SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Christina Johansson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Martin Pettersson (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Hans Karlsson (S) ersätter Ulf Ström (S) (vice
ordförande)
Calin Mc Quillan (M) ersätter Erik Storsveden
(L)

Birgitta Kumblad (S)
Peter Hörlin (S)
Helén Svensson (MP)

08:30-11:00

Sottern, kommunhuset Hallsberg

Övriga
Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör) §§115-126
Marie Hellgren (Ekonomichef)
Nina Glattfelder (Förbundschef Sydnärkes kommunalförbund) §121
Nermin Ceman (Byggnadsingenjör) §119
Protokollet innehåller paragraferna §§111-126
Ordförande

_________________________________________________________________
Magnus Andersson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Siw Lunander (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 111- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Siw Lunander (S) väljs att, tillsammans med ordförande, justera protokollet senast
den 17 november.
3. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 111
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 112 - Skattesats för Hallsbergs kommun 2023
(22/KS/171)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska senast i november besluta om skattesatsen. Kommunfullmäktige
har dock möjlighet att så sent som i december ändra den. Kommunfullmäktige fastställde i
juni 2022 Gemensamma planeringsförutsättningar samt Ekonomiska ramar för 2023-2025. I
förutsättningarna för de ekonomiska ramarna ingår en oförändrad skattesats på 21,55 kr per
skattekrona.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per skattekrona.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per skattekrona.

Beslutsunderlag


TS Skattesats 2023

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Skattesats för Hallsbergs kommun 2023
§ 112
22/KS/171
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/171

Skattesats för Hallsbergs kommun 2023
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska senast i november besluta om skattesatsen. Kommunfullmäktige har dock
möjlighet att så sent som i december ändra den. Kommunfullmäktige fastställde i juni 2022
Gemensamma planeringsförutsättningar samt Ekonomiska ramar för 2023-2025. I förutsättningarna
för de ekonomiska ramarna ingår en oförändrad skattesats på 21,55 kr per skattekrona.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per skattekrona.

☐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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 113 - Kommunalt partistöd 2023
(22/KS/145)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistöd senast i december för
kommande år (2023). Utbetalning sker i januari månad. Av reglerna för partistöd framgår att
partierna årligen ska lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin.
Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet avser (prisbasbelopp för
2023 enligt SCB utgör 52 500 kr). Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som
fördelas i lika delar mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige, förutom Liberalerna, har
lämnat in redovisning för partistöd föregående år (2021) enligt regler för partistöd.
Liberalerna lämnade in sin redovisning efter att tiden för inlämning gått ut och ska därför
enligt regler för partistöd inte tilldelas något partistöd för 2023.
Partistödet betalas ut under januari månad 2023.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala enligt nedan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna370 125 kr
Centerpartiet 97 125 kr
Kristdemokraterna 34 125 kr
Liberalerna 0 kr
Miljöpartiet 34 125 kr
Moderaterna 181 125 kr
Sverigedemokraterna 223 125 kr
Vänsterpartiet 55 125 kr

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala enligt nedan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna370 125 kr
Centerpartiet 97 125 kr
Kristdemokraterna 34 125 kr
Liberalerna 0 kr
Miljöpartiet 34 125 kr
Moderaterna 181 125 kr
Sverigedemokraterna 223 125 kr
Vänsterpartiet 55 125 kr

Beslutsunderlag


Justerare signatur

TS Kommunalt partistöd 2023
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen



Kommunalt partistöd 2023
Redovisning av partistöd 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunalt partistöd 2023
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22/KS/145
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr: 22/KS/145

Kommunalt partistöd 2023
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistöd senast i december för
kommande år (2023). Utbetalning sker i januari månad. Av reglerna för partistöd framgår att
partierna årligen ska lämna skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin.
Partistödet består årligen av 20 prisbasbelopp för det år partistödet avser (prisbasbelopp för 2023
enligt SCB utgör 52 500 kr). Av partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd som fördelas i lika delar
mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige, förutom Liberalerna, har lämnat in
redovisning för partistöd föregående år (2021) enligt regler för partistöd. Liberalerna lämnade in sin
redovisning efter att tiden för inlämning gått ut och ska därför enligt kommunens regler för partistöd
inte tilldelas något partistöd för 2023.
Partistödet betalas ut under januari månad 2023.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala enligt nedan:
Arbetarpartiet Socialdemokraterna
370 125 kr
Centerpartiet
97 125 kr
Kristdemokraterna
34 125 kr
Liberalerna
0 kr
Miljöpartiet
34 125 kr
Moderaterna
181 125 kr
Sverigedemokraterna
223 125 kr
Vänsterpartiet
55 125 kr

☐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
Kommunalt partistöd 2023
Redovisningar av kommunalt partistöd 2021
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KOMMUNALT PARTISTÖD 2022
Ärendenummer

22/KS/145
Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2023
Antal mandat
Arbetarpartiet Socialdemokraterna

17 mandat

Centerpartiet

4 mandat

Kristdemokraterna

1 tillsatt mandat, totalt 2 mandat

Liberalerna

1 mandat

Miljöpartiet

1 mandat

Moderaterna

8 mandat

Sverigedemokraterna

10 mandat

Vänsterpartiet

2 mandat

Totalt antal mandat: 45 mandat
Uträkning för partistöd 2023
Partistöd för 2023 utgör totalt: 1 050 000 kr
52 500 x18 = 945 000kr
52 500 x 2= 105 000kr

Fördelning per parti
945 000/45= 21 000 kr per mandat
105 000/8= 13 125 kr grundstöd till partiet
Arbetarpartiet Socialdemokraterna

17 x 21 000 + 13 125 = 370 125 kr

Centerpartiet

4 x 21 000 + 13 125 = 97 125 kr

Kristdemokraterna

1 x 21 000 + 13 125 = 34 125 kr

Liberalerna

0 kr

Miljöpartiet

1 x 21 000 + 13 125 = 34 125 kr

Moderaterna

8 x 21 000 + 13 125 = 181 125 kr

Sverigedemokraterna

10 x 21 000 + 13 125 = 223 125 kr

Vänsterpartiet

2 x 21 000 + 13 125 = 55 125 kr
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Sida

1(1)

HALL£SBERGS

KOMMUN
Blankett föﬁedovlsning av
Blanketten lämnas

Kommun

till

kommunalt partistöd

kansliet senast

den 30 juni 2022

i

Hallsberg

Partigts

namn

HALLSBERGS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Centerpartiet

ANKOM
Redovisningsgeﬁod
2022 -Ü4-

2021

A9

gartiet utsedd granskare

Diarienr/Löpnr

?

Namn:

Gösta Hedlund

Adress:

Hä\llebo 176,

697 91 Pälsboda

Telefonnummeﬁ:
E-postadress: gästa@skogsenergi.eu

Redovisning:

Frän kommunen‘ erhället partistöd:
Avgär:

Till

107 100

partidistriktet, serviceavgift

-48 195

Re$e- och kostnadsersättning

-6

Infbrmation
Lok|‘alhyra

-2

Porto

-2

000
790

-3

200

Övrfigt

VaIZfond

Härmed

981

—14 899

intygas rjktigheten

-29 035

i

ovanstäende uppgifter:

Pälsboda den 2022-04-19

%ﬁ%w

Goa-za

ﬁied/WW/

Namn/namnförtYdligande (utsedd granskare för ovan
nämnda

parti)
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1

Blankett för redovisning av
Blanketten Iämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

den 30 juni 2022

Kommun
Hallsberg

Partiets

namn

Socialdemokraterna

HALLSBERGS KOMMUN
‚.
n
..

