevägen.
Efter att ärendet återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-26 har underlaget
kompletterats av kommunalförbundets förbundschef.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att av förbundschefen för
Sydnärkes kommunalförbund beställa en ny återvinningscentral.

Beslutsunderlag



TS Ny återvinningscentral Hallsberg
Alternativa ramper Hallsbergs ÅVC
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7 - Årsredovisning 2019 Hallsbergs
kommunhus AB (20/KS/143)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommunhus AB har inkommit med årsredovisning för 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma

Beslutsunderlag



TS Årsredovisning 2019 Hallsbergs kommunhus AB
Årsredovisning 2019 Hallsbergs kommunhus AB
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8 - Årsredovisning 2019 Hallsbergs Bostads
AB (20/KS/108)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Hallsbergs Bostads AB (HBAB) har inkommit med årsredovisning för 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen samt för de enskilda ledamöterna i densamma

Beslutsunderlag



TS Årsredovisning 2019 Hallsbergs Bostads AB
Årsredovisning 2019 Hallsbergs Bostads AB
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9 - Biblioteksplan 2020-2023 (20/KS/139)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen har tagit fram en reviderad biblioteksplan för 2020-2023. Fokusområden för
biblioteksplanen är barn och unga, samverkan och tillgänglighet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna revidering av biblioteksplan för 2020-2023.

Beslutsunderlag




TS Revidering av biblioteksplan
Biblioteksplan 2020-2023
Barnkonsekvensanalys, Biblioteksplan 2020-2023
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10 - Kulturplan 2020-2023 (20/KS/140)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen har tagit fram en reviderad kulturplan för 2020-2023

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna revidering av kulturplan för 2020-2023.

Beslutsunderlag




TS Revidering av kulturplan 2020-2023
Kulturplan 2020-2023
Barnkonsekvensanalys, kulturplan 2020-2023
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11 - Handläggningsavgift för ansökan om att
bedriva enskild verksamhet (förskola,skola)

Föredragande

(20/KS/138)

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen vill att kommunfullmäktige beviljar förvaltningens förslag om att kunna ta ut
en handläggningsavgift för ansökan om att bedriva enskild verksamhet inom förskola och
grundskola.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna att en avgift om 12 000kr kan tas ut för
handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet inom förskola och grundskola.

Beslutsunderlag



TS Handläggningsavgift för ansökan om att bedriva enskild verksamhet
Protokollsutdrag §83 BIN Handläggningsavgift för ansökan om att bedriva enskild
verksamhet
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12 - Sammanträdeskalender 2021 (20/KS/133)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Sammanträdeskalender år 2021 med inlämning- och utskicksdatum för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta sammanträdeskalendern för år 2021

Beslutsunderlag



TS Sammanträdeskalender 2021
Sammanträdeskalender 2021 med inlämning
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13 - Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande gällande delade turer och fasta
scheman. (20/KS/62)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har inkommit med en
interpellation gällande delade turer och fasta scheman.

Förslag till beslut
Fullmäktige föreslås besluta
att interpellationen får ställas
att interpellationen anses besvarad

Beslutsunderlag


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande delade turer och fasta scheman.
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14 - Interpellation gällande riksväg 51:s
sträckning förbi Svennevad (20/KS/41)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Börje Andersson (S) har inkommit med en interpellation gällande riksväg 51:s sträckning förbi
Svennevad.

Förslag till beslut
Fullmäktige föreslås besluta
att interpellationen får ställas
att interpellationen anses besvarad

Beslutsunderlag


Interpellation gällande riksväg 51:s sträckning förbi Svennevad
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Föredragande

15 – 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

16 – Obesvarade motioner
Ärendebeskrivning
Nedan listas ännu obesvarade motioner:




Motion om klimatomställningsplan (inkom 2019-06-07)
Motion om anläggande av av ängsmarker (inkom 2019-11-11)
Motion om registerkontroll av personer inom äldreomsorgen (inkom 2019-11-12)
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17 - Förslag från kommuninvånare 2020

Föredragande

(20/KS/3)

Ärendebeskrivning
Under perioden 4 juni - 9 september 2020 har åtta förslag från kommuninvånare inkommit.
Förslagen som inkommit gäller följande:









Utegym i Pålsboda
Hastighetssänkning på Västra Storgatan, Hallsberg
Folkets plätt, glasskiosken
Gång- och cykelbana Östansjö-Hallsberg
Cykelväg mellan Tomta-Kassmyra
Upprustning av elljusspår
Skatepark i Pålsboda
Pedagogiska målningar m.m. i skolan

Förslagen finns bifogade i handlingarna.

Beslutsunderlag









Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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18 – Meddelanden

Föredragande

Ärendet i korthet
Inga meddelanden har inkommit sedan senaste sammanträdet.
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Föredragande

19 – Sammanträdets avslutning
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Datum

2019-11-30
Bildningsförvaltningen

Dnr: 19/BIN/361

Bildningsnämndens yttrande angående revisorernas
granskning om bildningsnämnden säkerställer en
ändamålsenlig grundskoleutbildning.
Att huvudmannen och skolenheterna granskas av Skolinspektion och av
revisorer är mycket bra. Externa granskningar ger stöd för det systematiska
utvecklingsarbetet och bidrar ofta till en bättre verksamhet och ökad
kvalitet. Detta ställer dock krav även på de som granskar verksamheten.
När det gäller den granskning som PWC har genomfört finns det tyvärr
anledning för bildningsnämnden att rikta kritik mot revisionen. PWC:s
genomförande av revisionen och de slutsatser man drar har dålig grund
och är i vissa avseenden motsägelsefull. Revisionen har dessutom granskat
en fråga som Skolinspektionen gjort en riktad tillsyn mot avseende förskola
våren 2017. Revisorernas fråga är även den mest centrala frågan när
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn, var tredje år (slutet av
vårterminen och första halvan av höstterminen 2014 samt hösten 2017).
Skolinspektionen gör en mycket grundlig, systematisk och kvalitativ
granskning. Tillvägagångssätt och innehåll har likheter med PWC:s arbete.
Underlaget utgår från inskickade dokument, intervjuer på alla nivåer.
Skolinspektionen närvarar dock även på skolorna och granskar hur det
systematiska kvalitetsarbetet och undervisningen ser ut i praktiken.
Samtliga tillfällen som Skolinspektionen har gjort konstaterar en annan bild
än den som PWC presenterar. Skolinspektionens slutsatser skiljer sig från
de slutsatser som PWC gör. Bildningsnämnden är ödmjuka i att ta emot
kritik och förslag på förbättringar. Det är dock viktigt att man fått ett
underlag som känns väl grundat och kvalitativt genomfört.
Bildningsnämnden vill informera revisorerna om att Skolinspektionen
kommer att göra en regelbunden tillsyn av hur Hallsbergs kommun arbetar
med det systematiska kvalitetsarbetet och hur verksamheten motsvarar de
nationella styrdokumenten. Skolinspektionen börjar sin granskning vecka 6
år 2020. Bildningsnämnden avser att invänta Skolinspektionens rapport för
att kunna ha underlaget från såväl PWC som Skolinspektionen till grund för
hur det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare ska utvecklas i framtiden.