Kommunstyrelseforvahnmge

ANKOM

Redovisningsgeriod

2021-01—01 2021-12-31
2022

AV

—04-

22

partiet utsedd granskare
Diarienr/Löpnr

Namn: Siw Lunander
Adress: Sockenvägen 16 69430 Hallsberg

Telefonnummer: 070

-

2150165

E-postadress: siw.lunander@hallsberg.se

Redovisning:

Intemutbildning av partikamrater.

Lokalkostnader för administrativa lokaler och sammanträdeslokaler. Materialkostnader för
tryck och kopierat material

till

allmänheten. Distributionskostnader. Telefoni och

datorkostand. Enklare förtäring. Ersättning

till

personal

som utför administrativt

partiet.

Härmed

intygas riktigheten

i

ovanstäende uppgifter:

Hallsberg 220422

5/ÄMW

€fk/

Äqr2moc/aßf

Namn/namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda
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parti

arbete ät

Blankett för redovisning av
Blanketten Iämnas

till

kommunalt

kansliet senast

den 30

juni

partistöd

2022

——

HALLSBER'Q 8

Hallsberg

Kommunstyrelseförv:*;1i€r1inguelr\mI

Kommun

MM

‘\

ANKOM
Partiets

namn

Vänsterpartiet

2022 “US“

Hallsberg

i

5

1

Dian'enr/Löpnr

Redovisningsgeriod

20210101—20211231

AV

partiet utsedd granskare

Namn: Lars—Äke Zettergren
Adress: Lärkvägen 5 69460 Äsbro
Telefonnummer: 072-5726670
E-postadress: lars.ake.zettergren42@gmail.com

Redovisning:

(Här enges pä vi!th sätt partistödet har använts för ati stärke partiets stäläning

&

den

kommunaiaj'regionala demokraﬁn och hur det har använts för det Eokaia partimbeäet
riktar sig

tiél

kommunmedlemmarna/medlemmarna

Partéstödet har används

möjligheter

til!

kommunännevänare

after

Parüet har en egen Eckai

Kommunaia

andm
av

bidrag har

&

&

regionen.}

utbiädningar, oiika aktivite‘cer för att stärka

tﬂi

delaktighet

&

partiets arbete

&

mediemmarnas

och äteruppta och stärka kontakten

med

övriga

pandemin
Haäisberg

som används

använts enéast

alit

till

för

mediemsmöten, kontor mm.

avsedda och rimiiga ändamäi. Betainingar

delar

partie’t

har inte sketä annat än

Härmed
/(/£ntygas

som

riktigheten

som

ersättning för tiänster och varor,

ovanstäende uppgifter:

wg/\
i

Äsbro den

Lars-Äke Zettergren

Namn/namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda
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parti)

t

ex lT—service.

täii

HALLSBERGS

KOMMUN
Blankett för redovisning av
Blanketten lämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

den 30 juni 2022

Kommun
Hallsberg

Partiets

namn

Miljöpartiet de gröna
„_

"”"“??ng

\\I'1UN

HALLSB:
MF\Gsföwaltäingen
Kommun
Redovisningsgeriod
1/1-21

-

st V reise

ANKOM

31/12-21
ZÜ7.Z

AV

partiet

'ÜÜ'

18

utsedd granskare
DiarienrlLöpn'

_

Namn: Peter K1ellman
Adress: Allégatan 112, 69430 Hallsberg

Telefonnummer: 0708-820493
E-postadress: peter_kj@outlook.com

Redovisning:

egenskap av revisor för Hallsbergsavdelningen av Miljöpartiet de gröna harjag samband
med ärsmöte granskat räkenskaperna och styrelsens hantering av avdelningens medel.
Medlen har använts för olika medlemsaktiviteter, väljarinformation och förberedelser inför
I

i

2022

ärs val.

Härmed

intygas riktigheten

Hallsberg, 13/6

i

ovanstäende uppgifter:

2022

WWW

Peter Kjellman (Jésedd granskare för ovan

nämnda

parti)
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HALLSBERGS

KOMMUN

Hallsbergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

AN KOM
2022 —05- 2

Blankett för redovisning av
Blanketten lämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

Diarienr:

den 30juni 2022

Kommun
Hallsbergs

Partiets

kommun

namn

Moderata Samlingspartiet Hallsberg
i

Redovisningsgeriod

Kalenderär 2021

AV

partiet utsedd granskare

Namn:

Rick Andersson

Adress:

Tarsta,

Telefonnummer:

697 91 Pälsboda
070-554 95 44

E-postadress:

rick@rrmaskin.se

Redovisning:

(Här anges pä viiket sätt partistödet har använ‘cs för att stärka partiets ställning

den
kommunale/regionale demokratin och hur det har använts för det Iokala partiarbetet som
riktar sig

till

kammunmedlemmarna/medlemmarna

Partistöd frän Hallsbergs

Betalt

till

i

i

regionen.)

kommun

145.180:-

distriktet (avser administration, tryck, utbildningar

försäkring, It-support, förening/kampanj, stöd av

ombudsman mm.)

-57.892:—

Utbildningar och medlemsaktiviteter

—1

Lokalkostnad

-25.017:-

Lokalkostnad (engängskostnad möbler mm.)

—24.416:80

Valkostnader (förberedande för 2022)

—31.673:—

Diverse

-

Underskott (upplösning av valfond)

-

Härmed

intygas riktigheten

i

ovanstäende uppgifter:

Pälsboda 2022-06-19
[Ürét]

den [Üatum]

W

/Rick Andersson

!

Namn/namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda

Page 17 of 105

parti)

1.995:05

2.651193
8.465:78

[]

HALLSBERGS

KOMMUN
Blankett för redovisning av

kommunalt

Blanketten Iämnas

den 30juni 2022

till

kansliet senast

partistöd

Kommun
Ha

be r g

@@
|

Is

'

HA“.

MM
“MM”???
mmmu.w

LSBEFi—GS

Korämunstyre\seföwaltmngen

ANKOM

Kristdemokraterna

i

Hallsberg

2022

-06-

23

Redovisningsperiod

2021
DiarienrlLöpmr

AV

partiet utsedd granskare

Namn: Martin Pettersson
Adress: Esplanaden 28

694 35 Hallsberg

Telefonnummer:0730557252
E—postadress:martin.pettersson@hallsberg.se

Redovisning:

Vi har under 2021 deltagit

seminarium och utbildningar där regional samt kommunal
fätt utskick samt annat material till vära 1nedlemmar
inom kommunen. Vi har även haft egna aktiviteter under äret och dä haft gemensamma möten

politik har varit

i

i

olika

centrum. Vi har även

för hela avdelningen.

Härmed

intygas rikﬁgheten

Hallsberg

i

ovanstäende uppgifter:

den 2022-06-29

”WZ/”%

M&Ml'ßz

Namn/namnförtydligande (utsedd granskare

%/%Väéßn
för

ovan nämnda
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parti)

%»)g:

HALLSBERGS

KOMMUN
Blankett för redovisning av
Blanketten Iämnas

till

kommunalt

kansliet senast

partistöd

den 30 juni 2022

Kommun
Hallsberg

Partiets

namn

Sverigedemokraterna
Redovisningsgeriod

2021-01-01 - 2021-12-31

„
HALLSBERUS KOMMUN

-

Kommunstyrelseförvaltnlngen

ANKOM
AV

partiet utsedd granskare

2022 -06-

Namn: Oscar Lundqvist

2 8

Adress: Kapellgatan 2, 694 31 Hallsberg
‚_

Dia‘ie"'/L°pm

Telefonnummer: 070-585 87 54
E-postadress: oscar.lundqvist@sd.se

Redovisning:

Verksamheten har varit stängd större delen av äret. De största kostnaderna är hyra för
partilokal. De pengar som Iagts undan kammer framöver läggas pä övriga tekniska inköp för
att bättre anpassa lokalen för utbildningar och föreläsningar. Vi anordnade en enklare julfika
mot slutet av äret dä läget kring pandemin äntligen tillät viss fysisk verksamhet.
Pengar har även överförts

Härmed

till

intygas riktigheten

&

vär

partigemensamma valfond

inför

ovanstäende uppgifter:

Hallsberg den 28 juni är 2022

Üj{M L Wie/;VJÖ7L—
Oscar Lundqvist
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de allmänna valen.

Resultatr'apport

SD

Hallsberg

8024623715
Räkenskapsär: 2021-01-01
Period: 2021-01-01

till

till

2021-12-31

Utskriven: 2022-02-12

2021-12-31

Senaste

ver. nr.:

V34

Period

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter
3987 Erhällna kommunale bidrag

164 220,00

164 220,00

Summe

rörelsens intäkter

164 220,00

Rörelsens kostnader
Varukostnader
4000 lnköp av varor frän Sverige

633,70

633,70
Lokalkostnader
5011 Hyra

5020

E| för

86 247,00

för kontorslokaler

4 810,00

belysning

91 057,00

Administrationskostnader
6310 Företagsförsäkringar

6500 Övriga externe

4 860,00

28 555.00

tjänster (gruppkonto)

6570 Bankkostnader

1

550,00

34 965,00

Summe

rörelsens kostnader

—126 655,70

Rörelsens resultat

Summe

rörelsens resultat

37 56430

Resultat efter finansiella poster
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Resultat efterfinansiella poster

37 564,30

Beräknat resultat
Beräknat resultat

37 564,30
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Balansrapport
SD Hallsberg
8024623715
Räkenskapsär: 2021-01-01
Period: 2021-01-01

till

till

2021-12-31

Utskriven: 2022-02-12

2021-12-31

Senaste

ver. nr.:

V34

Ingäende balans

Period

Utgäende balans

Tillgängar
Omsättningstillgängar
1930 Företagskonto / affärskonto

Summe

Omsättningstillgängar

Summa tillgängar

47 820,08

37 564,30

85 384,38

47 820,08

37 564,30

85 384,38

47 820,08

37 564,30

85 384,38

0,00

0,00

0,00

0,00

47 820,08

47 820,08

47 820,08

-10 255,78

37 564,30

47 820,08

37 564,30

85 384,38

47 820,08

37 564,30

85 384,38

Eget kapital och skulder
Eget kapital
-0001 Beräknat resultat

2060 Eget

kapital

i

ideella föreningar, stiftelser

och

registrerade trossamfund

2099 Ärets

Summe

Summe

resultat

Eget kapital

eget kapital och skulder
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Diarienr:

Partiets

namn

Liberalerna Hallsbergs

kommun,

875700—6344

org.nr.

Redovisningsgeriod

2021

AV

gartiet utsedd granskare

Namn:

Christian Liljenhed

Adress: Norra Kungsvägen 22, 69231 Kumla

Telefonnummer: 072-5726673
E-postadress: christian.liljenhed@liberalerna.se

Redovisning:
Liberalerna Hallsbergs

kommun,

partiföreningen, har mottagit partistöd av Hallsbergs

verksamhet som bedrivs inom partiföreningen syftar
liberale idéernas ställning

inom kommunen samt

huvudsakliga verksamheterna
riktat

med

invänarna

i

att stärka Liberalernas

öka Liberalernas röstetal

i

verksamhet och de
de allmänna valen. De

kampanjer, styrelsens verksamhet samt övrig föreningsverksamhet

är;

mot medlemmar och medborgare.

väljardialog

att

till

kommun. Den

Erhällna

hela Hallsbergs

medel används

till

absolut största del för

kommun, form av kampanjer, framtagande av
i

informationsmaterial och informationsspridande, deltagande vid marknader etc. Detta för att

kommunicera
nationellt

vallöften‚ delge

samt

för att

medborgarna innebär
en bra möjlighet
sista är

mycket

att

den

politik

som

tillfälle att

sprida

och väsentligt för

men även regionalt och
De samtal som förs med

främst lokalt

olika frägor.

den framtagna informationen

fänga upp strömningar och tankar

viktigt

att fä

Under 2021 dä samhället har öppnats upp pä
utätriktade insatser

skall drivas‚

inhämta medborgares syn pä

som

om

finns bland

den

liberale politiken

och

kommunens medborgare. Det

en skapa en medborgerlig demokratisk förankring.
nytt efter

med möten och kampanjer

pandemin med Covid-l9, har pä

nytt

ute pä plats bland medborgare kunnat genomföras.

kommande valäret 2022 har ocksä präglat verksamheten, med förberedelser för alla kommande
aktiviteter som skall ske där, dä dessa börjar tidigare än själva valäret. En star vikt arbetet har legt
Det

i

vid att synas och att föra samtal

med medborgarna om

vikten av demokrati och att engagera sig

lokale samhällsutvecklingen.

För styrelsen Liberalerna Hallsbergs

kommun,

Hallsberg den 11/7 2022.

Erik

Storsveden
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i
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redovisningen ger en rättvisande

bild

som

visar att

kommunallagen,

som

dvs.

utsetts av

av hur partistödet har

använts.

Jag har granskat redovisningen
tillgäng

till

som lämnats av

Liberalerna Hallsberg.

!

min granskning har jag

haft

räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. Jag anser att

granskningen ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.
lag,

som

är av partiet utsedd särskild granskare, anser att den redovisning

Iämnat den 26/6 2021 ger en rättvisande

Härmed

intygas riktigheten

i

bild

som

Liberalerna Hallsberg

av hur partistödet använts.

ovanstäende uppgifter:

Hallsbergs kommun
Kornmunstyrelseförvaltningen

Kumla den 11/7 2022

ANKOM
2022 -07Christian Liljenhed,

Revisor (utsedd granskare för ovan

nämnda

Diarienr:
parti)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 114 - Ändrad styrelsesammansättning i Hallsbergs bostadsstiftelse,
Hallbo
(22/KS/162)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) har inkommit med en hemställan angående att
kommunfullmäktige ska fatta beslut om ändrad styrelsesammansättning för styrelsen i
Hallbo. Hallbo föreslår en styrelse bestående av 5 ledamöter och 5 suppleanter. Idag består
styrelsen av 9 ledamöter och 9 ersättare.
Enligt stiftelseförordnandet till Hallbo ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter
och ha lika många suppleanter.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att styrelsen i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo, ska
bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter och samtidigt upphäva tidigare beslut om
styrelsesammansättningen i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.
Tryggve Thyresson (V) yrkar på 7 ledamöter och 7 ersättare.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Lennart Pettersson (M) och Andreas Tranderyd (MP) yrkar bifall till Tryggve Thyressons (V)
förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition mellan liggande förslag och Tryggve Thyressons (S) förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
förslaget i hemställan angående 5 ledamöter och 5 ersättare.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna hemställan om att styrelsen i Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo, ska bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter och i enlighet med
Hallbos stiftelseförordnande.