Telefon 0582-68 50 00 vx | Fax 0582-68 50 02 | bildningsforvaltningen@hallsberg.se |
www.hallsberg.se
Hallsbergs kommun, 694 80 HallsbergPage
| Besöksadress
48 of 128Västra Storgatan 14

Datum

2019-11-30

I rapporten från PWC framgår det på flera ställen att man saknar underlag
för sina slutsatser. I de fall man vill ha underlag så måste de efterfrågas.
Bildningsförvaltningen har både via dokumentation och i intervju visat på
olika delar som tillsammans skapar underlag för bildningsnämndens
möjlighet att fatta grundade beslut i syfte att säkerställa att alla elever får
det de har rätt till enligt skollagen. Trots det så har PWC grundat sin
rapport nästan uteslutande på kvalitetsredovisningar och
utvecklingsplaner. PWC har efterfrågat några kompletteringar vilket de
även har fått. Tyvärr så har inte alla som blev intervjuade fått materialet för
sakgranskning vilket PWC utlovade.
Kvalitetsredovisningen är sedan länge inte obligatorisk för skolan.
Huvudmannen har dock valt att arbeta med kvalitetsredovisning.
Kvalitetsredovisningen är dock inte heltäckande och det systematiska
kvalitetsarbetet rapporteras till nämnden vid en rad olika tillfällen och i
olika former. Exempel på detta är de rapporter med analys kring de fyra
teman som nämnden har beslutat om. Ett annat exempel är de
resultatdialoger då bildningsnämnden möter samtliga rektorer i kvalitativ
dialog, vilket sker en gång per termin. Bildningsnämnden genomför även
åtta riktade verksamhetsbesök per läsår. Besöken följer en tydlig struktur
och omfattar möte med rektor, elever och lärare. Vid varje
nämndsammanträde görs en lägesredovisning. Då redovisas skolfrånvaron
från varje skolenhet. Till varje nämndsammanträde redovisas även
anmälningar om kränkande behandling och hur dessa hanteras. Nämnden
följer även identifierade utvecklingsområden över tid. Ett exempel på detta
är brister i matematikundervisningen som konstaterats över tid och där en
rad åtgärder införts med stöd från nämnden. Ett annat exempel är analys
av hur stadieövergångarna påverkar eleverna och elevernas resultat.
Bildningsnämnden har även en rad mål med tillhörande indikatorer som
följs upp och analyseras flera gånger per år. Ett annat verktyg som
Bildningsnämnden använt för verksamhetsuppföljning och
verksamhetsstyrning är internkontrollen. De punkter som finns i
internkontrollplanen har utvecklats från att handla om administrativa
rutiner till att idag vara mer av verksamhetsuppföljning, kopplat till skolans
nationella styrdokument.
Bildningsnämndens kommentarer till de punkter som PWC har lyft fram i
sin rapport i följande punkter.
• Den kommungemensamma elevenkäten omfattar elever från skolår tre.
Det görs dock en del andra uppföljningar och undersökningar på
enhetsnivå med de yngsta eleverna. Anledningen till att de yngre eleverna
inte omfattas handlar om att man vill ha gemensamma frågor för att kunna
göra jämförelser och analysera utvecklingen över tid, kopplat till skolår.
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Vissa av frågorna är även gemensamma på nationell nivå och de riktas inte
till de yngre eleverna. Frågorna är inte anpassade för de yngsta eleverna.
Samtliga elevers vårdnadshavare deltar dock i den kommungemensamma
enkäten. Bildningsnämnden får överväga om det finns ett värde i att
utveckla de kommungemensamma enkäterna mot de yngre eleverna.
Huvudmannen har tagit fram ett enkätmaterial för de yngre eleverna (f-3)
kopplat till matematikundervisningen, med anledning av den låga
måluppfyllelsen i matematik och den matematiksatsning som
huvudmannen har beslutat om.
• Kvalitetsredovisningen följer tydligt den struktur med de rubriker som
finns i grundskolans läroplan. Alla elevers resultat i alla ämnen redovisas
inte i kvalitetsredovisningen, vilket inte heller är syftet.
Kvalitetsredovisningen samlar vissa förutbestämda resultat som analyseras
på enhetsnivå och sedan bidrar till det kommungemensamma resultatet
och analysen. Det innebär inte att man inte följer alla elevers resultat och
analyserar varje elevs kunskapsutveckling för att vidta åtgärder i form av
extra anpassningar och särskilt stöd. Det sker på skolenheten och är ett
viktigt led i att utveckla och anpassa undervisningen.
• Att det görs viktning av hur resurserna fördelas kopplat till elevernas
ålder/årskurs uttrycktes tydligt i intervjun med förvaltningschef.
Bildningsnämnden har som mål att enheterna ska jobba med tidig upptäckt
och tidig insats. Ett av de nämndmål som funnits sedan länge är att alla
elever ska kunna läsa i skolår 1. Dessa resultat redovisas på såväl
enhetsnivå som huvudmannanivå, med tillhörande analys och
framåtblickande åtgärd. Vid de neddragningar som gjordes 2013-2014
undantogs lågstadiet från effektiviseringar, vilket ännu är synligt i
resursfördelningen. Bortsett från de skillnader som finns i hur resurser
fördelas utifrån olika timplaner, är det tydligt att de yngsta eleverna är
prioriterade i bildningsnämndens resursfördelning. Dessutom finns
statsbidrag som kommunen sökt där de yngsta eleverna ytterligare
prioriteras.
• Revisionen framför att resursfördelningsmodellen inte har utvärderats.
Att utvärdera en resursfördelningsmodell är naturligtvis möjligt. Det viktiga
är dock att utvärdera effekterna av resursfördelningsmodellen.
Uppföljningar av elevernas resultat i form av kunskapsuppföljningar såsom
diagnostiska prov av exempelvis läsförmåga och matematisk förmåga.
Nationella prov, betyg och enkäter. Justeringar av resursfördelning har
gjorts och görs. Det tydligaste exemplet är elever med annat modersmål
där huvudmannen genomfört en tilldelning per elev för studiehandledning
på modersmålet. Justeringen gjordes utifrån att likvärdigheten var
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bristfällig mellan olika skolenheter, när det gäller stöd i de olika ämnena på
det egna modersmålet.

Bildningsnämnden kommer att ha revisorernas förslag på åtgärder som en
del av underlaget när det gäller att utveckla styrningen av det systematiska
kvalitetsarbetet och fördelningen av resurser till skolan. Bildningsnämnden
kommer dock att invänta resultatet från Skolinspektionens regelbundna
som genomförs i början av 2020. De samlade beskrivningarna och
rekommendationerna kommer sedan att vara bidrag till förändringar och
justeringar inför framtiden.

Svaret beslutat av Bildningsnämnden i Hallsbergs kommun 2019-12-XX
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/KS/151

Förslag till försäljning av fastigheten Hallsberg Viken 2:3
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun äger fastigheten Hallsberg Viken 2:3, även kallad Sandviksbaden. På fastigheten
finns byggnader som kommunen avyttrade och upprättade ett tomträttskontrakt avseende tomten
1971. I samband med försäljning Viken 2:3 önskar de nya köparna friköpa tomtmarken. Ett förslag till
köpekontrakt har upprättats.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna upprättat köpekontrakt och sälja fastigheten Hallsberg Viken 3:2 till en köpeskilling av
1 300 000 kr.

Ärendet

1965 överlät Hallsbergs församling skolfastigheten till kommunen och 1971 avyttrades byggnaderna
och ett tomrättsavtal upprättades.
Tomrättsinnehavaren har nu sålt byggnaderna med tillträde 2020-10-15. Den nya köparen har
önskemål om att friköpa tomträtten i samband med tillträdet i oktober.
En opartisk värdering av tomtmarken genomfördes i samband med försäljningen och
överensstämmer upprättat förslag till köpekontrakt.
Tomträttsavgälden är för närvarande 5809 kr per år men ska justeras till 1 januari 2022.
Då fastigheten är ianspråktagen tomtmark har inte allmänheten rätt att vistas på fastighet. Det är
inte heller någon allmän badplats utanför fastigheten utan en generell allemansrätt gäller där. De
föreslagna åtgärderna bedöms därför inte ha en påverkan på barn.
☐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

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Köpekontrakt Hallsberg Viken 3:2
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Köpekontrakt
Säljare:

Hallsbergs kommun (212000-1926),
Andel: 1/1
694 80 Hallsberg,
lagfaren ägare till fastigheten Hallsberg Viken 3:2.

Köpare:

Namn XX
Adress
XX
XX

Köpeobjekt:

Fastigheten Hallsberg Viken 3:2. Fastigheten är upplåten med
tomträtt. Köparen har förvärvat tomträtten av tomträttshavaren
genom köpekontrakt med tillträde 2020-10-15.

Köpeskilling:

1 300 000 kronor.
Enmiljontrehundratusen kronor

Andel: 1/1

Avtalsvillkor:
Tillträdesdag:

2020-10-15, dock tidigast den dag då kommunstyrelsens/
kommunfullmäktiges beslut om köp har vunnit laga kraft och
köparens förvärv av tomträtten har genomförts.