Reservationer

Tryggve Thyresson (V), Lennart Pettersson (M) och Andreas Tranderyd (MP) reserverar sig
mot beslutet.

Beslutsunderlag



Justerare signatur

TS Hemställan från Hallbo
Hemställan till kommunfullmäktige avseende ändrad styrelsesammansättning i Hallsbergs
Bostadsstiftelse, Hallbo
Protokoll Styrelsemöte Hallbo 220915
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/KS/162

Ändrad styrelsesammansättning i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo
Ärendebeskrivning

Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) har inkommit med en hemställan angående att
kommunfullmäktige ska fatta beslut om ändrad styrelsesammansättning för styrelsen i Hallbo. Hallbo
föreslår en styrelse bestående av 5 ledamöter och 5 suppleanter. Idag består styrelsen av 9
ledamöter och 9 ersättare.
Enligt stiftelseförordnandet till Hallbo ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter och ha
lika många suppleanter.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att styrelsen i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo, ska bestå av 5
ledamöter och 5 suppleanter och samtidigt upphäva tidigare beslut om styrelsesammansättningen i
Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo.

☐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
Hemställan från Hallbo
Protokoll från Hallbo
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 115 - Upphävande av arbetsordning för Sydnärkegruppen
(22/KS/166)

Ärendebeskrivning

Sydnärkegruppen bildades redan år 1969 i syfte att ge samarbetet mellan kommunerna en
fastare form och att samla en mängd olika samarbetsfrågor i en organisation. För att
avgränsa gruppens uppgifter och reglera dess arbete antogs en arbetsordning och den
senaste är antagen i respektive kommuns kommunfullmäktige år 2014.
Sedan 2014 har mycket hänt, samarbetena i Sydnärke har utvecklats, formaliserats och tagit
stora steg framåt vilket har lett till att arbetsordningen inte längre är relevant. De senaste
fyra åren har det som regleras i arbetsordningen inte efterlevts och det är heller inte längre
till stora delar ändamålsenligt för sydnärkesamverkan. Med bakgrund i det har de
samverkande kommunerna tagit ett initiativ till att se över gruppens roll och funktion.
Slutsatsen av diskussionen är det här ärendet där det föreslås att nuvarande arbetsordning
avskaffas/upphävs.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. att upphäva arbetsordningen för Sydnärkegruppen från och med 1 januari 2023.
2. att beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkande kommuner fattar samma
beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. att upphäva arbetsordningen för Sydnärkegruppen från och med 1 januari 2023.
2. att beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkande kommuner fattar samma
beslut.

Beslutsunderlag


TS Upphävande av arbetsordning för Sydnärkegruppen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:22/KS/166

Upphävande av arbetsordning för Sydnärkegruppen
Ärendebeskrivning

Sydnärkegruppen bildades redan år 1969 i syfte att ge samarbetet mellan kommunerna en fastare
form och att samla en mängd olika samarbetsfrågor i en organisation. För att avgränsa gruppens
uppgifter och reglera dess arbete antogs en arbetsordning och den senaste är antagen i respektive
kommuns kommunfullmäktige år 2014.
Sedan 2014 har mycket hänt, samarbetena i Sydnärke har utvecklats, formaliserats och tagit stora
steg framåt vilket har lett till att arbetsordningen inte längre är relevant. De senaste fyra åren har det
som regleras i arbetsordningen inte efterlevts och det är heller inte längre till stora delar
ändamålsenligt för sydnärkesamverkan. Med bakgrund i det har de samverkande kommunerna tagit
ett initiativ till att se över gruppens roll och funktion.
Slutsatsen av diskussionen är det här ärendet där det föreslås att nuvarande arbetsordning
avskaffas/upphävs.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. att upphäva arbetsordningen för Sydnärkegruppen från och med 1 januari 2023.
2. att beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkande kommuner fattar samma beslut.

Ärendet

De samverkande kommunerna har tillsammans tagit initiativet till att se över gruppens roll och
funktion. Kommunstyrelsens ordförande i respektive samverkanskommun har gett
kommundirektörerna i uppdrag att ta fram ett underlag för att upphäva arbetsordningen.
Sydnärkegruppen bildades 1969, i syfte att ge samarbetet mellan kommunerna en fastare form och
att samla en mängd olika samarbetsfrågor i en organisation. För att avgränsa gruppens uppgifter och
reglera dess arbete antogs en arbetsordning. Arbetsordningen har därefter reviderats vid ett antal
tillfällen och nu gällande arbetsordning är antogs i respektive kommuns kommunfullmäktige år 2014.
Sydnärkegruppen är ett samrådsorgan där sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå,
Lekeberg och Kumla kommuner ingår. Gruppen har inga formella mandat men har i vissa fall varit
initiativtagare till de formella och informella samarbeten som nu är etablerade.
Sedan 2014 har samarbetena i Sydnärke utvecklats, formaliserats och tagit stora steg framåt vilket
har lett till att Sydnärkegruppen i sin nuvarande form och arbetssätt inte längre spelar den roll den
en gång gjorde. Lagstiftningen har också förändrats och underlättat samverkan mellan kommuner.
De senaste fyra åren har det som regleras i arbetsordningen inte längre till stora delar varit
ändamålsenligt för sydnärkesamverkan. Med bakgrund i det har de samverkande kommuner tagit
initiativ till att se över gruppens roll och funktion. Kommunstyrelsens ordförande i respektive
samverkanskommun har gett kommundirektörerna i uppdrag att ta fram ett underlag för att
upphäva arbetsordningen.
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När Sydnärkegruppen bildades fanns inte samma möjlighet till gemensamma nämnder och
avtalssamverkan, vilket utvecklats med tiden och det finns idag flera gemensamma nämnder där alla
eller flera av sydnärkekommunerna ingår. Likaså finns avtalssamverkan och gemensamma
kommunalförbund. Det finns också exempel på mer informell samverkan på både politisk och
tjänstepersonsnivå.
Att Sydnärkegruppens arbetsordning upphävs påverkar inte samverkan som vuxit fram sedan
Sydnärkegruppen bildades. Samverkan fortgår inom respektive samverkansområde. Gemensamt
finns numera en budgetdag/sydnärkedag där kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsråd
deltar för att diskutera förutsättningarna för befintlig samverkan och utvecklingen av dessa.
Kommundirektörerna och kommunstyrelsernas ordförande träffas också tillsammans med syfte att
diskutera samverkan i Sydnärke samt för att hantera löpande frågor som uppkommer.
Enligt arbetsordningen ska ledamöter till Sydnärkegruppen väljas av kommunfullmäktige inför ny
mandatperiod. Det är därför önskvärt att ett beslut om upphörande fattas av kommunfullmäktige i
samverkande kommuner senast samma fullmäktige som valen till nämnder med mera görs.
☐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
Arbetsordning för Sydnärkegruppen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 116 - Utökad borgen för Sydnärkes utbildningsförbund
(22/KS/177)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs, Askersunds samt Laxå kommun hade inför 2017 fastställt beviljad borgen på 140
mkr för lån tagna av Sydnärkes Utbildningsförbund. Då utbildningsförbundet hade behov av
ytterligare lokaler för att kunna lämna delar av de externt förhyrda lokalerna ansöktes om
utökad borgen från 140 mkr till 187 mkr för de tre medlemskommunerna. Byggnationen
planerades att påbörjas under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut
fattades.
Kommuninvest i Sverige AB har som långivare begärt att beslut 2018-06-11 § 51 förtydligas
för tiden efter år 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes
Utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 187 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller från och med 2019-01-01
och tillsvidare.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes
Utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 187 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller från och med 2019-01-01
och tillsvidare.