Köpeskillingens erläggande:

Kontant senast på tillträdesdagen.

Köpeobjektets skick:

Köparen har beretts tillfälle till och noggrant undersökt
köpeobjektet. Köparen förklarar sig godta köpeobjektets skick
och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren
på grund av fel och brister i köpeobjektet.

Utgifter och inkomster:

Till och med tillträdesdagen:
Erläggs av respektive tillfaller säljaren.
Efter tillträdesdagen:
Erläggs av respektive tillfaller köparen.

Lagfartskostnader m m:

Köparen svarar för samtliga åtgärder och kostnader för ansökan
om lagfart, inskrivningsåtgärder vid friköp av tomträtt mm.
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Överlämnande av
handlingar:

Sedan köpeskillingen erlagts enligt ovan utfärdar säljaren
kvitterat köpebrev.

Särskilda överenskommelser:

-------

Överlåtelseförklaring:

Med iakttagande av ovanstående överenskomna villkor överlåts
köpeobjektet till köparen.

Övrigt:

I övrigt gäller vad i jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp
av fast egendom.

Giltighet:

Detta avtal är gällande endast under förutsättning av att
detsamma godkänns av kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun samt att köparen
förvärvar tomträtten.

Detta köpekontrakt har upprättats i två lika lydande exemplar av vilka säljaren och köparen tagit
var sitt.
Hallsberg den / 2020
HALLSBERGS KOMMUN

……………………… den

/

2020

.................................................
Magnus Andersson

................................................
XX

……………………………………………...
Marianne Christiansen

Säljarens namnteckning bevittnas:
.................................................

................................................

.................................................
Namnförtydligande

................................................
Namnförtydligande
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Ny återvinningscentral, ÅVC
Ärendebeskrivning

En ny återvinningscentral (ÅVC) föreslås att byggas i Hallsbergs kommun. Nuvarande ÅVC har
begränsade möjligheter att möta utvecklingen mot en ökad sortering av avfall och ett ökat återbruk i
arbetet för en cirkulär ekonomi. Sydnärkes Kommunalförbund föreslår en ÅVC motsvarande den som
förbundet har i Askersund och planerar för motsvarande anläggningar i Laxå och Lekebergs
kommuner. Den nya centralen i Hallsberg planeras till en tomt utmed Utkällevägen.
Efter att ärendet återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-26 har underlaget
kompletterats av kommunalförbundets förbundschef.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att av förbundschefen för Sydnärkes kommunalförbund beställa en ny
återvinningscentral.

Ärendet

Under en längre tid har behovet av en ny återvinningscentral lyfts från Sydnärkes kommunalförbund.
Trenden inom återvinningen i Sverige idag går mot en ökad sortering av avfall och ett ökat återbruk
av saker och material. Kan saker återanvändas ökar livslängden på det material som använts vilket
miljömässigt är bra och bidrar till att skapa en mer cirkulär ekonomi. Nuvarande ÅVC har logistik
problem med bland annat köer och trängsel på rampen samt dålig kapacitet med få och små
containrar. Det innebär att tomten vid nuvarande central har begränsade utvecklingsmöjligheter.
ÅVC är dessutom belägen på en gammal deponi vilket innebär ökade markanläggningskostnader vid
en ombyggnation. Ett lämpligt område för en ny ÅVC är del av fastigheten Hallsberg Ulvsätter 2:4.
Sydnärkes avfallsförbund har tittat på alternativa konstruktionslösningar och föreslår att
utformningen av en ny ÅVC planeras enligt den modell som förbundet har byggt i Askersund. Det
innebär att en ramp byggs upp med ihåliga moduler á 3X4 meter med en utvändig höjd om 3 meter.
Antalet container-platser bör uppgå till cirka 25 avsedda för minst 42 m3 stora containrar. Antalet
container-platser medför möjlighet att utveckla utsorteringen och därmed också återvinningen av
olika material. På rampen finns utrymme för inlämning/hantering av farligt avfall samt
personal/kontorsutrymme. Inuti rampen planeras att iordningställas utrymme för hantering av
byggmaterial för återbruk. Övrigt utrymme inuti rampen kommer att användas till förvaring av eget
material (sopkärl, matavfallspåsar m.m.). Centralen föreslås att förses med ett inpasseringssystem
(grönt kort) som innebär att kommuninvånare efter utbildning får tillgång till centralen alla dagar i
veckan mellan kl. 8-21. Besöken registreras i systemet. Centralen kommer också att övervakas med
kameror, om tillstånd för detta beviljas. Centralen kommer bemannas på vissa tider och funktionen i
övrigt densamma som på nuvarande central.
Kostnaderna för en ny ÅVC baseras på erfarenheterna från pågående projektering av nya centraler i
Laxå och Lekeberg och beräknas till 35-40 mnkr. I summan ingår köp av mark, projektering,
markanläggning, modulramp samt el- och VVs-installationer. Beloppet lånas av Sydnärkes
avfallsförbund och Hallsbergs kommun står för borgensåtagande. Investeringen för att bygga en ny
ÅVC belastar taxekollektivet vilket innebär att avfallstaxan behöver justeras uppåt. Taxehöjningen
ligger i nivå med som genomfördes i Askersund vid upprättandet av en ny ÅVC.
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Tjänsteskrivelse
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Sida 2 av 2

Dnr:20/KS/119

☐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
Ny ÅVC i Hallsberg, Sydnärkes kommunalförbund
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Ny ÅVC i Hallsberg
Alternativa konstruktioner och kostnader
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Inledning
Verksamheten vid nuvarande återvinningscentral är i behov av förändring. Centralen har
logistikproblem med stundtals köer och trängsel på rampen. Kapaciteten är också dålig med
få och små containrar.
Trenden inom återvinningen i Sverige idag går mot en ökad sortering av avfall och ett ökat
återbruk av saker och material. Kan saker återanvändas ökar livslängden på det material
som använts vilket miljömässigt är bra och bidrar till att skapa en mer cirkulär ekonomi
På den befintliga centralen finns små möjligheter till den förändring som är önskvärd.
Tomten är liten (ca 0,6 ha), långsmal och begränsas mot norr av den gamla deponin och mot
söder av Lertagsgatan.

Tomten ligger dessutom inom det område som använts som deponi och gammalt avfall
finns i marken. Utöver ytan där rampen finns disponeras ytterligare ytor (ca 0,2 ha) för
upplag av trä, ris och trädgårdsavfall
Att bredda ÅVC-tomten mer än ca 3 m är ej möjligt. En breddning med ca 3 m innebär att
nuvarande ramp kan göras motsvarande bredare och därmed kan tre körfiler skapas och på
så sätt kan trängselproblematiken lösas. Detta innebär dock att nuvarande problem med
logistiken inom området kvarstår. Utöver en breddning av rampen måste den göras längre
för att få plats för fler containrar. Rampen bör även göras högre för att möjliggöra större
containrar.
Att förlänga tomten åt väster är möjligt men den yta som därigenom kan tillföras ÅVCverksamheten innebär ingen större förbättring. De stora problemen centralen har idag är
helt kopplade till rampen och en helt ny ramp med de krav på en sådan som kan ställas idag
bedöms inte kunna rymmas på den yta som kan tillskapas.
Ett stort problem med tomten och kringliggande mark är att området har använts som
deponi. Huvuddeponin är i princip sluttäckt och ska därmed inte röras. Avfall finns dock i
marken runt huvuddeponin och det är miljömässigt tveksamt om markarbeten därför bör
utföras där. Jordarten inom området utgörs av lera varför byggnader måste grundläggas
med pålning vilket innebär högre grundläggningskostnader.
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Sydnärkes kommunalförbund har analyserat utvecklingsmöjligheterna på den befintliga
centralen och dragit slutsatsen att nuvarande plats ej är lämplig att uppföra en ny central
på. Förbundet har därför påbörjat planeringen för byggandet av en ny återvinningscentral.
Dialog har förts med kommunen om en lämplig plats för uppförandet av en ny central. Valet
har fallit på följande tomt utmed Utkällevägen.