Beslutsunderlag


TS Utökad borgen för SUF 2019 och tillsvidare

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Utökad borgen för Sydnärkes utbildningsförbund
Ärendebeskrivning

Hallsbergs, Askersunds samt Laxå kommun hade inför 2017 fastställt beviljad borgen på 140
mkr för lån tagna av Sydnärkes Utbildningsförbund. Då utbildningsförbundet hade behov av
ytterligare lokaler för att kunna lämna delar av de externt förhyrda lokalerna ansöktes om
utökad borgen från 140 mkr till 187 mkr för de tre medlemskommunerna. Byggnationen
planerades att påbörjas under hösten 2018 under förutsättning att erforderliga beslut
fattades.
Kommuninvest i Sverige AB har som långivare begärt att beslut 2018-06-11 § 51 förtydligas
för tiden efter år 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes
Utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 187 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller från och med 2019-01-01
och tillsvidare.
☐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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 117 - Delegationsordning för kommunstyrelsen
(22/KS/167)

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras varje år för att hållas aktuell. I denna
revidering har ett par ändringar och några tillägg gjorts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås anta delegationsordning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag



TS Delegationsordning 2023
Delegationsordning för kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Delegationsordning för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras varje år för att hållas aktuell. I denna revidering har
ett par ändringar och några tillägg gjorts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås anta delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ärendet

Nedan finns en kortfattad lista över vilka ändringar och tillägg som gjorts i delegationsordningen.
Delegaten i punkt 3:1 har ändrats från kommundirektör till ekonomichef.
Texten i punkt 3:6 har ändrats för att formuleringen ska stämma överens med den i 1:3. Ändringen
har inte ändrat innehållet utan bara hur det är formulerat.
I punkt 9:1 har delegaten ändrats från systemägare till objektsägare eller motsvarande och
förvaltningschef har lagts till som ersättare. Punkten hade tidigare ingen ersättare.
Hela avsnitt 10 om säkerhet är nytt, inga av dessa beslut har tidigare funnits med i
delegationsordningen.

☐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
Delegationsordning för kommunstyrelsen
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Generella bestämmelser
Delegation
Delegation innebär överlåtande av beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens
ställe. Delegaten skriver under fattade beslut. Delegatens befogenheter är begränsade till det egna
verksamhetsområdet och inom verksamhetsområdets budgetram.
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare
eller enligt 7 kap 5 § åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges
till politiker och tjänstemän ihop.
På de punkter där samråd är villkorat ska det tydligt framgå av beslutet eller beslutsunderlaget att
delegaten tagit beslut i samråd.
Reglerna om jäv i kommunallagen gäller också vid delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta
delegationsbeslut i ärendet där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig
delegat eller till nämnden för beslut.
Delegation avser endast beslut som ankommer på nämnden att fatta. I förvaltningen fattas löpande
ett stort antal beslut som ett led i att verkställa de uppdrag förvaltningen har. Sådana
verkställighetsbeslut omfattas inte av delegationsordningen och anmäls inte till nämnden.

Förbud mot delegering
Beslutanderätten i följande ärenden får inte delegeras enligt 6 kap 38 § kommunallagen:
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut
av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats,
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt,
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

Delegeringsordningens beslutsstruktur
Är delegat på grund av frånvaro förhindrad att utöva sin delegation övertas beslutanderätten av en
ersättare. Ersättare går in i följande ordning.
1. Den som enligt förteckning är ersättaren för delegaten
2. Den som vikarierar för delegaten
3. Den som kommundirektören utser enligt särskilt beslut

Vidaredelegering
Om kommunstyrelsen uppdrar åt en förvaltningschef att fatta beslut så får förvaltningschefen
vidaredelegera beslutanderätten åt annan anställd inom kommunen. En förvaltningschefs
vidaredelegering ska anmälas till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
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Återlämnande eller återtagande av delegation
Delegat får överlämna ärende till kommunstyrelsen för avgörande om ärendets beskaffenhet kan
anses påkalla det.
Kommunstyrelsen får när som helst, och utan att ange skäl, återta delegationen i visst ärende, eller i
en grupp av ärenden. Kommunstyrelsen får inte ändra ett beslut som har fattats med stöd av
delegation. Däremot får kommunstyrelsen, om det i övrigt skulle vara tillåtet, fatta ett nytt beslut.

Anmälan av delegationsbeslut
Delegaten ansvarar för att fattade delegationsbeslut samt beslut om vidaredelegering anmäls till
nästkommande sammanträde för kommunstyrelsen.

Överklagandetid
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av kommunallagen 13 kap 1-15 § (s.k.
laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i resp. lag eller förordning (s.k.
förvaltningsbesvär). Överklagan genom laglighetsprövning kan ske inom tre veckor från den dag
tillkännagivandet av protokollsjusteringen anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Brådskande ärenden
Med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande, eller vice ordförande,
att å nämndens vägnar besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas.
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Delegationsförteckning
Förkortningar
KSAU
Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS
Kommunstyrelse
KSO
Kommunstyrelsens ordförande

Allmänna ärenden och yttranden
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

1:1

Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas

KSO

KS vice
ordförande

1:2

Aktivera krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens
ordförande

Krisledningsnämndens
vice
ordförande

1:3

Föra kommunens talan inför
domstol och andra myndigheter
vid olika förrättningar eller
genom fullmakt utse annat
ombud

Kommundirektör

1:4

Avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling
samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av
handlingar från
kommunstyrelseförvaltningens
närarkiv

Kommundirektör

1:5

Avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling
samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande av
handlingar från centralarkivet

Arkivarie
från
Sydnärkes
arkivenhet

Administrativ
chef

1:6

Beslut om representation med
alkoholdrycker

KSO

Kommundirektör

1:7

Beslut om avvisning av
överklagande gällande
förvaltningsbesvär som ej
inkommit i rätt tid

Administrativ Kommunchef
direktör

Kommentar

Övriga nämnder hanterar
utlämnande från respektive
närarkiv.
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Förvaltningslag (2017:900).

Datum

2022-11-15

1:8

Beslut om utdelning från
donationsfonder

KSAU

1:9

Yttrande över ansökan om
tillstånd om kamerabevakning

Säkerhetssamordnare

1:10

Yttrande om antagande av
hemvärnsman

Kommundirektör

1:11

Avslå begäran om avgörande av
ärende enligt förvaltningslagen

Kommundirektör

Ärendenummer

22/KS/167

Sida
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Kommundirektör
Hemvärnsförordning
(1997:146).

Ekonomi
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

2:1

Avskrivning av fordringar upp
till ett prisbasbelopp/tillfälle

Ekonomichef

2:2

Avskrivning av fordringar
mellan ett och tre
prisbasbelopp/tillfälle

KSO

2:3

Nyupplåning och omsättning
av lån i enlighet med särskilt
beslut i kommunstyrelsen

Ekonomichef

2:4

Bevakning av kommunens
fordringar vid exekutiv auktion
och vidtagande av erforderliga
åtgärder

Ekonomichef

2:5

Ingående av avtal inom ramen
för beslutad budget

Respektive
chef

2:6

Beslut om förlikning i
skadeståndsärenden upp till
ett prisbasbelopp

Kommundirektör

2:7

Beslut om borgen inom den av
kommunfullmäktige/kommun
styrelsen beslutade
borgensramen

Firmatecknare,
enligt särskilt
beslut

2:8

Beslut om omsättning och nya
lån inom den av
kommunfullmäktige/kommun
styrelsen beslutade låneramen

Ekonomichef

2:9

Beslut om all leasing

Ekonomichef

Page 49 of 105

Kommentar

Datum

2022-11-15

2:10

Utse/ändra beslutsattestanter

Ekonomichef

2:11

Beslut om bokföringsmässig
avskrivning av fordran upp till
fem prisbasbelopp

Ekonomichef

2:12

Beslut om bokföringsmässig
avskrivning av fordran på
mellan fem till tio
prisbasbelopp

KSAU

2:13

Beslut om ackord, förlikning
eller annan nedskrivning av
fordran upp till fem
prisbasbelopp

Ekonomichef

2:14

Beslut om ackord, förlikning
eller annan nedskrivning av
fordran på mellan fem till tio
prisbasbelopp

KSAU

2:15

Omfördelning av budget
mellan kommunstyrelsens
avdelningar

Kommundirektör

2:15:1

Omfördelning av budget
mellan kommunens nämnder
av budgetteknisk karaktär

Ekonomichef

2:16

Placering av donationsmedel

Ekonomichef

Ärendenummer

22/KS/167

Sida
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Kommundirektör

Upphandling
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

3:1

Beslut om att anta anbud och
ingående av avtal/ramavtal vid
upphandling

Ekonomichef

Upphandlare

3:2

Beslut om att anta anbud och
ingående av avtal vid
kommunövergripande
upphandlingar inom
inköpssamverkan i Örebro län

Ekonomichef

Upphandlare

3:3

Beslut om avropsanmälan och
ingående av avtal till Adda
Inköpscentral samt
Kammarkollegiets ramavtal

Ekonomichef

Upphandlare
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Datum

2022-11-15

Ärendenummer

22/KS/167

3:4

Beslut om att förlänga och
säga upp
kommunövergripande avtal

Kommundirektör

Upphandlare

3:5

Beslut om att upphäva
upphandlat avtal

Kommundirektör

Upphandlare

3:6

Föra kommunens talan i mål
om överprövning av
upphandling eller genom
fullmakt utse annat ombud

Ekonomichef

Upphandlare

3:7

Utnämnande av
anbudsöppnare inom
respektive område

Kommundirektör

Upphandlare

Delegat

Ersättare

Sida

8(12)

Personal
Nr

Ärendegrupp

Kommentar

Anställningsärenden
4:1

Tillsättning av tillförordnad
kommundirektör för en
tidsperiod om högst 6
månader

KSO

I samråd med KS presidium
och personalchef.

4:2

Anställning, avstängning,
uppsägning av
förvaltningschef. Samt
avslutande av anställning för
förvaltningschef.

Kommundirektör

4:3

Beslut om tillförordnande av
förvaltningschef för en
tidsperiod om högst 6
månader

Kommundirektör

4:4

Anställning av
verksamhetschef och övriga
chefer inom förvaltningens
ledningsfunktioner

Förvaltningschef

Kommundirektör

4:5

Anställning av enhetschef och
rektor

Verksamhets
chef

Förvaltningschef

4:6

Anställning av
tillsvidareanställd personal,
undantaget de befattningar

Respektive
chef

Verksamhetschef/förvaltnin
gschef
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som i denna förteckning ska
hanteras av annan delegat
4:7

Beslut om
beredskapsanställning

Verksamhets
chef (AMI)

Förvaltningschef

4:8

Omplacering eller förflyttning

Respektive
chef

Verksamhets- Efter samråd med
chef/förvaltnin personalavdelningen.
gschef

4:9

Beslut om arbetsrättsliga
disciplinåtgärder

Förvaltningschef

Personalchef

Efter samråd med
personalavdelningen.

4:10

Beslut om uppsägning av
personliga skäl

Förvaltningschef

Personalchef

Efter samråd med
personalavdelningen.

4:11

Beslut om uppsägning vid
arbetsbrist

Förvaltningschef

Personalchef

Efter samråd med
personalavdelningen.

4:12

Beslut om avstängning

Förvaltningschef

Personalchef

Efter samråd med
personalavdelningen.

4:13

Beslut om avslutande av
anställning

Förvaltningschef

Personalchef

Efter samråd med
personalavdelningen.

Efter samråd med
personalavdelningen.

Löne- och anställningsvillkor
5:1

Lönesättning vid nyanställning
och ordinarie löneöversyn

Respektive
chef

Personalchef

5:2

Beslut om löneförändringar
som inte har samband med
sedvanlig lönerevision

Personalchef

Förvaltningschef

5:3

Arvoden till uppdragstagare

Förvaltningschef

Personalchef

5:4

Lönetillägg

Förvaltningschef

Personalchef

5:5

Ändring av
befattningsbenämning

Respektive
chef

Efter godkännande från
personalavdelningen.

5:6

Nya befattningsbenämningar

Respektive
chef

Efter godkännande från
personalavdelningen.

Övrigt
6:1

Teckna lokalt kollektivavtal

Personalchef

Kommundirektör
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6:2

Godkänna centralt avtal

Personalchef

Kommundirektör

6:3

Företräda kommunen i tvister
om tolkning och tillämpning av
centrala kollektivavtal och
arbetsrättslig lagstiftning

Personalchef

Kommundirektör

6:4

Förbud av bisyssla

Förvaltningschef

Personalchef

Ersättare

Sida

10(12)

Samhällsbyggnad
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Kommentar

7:1

Försäljning av industrimark
upp till 1 mkr/tillfälle

KSO

7:1:1

Köp och försäljning av
fastigheter upp till ett belopp
om 1 mkr/tillfälle

KSAU

7:1:2

Köp och försäljning av
fastigheter upp till ett belopp
om 500 tkr/tillfälle

KSO

7:2

Försäljning av fastigheter upp
till ett belopp om 500
tkr/tillfälle

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

Enlig politiskt beslutad
prissättning av fastigheter.

7:3

Försäljning av villatomter och
tomter för flerfamiljshus

Samhällsbyggnadschef

Mark- och
exploatering
singenjör

Enlig politiskt beslutad
prissättning av fastigheter.