Den tilltagna ytan är förhållandevis stor men medgör utveckling av ytkrävande
återvinningsverksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-26 att ge kommunalförbundet i uppdrag att utreda
och motivera val av konstruktion och uppförande samt att ta fram alternativa förslag med
kostnadsuppskattningar.
Förbundet har med hjälp av externa konsulter belyst två alternativa konstruktionslösningar
och kostnaderna för dessa.
De två alternativ som beskrivs nedan är dels den typ av ramp/plattform som finns på
Askersunds ÅVC dels det alternativ som byggnadsmässigt annars innebär lägst kostnad.
Enligt bedömning och uppgift från konsult innebär andra möjliga konstruktionslösningar
betydligt högre byggkostnader.

Förutsättningar
I beskrivningen nedan redogörs endast för de två olika alternativen av
ramp/plattformslösning. Allt annat är i stort sett lika i de båda alternativen, dvs
markanläggningen, stängsel, grindar, el/belysning, betongfickor för ris/kompost,
återvinningsstation mm.
De båda alternativ har samma funktionella yta och plats för samma antal containrar (24 st).
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Denna jämförelse bygger på att rampen/plattformen i de två alternativen har samma layout
och att de funktioner som behövs på/vid eller i direkt anslutning till rampen/plattformen
tillgodoses. Tak över rampen/plattformen ingår ej i något av alternativen då ett sådant dels
medför en högre kostnad, dels skapar arbetsmiljöproblem med buller och vinddrag.

Alternativ 1
Ramp/plattform uppbyggd av moduler 3x4x3 m (bxlxh). Dessa placeras direkt på den
iordningställda asfalterade ytan (eller annan hårdgjord yta) och förbinds samman med
förband. Antalet moduler som behövs bestäms främst utifrån behovet av containerplatser.
Uppbyggnaden av rampen/plattformen med moduler innebär att det skapas invändiga
utrymmen som kan användas på många olika sätt.

Bild från byggandet av Askersunds ÅVC

Främsta användningssättet av dessa invändiga utrymmen är förvaring av materiel/föremål
men utrymmena kan även användas för olika verksamheter. För det senare kan isolering och
uppvärmning bli nödvändigt vilket kan åstadkommas på olika sätt.
Denna plattformslösning innehåller i sin helhet även personalutrymmen (kontor och
omklädning), utrymmen för mottagning och förvaring av farligt avfall och el/elektronik samt
garage. Plattformen kan relativt lätt byggas till, formas om eller flyttas då modulerna står
fritt på underlaget.

Bilder från byggandet av Askersunds ÅVC. Bild tv med mottagningen av farligt avfall i förgrunden och
personalbyggnaden i bakgrunden. Bild th med garage till höger i bilden.
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Alternativ 2
Denna ramp/plattform är solid och uppbyggd med stödmurselement. Ytan utgörs av asfalt.
Byggnader för kontor och omklädning, för förvaring av farligt avfall och el/elektronik och för
annan förvaring måste uppföras vid sidan om rampen/plattformen på annan plats på
tomten.

Kostnader
Alternativ 1
Enligt budgetkalkyl från leverantören är kostnaden för denna ramp/plattform ca 16,2 mkr.
Alternativ 2
Enligt budgetkalkyl från konsult uppgår kostnaden för denna ramp/plattform till:
Ramp/plattform
ca 11,5 mkr*
Sidobyggnader
ca 8,5 mkr
Totalt
ca 20 mkr
* kostnaden kan bli något lägre om rampen kan kortas då vissa funktioner förläggs till
sidobyggnader.
Övriga kostnader
Då projektet är i en inledningsfas har inga beräkningar gjorts av övriga
anläggningskostnader. Dessa kan dock grovt uppskattas utifrån erfarenheterna från
byggnationen av den nya centralen i Askersund samt från pågående projektering av en ny
central i Lekeberg. Av verklig/beräknad total anläggningskostnad utgör rampen/plattformen
ca 50 %.
Uppskattade totala kostnader blir då för:
Alternativ 1
ca 33 mkr
Alternativ 2
ca 40 mkr
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Slutsats
Ekonomi
Alternativ 1 bedöms som det billigare av de två alternativen även om hänsyn tas till att redovisade
kostnader är uppskattade.
Funktionalitet
De redovisade alternativen innehåller totalt i stort sett samma funktioner.
Alternativ 1 medför en sammanhållen verksamhet med personal, hantering av grovavfallet och det
farliga avfallet mm på ett och samma ställe vilket är till gagn för bla besökarna.
Vissa funktioner är i alternativ 2 utspridda på tomten vilket försvårar överblicken av verksamheten
och servicen gentemot besökarna. Ett flertal byggnader försvårar dessutom en god logistik på
området.
Utvecklingsmöjlighet
Alternativ 1 kan, som tidigare nämnts, byggas till och göras om om behov uppstår, ex för att kunna
sortera avfallet i ytterligare fraktioner.
I alternativ 2 kan rampen/plattformen endast med viss svårighet byggas till då den är solid i sitt
utförande. Om behov av utsortering av avfallet i ytterligare fraktioner uppstår måste det lösas på
annat sätt inom området. Risken då är, i förlängningen, att den från början kanske goda logistiken på
området försämras. Med fler byggnader på området försvåras också renhållningen.
Val av konstruktion/utförande
Förbundets personal har, både genom att sedan 5 år driva nuvarande återvinningscentraler och
genom besök på centraler runt om i Sverige, skaffat sig en stor erfarenhet av hur en bra fungerande
återvinningscentral bör vara uppbyggd.
Förbundet kom tidigt i kontakt med den typ av modulbyggd ramp/plattform som förbundet sen såg
till att bli byggd i Askersund. Fördelarna med denna typ är många. De viktigaste att lyfta fram här är
flexibiliteten, de invändiga förvaringsmöjligheterna samt den samlade funktionaliteten. Dessa
fördelar som denna typ av ramp/plattform har kan givetvis skapas genom en annan konstruktion
men då till en högre kostnad. Fördelarna är så pass många och viktiga att förbundet ser fram mot att
bygga kommande nya centraler utifrån denna modell.
Valet mellan de två ovan redovisade alternativen faller alltså på alternativ 1.

Leif Welander
Förbundschef
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Årsredovisning 2019 Hallsbergs kommunhus AB
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommunhus AB har inkommit med årsredovisning för 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda
ledamöterna i densamma
☐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 Fransson

Förvaltningschef

Kommunsekreterare

Bilagor
Årsredovisning 2019 Hallsbergs kommunhus AB
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Årsredovisning 2019 Hallsbergs Bostads AB
Ärendebeskrivning

Hallsbergs Bostads AB (HBAB) har inkommit med årsredovisning för 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt för de enskilda
ledamöterna i densamma
☐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 Fransson

Förvaltningschef

Kommunsekreterare

Bilagor
Årsredovisning 2019 Hallsbergs Bostads AB
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Revidering av biblioteksplan
Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen har tagit fram en reviderad biblioteksplan för 2020-2023. Fokus områden för
biblioteksplanen är barn och unga, samverkan och tillgänglighet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna revidering av biblioteksplan för 2020-2023.
För att kunna göra en prövning av barnets bästa och en barnkonsekvensanalys måste du som
handläggare läsa in dig på barnkonventionen. Stöd hittar du bland annat på SKR och
barnombudsmannen >
☒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 Fransson

Förvaltningschef

Kommunssekreterare

Bilagor
Biblioteksplan 2020-2023
Barnkonsekvensanalys
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1 Inledning
Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för
kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under
perioden 2020-2023.
Planen är antagen av bildningsnämnden och kommunfullmäktige.
Biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun består av folkbibliotek, genom
huvudbibliotek i Hallsberg och filialer i Pålsboda och Hjortkvarn samt skolbibliotek
på kommunens grundskolor.

1.1 Några viktiga styrdokument
Regeringsformen, 1 och 2 kap.(1974:152)
Bibliotekslagen (2013:801)
Skollagen, 2 kap. 36 § (2010:800)
Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197)
Bibliotekens internationella manifest (IFLA/UNESCO)
Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023
Styrsystem för Hallsbergs kommun
1.1.1 Bibliotekslagen i korthet
Varje kommun ska ha folkbibliotek och skoleleverna ska ha tillgång till
skolbibliotek.
Kommuner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Det allmänna biblioteksväsendet ska:


Verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.



Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.



Ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning.



Ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska.



Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till
användarnas behov. Följande aspekter är viktiga:

-

Medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

-

Särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

-

Öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
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-

Ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning.

-

Allmänheten ska avgiftsfritt få låna, oavsett publiceringsform.



För att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek
och bibliotekshuvudmän samverka.

1.1.2 Skollagen och läroplanen
Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
Skolbiblioteket har en utpekad roll i läroplanen, där det står att rektor har ett
särskilt ansvar för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i
undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
1.1.3 Strategiska områden i styrsystem för Hallsbergs kommun
Hållbar kommun
Bibliotek är i sig en gemensam hållbar verksamhet, då det går ut på att många kan
använda samma resurs flera gånger.
Biblioteket bidrar också till att öka människors livskvalitet och bildningsnivå.
Livslångt lärande
Bibliotek är i hög grad en del av det livslånga lärandet. De används av studerande
på alla nivåer, från förskola till högre studier. Bibliotek spelar även en stor roll i
det egna frivilliga lärandet, oavsett ålder.
Allas inflytande
Biblioteken möter många människor, ska stå för ett professionellt bemötande och
lyssna på idéer och synpunkter om verksamheten.
Med hjälp av biblioteket kan den enskilde skaffa sig kunskap och bilda sig en egen
uppfattning, vilket bidrar till möjligheten att kunna påverka och delta i
samhällsutvecklingen.
God service
Biblioteken ska kännetecknas av god service till besökare och användare.
Alla ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Det ska
kännas som en pålitlig och demokratisk plats som erbjuder resurser till stöd för
människors möjlighet till läsupplevelser och kunskapssökande.

2 Bibliotekets roll i Hallsberg
Folkbiblioteket är till för alla och har ett brett uppdrag som omfattar litteratur,
informationsförmedling, kultur och att vara en mötesplats.
Att utan kostnad tillgängliggöra medier i olika former, att främja läsning samt att
bidra till ökad digital delaktighet är grunden i verksamheten.
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Bibliotekets offentliga rum utgör en demokratisk mötesplats som värnar
tryckfriheten och yttrandefriheten, lyfter samhällets mångfald och bidrar till det
livslånga lärandet.
Biblioteket bidrar till att skapa en attraktiv kommun genom att vara ett lokalt
kunskapscentrum, erbjuda kulturupplevelser och ett mångsidigt medieutbud.
Media köps in utifrån personalens professionella bedömning av behov, utgivning
och kvalitet.
Mediebeståndet ska vara brett och varierat. Det ska spegla såväl äldre som
nyutkommen litteratur, ta hänsyn till samhällsutvecklingen samt medborgarnas
behov och önskemål.
Litteratur som biblioteket inte kan tillhandahålla fjärrlånas från andra bibliotek i
länet eller landet.
Det ska finnas medier för personer med särskilda behov och medier på olika
språk, däribland de nationella minoritetsspråken.
Biblioteket lånar ut media i olika former, tillhandahåller dagstidningar och
tidskrifter samt ger tillgång till publika datorer och trådlöst nätverk. Det finns
möjlighet att skriva ut, kopiera och skanna dokument.
Verksamheten kompletteras med mindre evenemang, föreläsningar och
utställningar.
Medborgarnas behov ska ställas i centrum och verksamheten ska anpassas efter
samhällsutvecklingen. För att nå alla grupper i samhället måste biblioteket
ständigt söka nya vägar för att synliggöra och marknadsföra verksamheten.
Rektor på varje grundskola ansvarar för att skolbibliotek finns tillgängligt för
eleverna samt att skolbibliotekets verksamhet används som en del i
undervisningen.
I kommunen finns två bibliotek med andra huvudmän än Hallsbergs kommun. Det
är gymnasiebiblioteket på Alléskolan, som Sydnärkes utbildningsförbund ansvarar
för och biblioteket på Kävesta folkhögskola, som Region Örebro län är huvudman
för.

3 Personal
Snabba samhällsförändringar ställer stora krav på flexibilitet och
förändringsberedskap hos bibliotekspersonalen. För att vara ett attraktivt
bibliotek är medarbetarnas kunskaper, professionalism och bemötande av
besökarna en viktig framgångsfaktor.
Strävan är att personalen ska ha en akademisk utbildning.
För att kompetensen ska bibehållas och öka ska återkommande
fortbildningsinsatser erbjudas personalen
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En öppen och tillåtande atmosfär, med utrymme för frågor, samtal och möjlighet
att prova metoder och nya rutiner, ger förutsättningar för utveckling av service
och tjänster.

4 Omvärld
Informationsutbudet är idag enormt och teknikutvecklingen ger den enskilde
ökade möjligheter att ta del av allt mer information. Krav på utbildning och
livslångt lärande ökar. Bibliotekets verksamhet har förändrats över tid och
kommer att fortsätta förändras.
Omvärldsbevakning behöver göras för att få en beredskap inför framtiden samt ge
inspiration och idéer till verksamhetsutveckling.
Faktorer som kan påverka biblioteksverksamheten i Hallsberg de kommande åren:
-

Beslut om reformer med utgångspunkt från förslaget till en nationell
biblioteksstrategi, ”Demokratins skattkammare”.

-

Många besökare med bakgrund i andra länder.

-

Samhällets fortsatta utveckling av digitala tjänster samt det digitala
utanförskapet.

-

Stora informationsflöden.

-

Den tekniska utvecklingen.

-

Rapporter om sjunkande läsförmåga hos barn och unga.

-

Ökande andel äldre invånare.

-

Ändrade kultur- och medievanor.

-

Barnrättskonventionen blivit svensk lag.

5 Fokusområden
5.1 Barn och unga
Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Bibliotekets insatser för barn och
ungdomar ska utgå från lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet och principerna om alla barns
rättigheter och lika värde ska prioriteras.
Biblioteksverksamheten för barn och ungdomar är inriktad på insatser som
uppmuntrar och stimulerar litteraturupplevelser, läsning och kunskapssökande.
Bildningsnämnden ansvarar för både folk- och skolbibliotek i kommunen.
De båda bibliotekstyperna har delvis olika uppdrag, men arbetar med samma barn
och ungdomar. Folkbiblioteket kan stödja skolans uppdrag inom
läskunnighetsområdet genom sitt läsfrämjande arbete.
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En utveckling av samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek gör att
kommunens resurser används effektivt. De båda bibliotekstyperna kompletterar
varandra och ger en helhetssyn kring att nå barn och unga.
Samtliga förskolor i kommunen ska ha del av biblioteksservice.
Folkbibliotek
Att behärska språket är en viktig nyckel för framtiden och läsning är en viktig
förutsättning för språkutveckling. Läsning stimulerar även fantasi, känslor,
kunskap och förståelse. Det lässtimulerande arbetet riktas både till barnen och till
föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. Folkbiblioteket ska väcka läslust och
inspirera till barns fritidsläsning.
I det arbetet är målsättningen att öka kontakterna och samverkan med andra
aktörer, t ex förskolor och familjecentral samt att utveckla metoder för
läsfrämjande arbete, både på biblioteket och på andra platser.
Biblioteket anordnar mindre kulturaktiviteter som vänder sig till barn och unga,
både för att ta del av andras skapande och att skapa själva.
Barnavdelningen ska vara utformad på ett välkomnande och funktionellt sätt,
anpassat till barns behov.
Mediebeståndet för barn och unga ska vara brett, aktuellt och tillgängligt för
besökarna.
Barnrättskonventionen ska implementeras i bibliotekets verksamhet.
Skolbibliotek
Skolbibliotekets verksamhet ska vara en integrerad del i skolans undervisning.
Det ska finnas tillgång till bemannade skolbibliotek på samtliga grundskolor i
kommunen. Lokaler ska vara ändamålsenliga och mediebeståndet uppdaterat och
relevant, med kvalitet och bredd. Eleverna ska ges möjlighet till lån, både för
läsning under skoltid och för fritidsläsning.
Skolbiblioteken anpassas efter elevernas behov och utformas så att de lockar till
läsning. Verksamheten ska vara en del i att elever utvecklas i sin läsning, genom
att stötta, inspirera och utmana. Bra skolbibliotek bidrar till att öka elevernas
måluppfyllelse när det gäller språkutveckling, läsförmåga och läsförståelse.
Biblioteket ska vara ett stöd för elever att lära sig hitta relevant information och
värdera källor.
Enligt läroplanen har rektor ett särskilt ansvar för att skolbibliotekets verksamhet
används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga
och digitala kompetens.
Samverkan behöver ske mellan skolledare, lärare och skolbibliotekarie för att
skapa planering, struktur och likvärdighet för skolbibliotekens uppdrag och
funktion.
Skolbiblioteket bör finnas med som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.
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5.2 Samverkan
Biblioteket ska vara öppet för olika typer av samarbete och samverkan på lokal
nivå. Det kan vara både med andra verksamheter inom kommunen och med
externa aktörer inom civilsamhället. Samarbeten kan också handla om att
biblioteket är delaktigt i aktiviteter utanför de egna lokalerna.
Nya samarbeten behöver sökas för att kartlägga behov hos bibliotekens
prioriterade grupper och för att nå ut med information om verksamheten.
En målgrupp som inte omnämns i bibliotekslagen är de äldre, som är en viktig
grupp att utveckla verksamheten för och se vilka samverkansmöjligheter som kan
finnas.
Hallsbergs bibliotek ska samverka med andra bibliotek, främst inom Örebro län.
En mediesamverkan mellan folkbiblioteken finns inom länet. Under planperioden
ska möjligheten till utökning och fördjupning av samverkan inom fler områden
undersökas, med målet att ge bättre och ökad tillgänglighet till biblioteksservice
för invånarna.
Biblioteket ska fortsätta att delta i olika projekt, fortbildningar och nätverk som
bedrivs tillsammans med övriga bibliotek i länet samt Biblioteksutveckling Region
Örebro län.

5.3 Tillgänglighet
Biblioteket är till för alla på lika villkor oavsett bakgrund. Det ska vara möjligt för
alla att ta del av bibliotekets utbud samt bli likvärdigt bemött oberoende av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Biblioteket ska vara tillgängligt så väl fysiskt som till innehåll och ge tillgång till
information och upplevelser genom de medier som erbjuds.
Aktiviteter för vuxna ska genomföras, främst kopplade till läslust och intresse för
litteratur, men även till folkbildning och andra kulturyttringar.
Biblioteket tillhandahåller en öppen miljö där människor kan vistas och mötas.
Ett viktigt uppdrag för biblioteket är att bidra till att öka den digitala delaktigheten
i samhället för de personer som inte har kunskap om eller tillgång till tekniken för
databaserad information och tjänster.
Biblioteket ska arbeta för att finna nya sätt för den uppsökande
biblioteksverksamheten, med målet att nå ut till fler människor, samt att arbeta
med att göra biblioteket och dess tjänster synliga och kända via olika kanaler.
Bibliotekslokalerna ska vara centralt belägna samt ändamålsenliga och möjliga att
anpassa till det framtida bibliotekets funktion. Biblioteksmiljön ska vara tillgänglig
och inbjudande för besökarna att vistas i samt erbjuda en god arbetsmiljö för
personalen.
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Användarnas och allmänhetens frågor och förslag ska beaktas och tillvaratas i
verksamheten.

6 Utvärdering
Biblioteket ska årligen utarbeta verksamhetsplaner för folk- respektive
skolbibliotek med utgångspunkt från biblioteksplanen.
Uppföljning sker i den årliga verksamhetsberättelsen, som redovisas till
bildningsnämnden.
Utvärdering och revidering av biblioteksplanen sker under år 2023.
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Revidering av kulturplan 2020-2023
Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen har tagit fram en reviderad kulturplan för 2020-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna revidering av kulturplan för 2020-2023.
☒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 Fransson

Förvaltningschef

Kommunsekreterare

Bilagor
Kulturplan 2020-2023
Barnkonsekvensanalys kulturplan 2020-2023
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1 Inledning och bakgrund
Kulturavdelningens uppdrag är att utveckla och ansvara för biblioteken,
kulturskolan, verksamheten i Bergöökvarteret, anordna evenemang samt andra
aktiviteter som kan kopplas till kultur. Kulturavdelningen ska också stötta
kulturföreningarna och folkbildningen i deras verksamheter.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade hösten 2019 att kulturplanen som skrevs
2012 skulle revideras. När kulturplanen nu har reviderats så har visionen och
grundsynen för kommunens syn på kulturen ej förändrats. Hänsyn har tagits till
att vi lever i en föränderlig värld och att kulturlivet i kommunen har utvecklats på
olika sätt sedan 2012.
Kulturplanen är ett stöd för beslut när det gäller de prioriteringar som ska göras så
att alla invånare i Hallsbergs kommun kan ta del av och skapa kultur. Den visar på
inriktning och mål för kulturpolitiken under perioden 2020 - 2023.
Med nationella och regionala styrdokument som grund behåller Hallsbergs
kommun kärnan i sin viljeinriktning från tidigare kulturplan.
Kulturen lyfter Hallsberg och kultur lyfter varje människa som tar del av
kulturaktiviteter och skapar själva. Ett brett och levande kulturutbud bidrar till en
god anda, livskvalitet och livsmiljö i kommunen. Kulturaktiviteter ska ge invånarna
i Hallsberg möjlighet att göra sin röst hörd, värna om yttrandefriheten och ge
möjlighet till personlig utveckling. Den enskilda individen ska utifrån egna
förutsättningar kunna uttrycka sig genom att uppleva, förmedla och skapa.
Kultursynen skall bygga på FN:s deklaration om de mänskliga fri- och
rättigheterna.
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2 Kulturpolitisk vision - Kultur lyfter Hallsberg
Hallsbergs kommun ska ha en positiv attraktionskraft som en följd av ett rikt
kulturliv.
Hallsbergs kommun ska ha ett aktivt och levande kulturliv med bredd och
förnyelse.
Hallsbergs kommuns medborgare ska känna stolthet över sin kommun och
bevara, vårda och bruka kulturarvet.
Kulturlivet ska präglas av tillgänglighet för alla.
I alla delar av kommunen ska det finnas ändamålsenliga lokaler för kultur.
En spännande offentlig miljö ska stimulera till möten mellan människor.

3 Styrdokument
Hallsbergs kommuns kulturplan utgår från FN:s deklaration om de mänskliga frioch rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter.
De nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009 ligger som
grund för målen i kulturplanen. Målen för den nationella kulturpolitiken säger att
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.”
Hallsbergs kommuns kulturplan samspelar även med Region Örebro läns
kulturplan. Regionen lyfter särskilt fram vikten av ett jämlikt, jämställt och
tillgängligt kulturliv för alla med barn och unga i fokus.
Hallsbergs kommuns styrsystem utgår från mål- och resultatstyrning,
kulturplanens strategiska mål utgår från kommunens strategiska områden.

4 Strategiska mål
4.1 Hållbar kommun
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart
samhälle, där människors livskvalitet ökar. Hallsbergs kommun ska skapa
förutsättningar för allas delaktighet i kulturlivet. Kulturen berikar oss som
individer och bidrar till en positiv utveckling av folkhälsan. Kulturlivet ska vara
tillgängligt för alla oavsett kulturell och social bakgrund och oavsett var du bor i
Hallsbergs kommun.
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4.2 Livslångt lärande
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla ges
möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela livet.
Folkbiblioteken, skolbiblioteken och kulturskolan bidrar aktivt till det livslånga
lärandet för alla kommunens invånare med fokus på barn och unga.

4.3 Allas inflytande
Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara
lyhörd för idéer och synpunkter. Ett starkt civilsamhälle och folkbildning ökar
tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang. Hallsbergs
kommun ska skapa förutsättningar för att stärka den kulturella infrastrukturen.
Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska
stimuleras och prioriteras.

4.4 God service
Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande
och god service. Biblioteken är en av de viktigaste tillgångarna i kommunens
kulturliv. Biblioteken ska bidra till en bred kulturförmedling, tillhandahålla
information och kunskap samt vara en tillgänglig mötesplats för alla invånare.
Kulturskolan är en mötesplats för barn och unga. Inom kulturskolans verksamhet
finns plats för både bredd och fördjupning. Barn och unga ska ha ett stort
inflytande över utformningen av kulturskolans verksamhet.