7:4

Köp och försäljning av
fastigheter eller del av
fastighet upp till en
köpesumma av 300 tkr

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

T.ex. gatumarksreglering
enligt detaljplan.

7:5

Ombud vid samtliga åtgärder
hos inskrivnings- och
lantmäterimyndigheten

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

För att kunna ansöka,
komplettera och representera
kommunen i sammanträde vid
lantmäteriförrättningar,
hantera servitut m.m. utan
kontrasignering eller fullmakt.

7:6

Markanvisning vid
jämförelseförfarande

KSAU

Enlig politiskt beslutad
prissättning av industrimark.

Enligt Hallsbergs kommuns
riktlinjer för markanvisning.
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7:7

Markanvisning med
direktanvisning

Samhällsbyggnadschef

Enligt Hallsbergs kommuns
riktlinjer för markanvisning.
Direktanvisning av planlagd
och politiskt prissatt mark.

7:8

Beslut om upprättande och
beredning av ärenden inom
den fysiska planeringen

KSAU

7:8:1

Godkännande om detaljplan
innebär betydande
miljöpåverkan

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

7:8:2

Beslut om mindre
planavvikelser

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

7:9

Tecknande av planavtal

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

7:10

Förvalta kommunens
strategiska markreserv såsom
tomträtter, arrenden och
nyttjanderätter av mark, jakt
och fiske

Samhällsbyggnadschef

Kommundirektör

7:11

I egenskap av markägare ha
möjlighet att lämna
medgivande till byggnad eller
anläggning på intilliggande
mark

Samhällsbyggnadschef

Mark- och
exploatering
singenjör

T.ex. lämna medgivande för
grannen att bygga närmare än
4,5 meter eller bevaka
kommunens intresse i övriga
bygglovsfrågor.

Såsom beslut om upprättande
av planer, godkännande för
samråd och granskning.
Lämnande av planbesked.

I enlighet med planuppdrag
enligt 7:8.

Näringsliv/kommunikation
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Kommentar

8:1

Beslut om tillstånd att
använda kommunens
heraldiska vapen

Näringslivschef

Kommundirektör

Lag (1970:498) om skydd för
vapen och vissa andra
beteckningar.

8:2

Sponsring upp till 20 000kr per
aktör/år

Näringslivschef

Kommundirektör

8:3

Marknadsföring upp till
200 000kr

Näringslivschef

Kommundirektör
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Dataskydd (GDPR)
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Kommentar

9:1

Teckna
personuppgiftsbiträdesavtal
(PUB-avtal) för
verksamhetssystem

Objektsägare,
eller
motsvarande

Förvaltningschef

DSF kapitel IV, art. 28.

Säkerhet
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

10:1

Beslut om ansökan av
skyddsobjekt

Kommundirektör

10:2

Beslut om ansökan av tillstånd
för ordningsvakter enligt 3 §
lagen (1980:578) om
ordningsvakter

Kommundirektör

10:3

Beslut om krigsplacering av
personal

Kommundirektör

10:4

Beslut om att ingå avtal med
frivilliga
försvarsorganisationer (FFO)

Kommundirektör

Personalchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 118 - Extraval av nämndemän
(22/KS/174)

Ärendebeskrivning

Örebro tingsrätt har inkommit med en begäran om att Hallsbergs kommun ska välja
ytterligare 2 nämndemän.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information och skickar ärendet för beslut i
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Christina Torpman föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen tar detta som information och skickar ärendet för beslut i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Begäran om extraval av nämndemän

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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ÖREBRO TINGSRÄTT
SVERIGES DOMSTOLAR

1 (2)
DATUM

2022-11-02

DIARIENR

2022-330

Kommunfullmäktige

Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt
Örebro tingsrätt är i behov av ytterligare nämndemän.
Nämndemännen väljs snarast och kommer att sitta kvar till 31 december 2023.

Kommun

Antal nämndemän

Askersund

2

Degerfors

2

Hallsberg

2

Hällefors

2

Karlskoga

2

Kumla

2

Laxå

2

Lekeberg

2

Lindesberg

2

Ljusnarsberg

2

Nora

2

Örebro

18

00 • orebro.tingsratt@dom.se • www.domstol.se
Box 383, 701 47 Örebro • Besöksadress: Järnvägsgatan 1A • Telefon:
Page 019-16
58 of63105
Expeditionstid: måndag-fredag 08.30-16.00

2 (2)
DATUM

DIARIENR

2022-11-02

2022-330

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är folkbokförd i kommunen
och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Sedan
val av nämndeman ägt rum och tingsrätten underrättats härom kommer tingsrätten att
pröva de valdas behörighet.

Örebro tingsrätt

ars-

ar Lull h

Lagm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 119- Kommundirektörens information
Ärendebeskrivning

Kommundirektören lämnar muntlig information om kommunens verksamheter på
sammanträdet.
Nermin Ceman. byggnadsingenjör, informerar om åtgärder som genomfört på fastigheten
där Transtensskolan ligger.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information.

Beslut

Kommunstyrelsen tar detta som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 120 - Ekonomisk rapport jan-okt
(22/KS/2)

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport för januari-oktober.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Marie Hellgren föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsen tar detta som information.

Beslutsunderlag


Ekonomisk uppföljning jan-okt

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 120
22/KS/2
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Ekonomisk uppföljning jan-okt
Hallsbergs kommun
2022
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Prognostiserat resultat
Helårsprognosen efter oktober månad visar ett resultat på 35,0 mnkr, ett överskott med
18,0 mnkr jämfört med budgeterat resultat.
Nämndernas samlade prognoser för året visar ett överskott på 4,7 mnkr. I det resultatet
ingår återföring av medel för start av Blomsterängen på 10 mnkr.
Finansieringens överskott beror på återbäring Kommuninvest samt högre skatteprognos än
budgeterat.
Driftredovisning

Utfall

Budget 2022

Prognos 2022

Avvikelse

-264

-610

-610

0

Kommunstyrelse

-34 518

-44 778

-44 178

600

Planeringsreserv

0

-12 329

-12 329

0

Blomsterängen - tillf
återföring

0

-14 000

-4 000

10 000

-43 281

-41 127

-44 426

-3 300

Bildningsnämnden

-317 850

-389 134

-391 389

-2 255

Social-och
arbetsmarknadsnämnden

-287 572

-360 658

-362 958

-2 300

Taxe- och avgiftsnämnden

-3

0

0

0

Revision

-199

-690

-690

0

Valnämnden

-560

-650

-650

0

Överförmyndarnämnden

-2 127

-2 400

-2 700

-300

Strukturåtgärder uppdrag

0

1 500

1 500

0

Transfereringar

-118 433

-146 071

-144 271

1 800

Totalt nämnder

-804 807

-1 010 947

-1 006 702

4 245

Finansiering

871 266

1 027 947

1 041 700

13 753

Totalt finansiering

871 266

1 027 947

1 041 700

13 753

66 459

17 000

34 998

17 998

Kommunfullmäktige

Drift-och servicenämnden

Totalt
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Månadsuppföljning
Kommunfullmäktige
Prognosen för kommunfullmäktige visar ingen budgetavvikelse.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens prognos för den egna verksamheten är ett resultat på 600 tkr. Flera av
avdelningarna redovisar överskott. I och med framflyttning av starten av Blomsterängen
finns utrymme för detta reserverat tillsammans med planeringsreserven. Prognosen visar på
att 10 mnkr kommer finnas outnyttjade vid årets slut.
Kommunens planeringsreserv uppgår till 12,3 mnkr. Då osäkerheten i omvärlden är stor kan
planeringsreserv komma att behövas för att täcka kostnadsökningar i verksamheterna.
Transfereringarna bedöms till ett överskott på 1,8 mnkr vid årets slut. Den största avvikelsen
finns inom gymnasieverksamheten. Bedömningen vid budgettillfället var att Hallsbergs
kommun skulle få en större andel av elevantalet och därmed en något högre kostnad.