5 Fokusområden
5.1 Barn och unga
I arbetet med kultur för barn och unga utgår Hallsbergs kommun från FN:s
barnkonvention, artikel 31, där det står att barn har rätt att fritt delta i det
kulturella och konstnärliga livet. Det är primärt kommunens ansvar att se till att
det finns platser där barn och unga kan bedriva kulturell fritidsverksamhet, till
exempel inom kulturskolan och på biblioteken.
Kulturella aktiviteter är en pedagogisk resurs och estetiska processer ska vara en
naturlig del inom förskola och skola. För att säkerställa att kulturaktiviteter är
solidariskt fördelade bland barn och unga i Hallsbergs kommun har
kulturavdelningen ett ansvar för att söka statliga bidrag, fördela kulturaktiviteter
systematiskt och utvärdera kulturprojekt i samarbete med förskolan och
grundskolan. En fördjupad beskrivning över hur Hallsbergs kommun arbetar med
kultur för barn och unga i samarbete med förskolan och grundskolan finns i
Hallsbergs kommuns barnkulturplan.
Kulturskolans uppdrag består i att bedriva en bred verksamhet för barn och unga
inom områdena dans, teater, bild och musik samt andra konstformer som de kan
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utöva på sin fritid. 20 procent av kulturskolans verksamhet är integrerad i
grundskolan i olika projekt, detta för att nå ut till alla barn i Hallsbergs kommun
och för att bidra till de estetiska lärprocesserna. Kulturskolan ska verka för att
vara en tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som
undervisning.
Biblioteksverksamheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för
att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Arbetet riktas både till
barnen och till föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. Folkbiblioteket arbetar
främst med läsfrämjande för de minsta barnen samt barn och ungdomars
fritidsläsning. Biblioteket anordnar även mindre kulturevenemang för barn.
Skolbibliotek finns på samtliga grundskolor i kommunen. Personal från
folkbiblioteket bemannar dem och sköter inköp av litteratur. För barn i
skolåldrarna sker det mesta av det läsfrämjande arbetet på skolbiblioteken.
En fördjupad beskrivning av bibliotekens hela verksamhet och uppdrag finns i
Hallsbergs kommuns biblioteksplan.

5.2 Samverkan
Hallsbergs kommun ska skapa förutsättningar för att stärka den kulturella
infrastrukturen. Kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, etnicitet, kön
eller könsöverskridande identitet, religiositet eller funktionsnedsättning.
Kulturutbudet kan vara avgörande för var människor väljer att bo, därför har
kulturen en central roll för hela kommunens utveckling och attraktionsgrad. För
att kunna skapa dessa förutsättningar krävs samverkan med civilsamhället,
näringslivet, mellan kommunens förvaltningar och en regional samverkan.
Hallsbergs kommun är beroende av ett rikt föreningsliv, både för att kunna
behålla och förnya den kulturella infrastrukturen. I samverkan med folkbildningen
och civilsamhället ska kommunen ta tillvara de ideella krafter som med sin insats
ger stor behållning för människor i alla åldrar.
Kulturprojekt och kulturaktiviteter finns inom flera förvaltningar, till exempel
inom förskola, skola, och äldreomsorg samt som en del av marknadsföringen av
kommunen. Samverkan, samordning och att informera om kommunens
kulturaktiviteter ska bidra till utveckling och attraktionsgrad av Hallsbergs
kommun.
Samverkan har blivit en allt mer betydelsefull faktor i den nationella och regionala
kulturpolitiken. I och med statens styrning genom kultursamverkansmodellen
påverkas hela kulturområdet. Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för
ökad samverkan som också berör den kommunala nivån. Hallsbergs kommun
samverkar med Region Örebro län genom olika samverkansavtal.
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5.3 Kulturarv
Kulturarvet är viktigt, det som tidigare generationer varit med om måste kunna
förmedlas till dagens och morgondagens generationer. För att kunna förstå och
tolka sin samtid, och vara förberedd på framtiden, krävs en kunskap om historien
och de lärdomar som kan dras av den. Kulturarvet är inte något fast och entydigt,
utan utvecklas ständigt i förhållande till de människor som lever och verkar på
platsen. Kulturarvet består av både fysiska delar samt i form av minnen,
berättelser, värderingar och i form av litteratur, musik, bildkonst, dans med mera.
Hallsbergs kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas. För att genomföra ett bevarande och en utveckling av kommunens
kulturarv krävs ett samarbete mellan kommunens förvaltningar.
Kulturavdelningen bidrar till att bevara kulturarvet genom bibliotekens och
kulturskolans arbete med det livslånga lärandet. Kulturavdelningen ska bidra med
råd och specialkompetens inom kulturområdet när kulturarvsmiljöer ska bevaras
och utvecklas i kommunen. Kulturavdelningen har ett särskilt ansvar för
Bergöökvarteret.

5.4 Kultur och hälsa
Kulturen berikar oss som individer och bidrar till en positiv utveckling av
folkhälsan. Att ha tillgång till kultur i alla skeden av livet är viktigt. Inom vård och
omsorg för äldre har kultur flera viktiga aspekter. Kultur har en hälsofrämjande
effekt utöver den sociala samvaron som kan skapas med och runt olika former av
kultur.
För att stärka arbetet med kultur och hälsa i kommunen samverkar Hallsbergs
kommun med Region Örebro län. Fokusområden är psykisk ohälsa,
funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. En viktig del i arbetet
är en ökad samverkan mellan kommunens olika förvaltningar. En kartläggning av
kommunens arbete med kultur för äldre ska genomföras. Kartläggningen är en
viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet för att definiera och utveckla
samarbetet inom kommunen och för samarbetet med Region Örebro län.
Målet är att verka för en ökad implementering och att solidariskt fördela kultur i
verksamheterna vård och omsorg och därmed bidra till en god folkhälsa.
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Handläggningsavgift för ansökan om att bedriva enskild verksamhet
Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen vill att kommunfullmäktige beviljar förvaltningens förslag om att kunna ta ut
en handläggningsavgift för ansökan om att bedriva enskild verksamhet inom förskola och grundskola.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna att en avgift om 12 000kr kan tas ut för handläggning av ansökan om att bedriva enskild
verksamhet inom förskola och grundskola.
☐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 Fransson

Förvaltningschef

Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag § 83 BIN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-16

Bildningsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

08:30

Valvet, Bergööska huset, Hallsberg

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

Övriga
Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare)
Ines Hadziosmanovic (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §83
Ordförande

_________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare

_________________________________________________________________
Oscar Lundqvist

Sekreterare

_________________________________________________________________
Jenny Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-16

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
2020-06-16
§§
till och med
Bildningsnämndens förvaltningskontor
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-16

Bildningsnämnden

§ 83 - Handläggningsavgift för ansökan om att bedriva enskild
verksamhet
(20/BIN/139)

Ärendebeskrivning
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för handläggning av ansökan om att bedriva enskild
verksamhet. Hallsbergs kommun har idag inte beslutat om en sådan avgift. De flesta
kommuner tar ut en avgift på 10 000 - 20 000 kronor. Örebro kommun har en avgift för
ansökan av att bedriva enskild verksamhet på 12 000 kronor. Örebro kommun har även
erbjudit regionens kommuner att bistå med handläggning av dessa ärenden. Kostnaden
skulle då vara någonstans mellan 12 000 – 15 000 kronor. Bildningsförvaltningen föreslår att
Hallsbergs kommun ska besluta om att ta ut en avgift på 12 000 kronor för handläggning av
ansökan om att bedriva enskild verksamhet. Avgiften faktureras till den sökande, enligt de
uppgifter som lämnas i ansökan.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna föreslagen
handläggningsavgift samt föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att ta ut en
avgift på 12 000 kronor för handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagen handläggningsavgift samt föreslår
kommunfullmäktige besluta att godkänna att ta ut en avgift på 12 000 kronor för
handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet.

Beslutsunderlag


Justerare signatur

Tjänsteskrivelse Handläggningsavgift för ansökan om att bedriva enskild verksamhet

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-06-05

Sida 1 av 2

Dnr 20/BIN/139

Handläggningsavgift för ansökan om att bedriva enskild verksamhet
Ärendebeskrivning

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för handläggning av ansökan om att bedriva enskild
verksamhet. Hallsbergs kommun har idag inte beslutat om en sådan avgift. De flesta kommuner tar
ut en avgift på 10 000 - 20 000 kronor. Örebro kommun har en avgift för ansökan av att bedriva
enskild verksamhet på 12 000 kronor. Örebro kommun har även erbjudit regionens kommuner att
bistå med handläggning av dessa ärenden. Kostnaden skulle då vara någonstans mellan 12 000 – 15
000 kronor. Bildningsförvaltningen föreslår att Hallsbergs kommun ska besluta om att ta ut en avgift
på 12 000 kronor för handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet. Avgiften
faktureras till den sökande, enligt de uppgifter som lämnas i ansökan.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna föreslagen
handläggningsavgift samt föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att ta ut en avgift på
12 000 kronor för handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet.

Ärendet

Det finns både kommunala och fristående förskolor i Sverige. Fristående förskolor kan till exempel
drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av
kooperativ.
Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och för att barn erbjuds plats.
Kommunerna godkänner fristående förskolor. För fristående förskolor gäller huvudsakligen samma
regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående
förskolorna i kommunen.
När kommunen får en ansökan om att bedriva enskild verksamhet, så inleds en utredning. I
utredningsprocessen ingår bland annat att vi granskar om ansökan motsvarar kraven som finns på en
huvudman för en enskild verksamhet samt att vi kontrollerar den sökandes ekonomi. Ansökan kan
avslås om ansökan är undermålig. I ansökan ska följande dokument bifogas; skiss över ägarkedja,
urvalskriterier, klagomålsrutin, eventuellt hyreskontrakt, eventuellt utdrag från
fastighetsregistret/köpekontrakt, eventuell lokalritning, eventuellt utlåtande från miljökontoret om
lokalen, eventuellt bygglov, registreringsbevis från Bolagsverket eller Länsstyrelsen och budget.
Dessutom ska en verksamhetsplan bifogas innehållande; verksamhetsidé, verksamhetsmål, eventuell
pedagogisk inriktning, arbetssätt, målgrupp för verksamheten, barngruppens tänkta sammansättning
och storlek, rutin för dokumentering (för verksamheten i stort och kring det enskilda barnet), plan för
åtgärder mot kränkande behandling och handlingsplan för barnsäkerhet.
När samtliga delar i utredningsprocessen är klara fattar bildningsnämnden beslut om bifall eller
avslag. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för handläggning av ansökan om att bedriva enskild
verksamhet. Hallsbergs kommun har idag inte beslutat om en sådan avgift. De flesta kommuner tar
ut en avgift, mellan 10 000 - 20 000 kronor. Örebro har en avgift för ansökan av att bedriva enskild
verksamhet på 12 000 kronor. Örebro kommun har även erbjudit regionens kommuner att bistå med
handläggning av dessa ärenden. Kostnaden skulle då vara någonstans mellan 12 000 – 15 000 kronor.
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-06-05

Sida 2 av 2

Dnr 20/BIN/139

Bildningsförvaltningen föreslår att Hallsbergs kommun ska besluta om att ta ut en avgift på 12 000
kronor för handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet. Avgiften faktureras till den
sökande, enligt de uppgifter som lämnas i ansökan.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall
Förvaltningschef
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Sammanträdeskalender 2021
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Sammanträdeskalender 2021
Ärendebeskrivning

Sammanträdeskalender år 2021 med inlämning- och utskicksdatum för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta
sammanträdeskalendern för år 2021
☐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 Fransson

Förvaltningschef

Handläggare

Bilagor
Sammanträdeskalender 2021
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Kommunstyrelseförvaltningen

Sammanträdeskalender 2021 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

18 jan

21 jan

25 jan

28 jan

2 feb

4 feb

15 feb

29 mars

1 april

6 april (tisdag)

8 april

13 april

15 april

26 april

17 maj

20 maj

24 maj

27 maj

1 juni

3 juni

14 juni

30 aug

2 sep

6 sep

9 sep

14 sep

16 sep

27 sep

27 sep

30 sep

4 okt

7 okt

12 okt

14 okt

25 okt

1 nov

4 nov

8 nov

11 nov

16 nov

18 nov

29 nov

22 nov

25 nov

29 nov

2 dec

7 dec

9 dec

20 dec
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Interpellation
Massmedia har

som

Det

50m

Kommunstyrelsens ordförande

till

belysts arbetssituationen för ett flertal anställda

inom Hallsbergs kommun.
har varit mest aktuellt är de delade turerna vilka slär sönder de anställdas lediga tid.

arbetsgivare behöver

vi

i

kommunen

se vad

vi

kan göra för att vära anställda har rimliga arbetsvillkor. En del

är de delade turerna där ledig tid splittras

upp och hindrar den anställdes möjlighet

uppdrag som möjlighet för sammanhällen

tid

En annan sak är mänga
i

privat

umgänge

resor

till

planering av säväl privata

rekreation.

avsaknaden av fasta scheman. Pasta scheman ger de anställda möjlighet att planera
Att den anställde vet t.ex. att det här äret arbetar den pä julen eller att nästa är är det

fall

mm.

ledig julhelg. Iett flertal

till

fall

behöver man kunna planera med längre framförhällning tillsammans med

släkt

och

vänner.

Det här är frägor som inte har diskuterats
dessa tvä frägor praktiskt kan lösas och

politiskt

till

och innen det görs behöver

vi alla fä

mer information om hur

vilken kostnad.

Detta föranleder följande frägor:
.

Planerar

kommunen

att utreda möjligheten att

minska

de delade turerna, praktiskt och

eller ta bort

ekonomiskt?
.

Planerar

kommunen

att utreda

konsekvenserna av

att införa fasta

scheman

för alla anställda?

Hallsberg 2020-02—19

Moderaterna

%

Centerpartiet

%7Z

/VW/CQ

ßß/LÄx éc/PÄ

.

Torbjörn Appelqvist

Anders

Liberalerna

Erik Stars

Kristdemokraterna

de

L

cketeg

%%

Martin Pettersson

Miljöpartiet

M

Andreas Tranderyd
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2020-01-14

lnterpellation gällande Riksväg 51:5 sträckning
förbi

Svennevad

lnterpellation frän Börje Andersson,

till

Kommunstyrelsens

ordförande.
Trafikverket har under 2019 jobbat

med att färdigställa den

nya sträckningen

av riksväg 51 mellan Kvarntorpskorset och Svennevad.
ursprungsplaneringen av nv RV. 51 skulle den nya sträckningen dras pä
utkanten av samhället Svennevad. Men som vi har hört, kortades vägsträckan
|

den nu kammer
den norra infarten pä Svennevads samhälle.

pä grund av ekonomiska
till

skäl, varför

att avslutas

i

anslutning

Konsekvenserna av detta är skrivandets stund svär att överblicka, men
frän en tvä plus ett väg, till en väg samhället som har en hastighetsi

att

gä

i

begränsning pä 50 km/tim‚ riskerar att skapa stora störningar. Dessutom
finns det chikaner pä 50-sträckan
trafikstörning

Med
.

.

som kan skapa

som minskar vägbredden, vilket

\

sig är

en

olyckor.

anledning av ovan beskrivna, ställer jag Börje Andersson följande frägor:

kommunen kommunicerat nuvarande sträckning av nya riksväg 51
med trafikverket?
Har kommunen för avsikt att verka för att trafikverket beslutar att
Har

fortsätta riksväg 51:5 sträckning utanför
.

i

Svennevads samhälle?

Kan kommunen delge Trafikverket den am som beskrivs ovan angivna
beskrivning, en oro som inte minst samhällsinnevänarna känner?
i

„,

ß_\

Börje Andersson

HALLSBERGS KOMMUN

Socialdemokraterna

‘°

Kommunstyrelseförvaltningen
»

ANKOM
2020 -01-

28

Diarienr/Löpnr
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