Drift- och servicenämnden
Skattefinansierad verksamhet
Prognosen till årets slut är ett resultat på minus 3 300 tkr mot budget. Bostadsanpassningen
visar en prognos med underskott på 1 350 tkr, på grund av ett större inköp av ramper samt
högre bidragskostnader. Prognosen för Gata/Park visar underskott med 500 tkr, på grund av
ökade drivmedelskostnader och underhåll. Prognosen för måltidsavdelningen är svårbedömd i nuläget. Prognosen för Miljö och Bygglov är underskott med 600 tkr respektive
500 tkr. Intäkterna fram till årets slut kommer troligen inte bli i den omfattningen som
behövs för att komma inom ram.
VA-verksamhet
Totalt för vatten- och avloppsverksamheten ligger prognosen till årets slut på ett resultat
inom ram. I resultatutjämningsfonden finns det 3 207 tkr efter oktober.

Bildningsnämnden
Prognosen är osäker men pekar på ett underskott, - 2 255 tkr i avvikelse mot budget.
I samband med beslut om delårsrapport 2022 fick bildningsnämnden kompensation med 6,5
mnkr, som avser ökade kostnader för skolskjutsar och interkommunala ersättningar.
Skolenheterna prognosticerar negativa avvikelser på grund av ökad bemanning för att delvis
kunna möta elevers behov. Rektorerna påtalar att det är fler barn/elever som är i behov av
särskilt/omfattande stöd som verksamheterna har svårigheter att möta i den ordinarie
organisationen. Detta har på senare år ökat.
Många förskolor prognosticerar positiva avvikelser vilket beror på flera faktorer. Förskolorna
inom samma geografiska område har ett bra samarbete där de vid behov stämmer av och
Hallsbergs kommun, Ekonomisk uppföljning jan-okt
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hjälper varandra kring bemanning samt att det har varit, och är fortfarande, svårt att
rekrytera behöriga pedagoger till alla tjänster.
Personalkostnaderna inom fritidsavdelningen avviker från budget och det beror på ökning av
timavlönad personal, övertid/fyllnadstid samt OB-ersättning.
Under året har ett arbete påbörjats för att öka kunskapen och förståelsen för vad
budgetansvar innebär och hur processer, rutiner och mallar för ekonomisk uppföljning kan
användas och utvecklas ytterligare.
För att minska resterande underskott och nå en balanserad kostnadsnivå inför år 2023 pågår
ett intensivt arbete. Detta genom att bland annat inte återbesätta vissa vakanta tjänster,
begränsa vikarieanvändandet och se över användandet av extra resurser i grundskolan.
Intäkterna från bad- och gymverksamheten bedöms inte komma upp i de nivåer som var
före pandemin. Det lägre antalet besökande bedöms bero på eftereffekter av pandemin.
Besöksstatistiken visar dock på en vändning efter sommaren. Intäkterna får följas under
resterande del av året och eventuella underskott i intäkterna beräknas kunna hanteras i
bokslut i enlighet med föregående år.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Förvaltningen beräknar ett budgetunderskott med 2,3 mkr. Förändringen från tidigare
prognos med nollresultat beror framför allt på ökade personalkostnader inom
äldreomsorgen samt lägre intäkter från Försäkringskassan för personlig assistans.
Inom förvaltningsgemensamt är prognosen ett överskott med 1 mnkr som avser ofördelad
budget.
Äldreomsorgen beräknar ett underskott med 2,5 mnkr. Kostnader för personalhygien
beräknas bli 2 mnkr högre än budget. Området har fått 1 mnkr i kompensation för detta från
ofördelad budget under förvaltningsgemensamt, och underskottet för personalhygien
beräknas därmed bli 1 mnkr. Kostnaden för övertid jan-okt 2022 är 7,2 mnkr, vilket är en
ökning med 2,8 mnkr jämfört med samma period 2021. Den ökade övertiden under
sommaren berodde dels på att en del medarbetare inte hade körkort, och därför inte kunde
arbeta i ytterområden, och dels på att hemtjänsten fick ett ökat behov under sommaren,
och det var svårt att rekrytera extra vikarier. Äldreomsorgen har under denna sommar
anställt vikarierna på månadsanställningar, vilket innebär att om de arbetar en helg som inte
är på deras schema, så utgår kvalificerad övertid. Spridning av Corona på en av enheterna
har också bidragit till den ökade övertiden.
Verksamheten för funktionshindrade prognostiserar ett underskott med 2,5 mnkr. Fler
externa platser än budgeterat behöver köpas in och genererar underskott, medan personlig
assistans och köp av korttidsplatser genererar överskott mot budget. Prognosen är sämre än
förra månaden framför allt på grund av att intäkterna från försäkringskassan för personlig
assistans blir lägre än tidigare beräknat.
Individ- och familjeomsorgen beräknar ett budgetöverskott med 1,7 mnkr, vilket framför allt
beror på låga kostnader för ekonomiskt bistånd. Enheten har i år kostnader för en extern
LSS-placering som inte finns med i budget och beräknar totalt ett underskott med 2,5 mkr
för placeringar och öppenvård.
Arbetsmarknadsenheten beräknar en budget i balans.
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Taxe- och avgiftsnämnden
Taxe- och avgiftsnämndens budget avser administration. Budget och prognos är ett
nollresultat. Om avvikelse uppkommer regleras det mot medlemskommunerna

Revision, valnämnd och överförmyndarnämnd
Inom verksamheterna revision, samt valnämnd visar prognoserna inga avvikelser. För
överförmyndarverksamheten är prognosen ett underskott på 300 tkr. Den totala
ärendemängden för godmanskap, förvaltarskap, samt förmyndarskap med mera ärenden
har ökat de senaste åren.
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Preliminär befolkningsstatistik
Tabellen visar förändringarna under året jämfört med årsskiftet.
Antal invånare

Förändring årsskiftet

2021-12-31 definitiv

16 196

2022-03-31 definitiv

16 245

+49

2022-06-30 definitiv

16 274

+78

2022-11-01 prel

16 306

+110

Källa: SCB (definitiv), Befolkningsstatistik från kommuninvånarregistret(prel)
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Likvida medel
Den 31 oktober uppgick likvida medel till 108,6 mnkr. Det är 20,6 mnkr lägre än sista
september.
Den goda likviditeten har gjort att planerad nyupplåning för att finansiera investeringar
därför kunnat skjutas på framtiden, ett lån har lösts.
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Upplåning
Kommunens låneskuld uppgår till 194,4 mnkr. 70 procent av låneskulden är bundna lån, och
30 procent har rörlig ränta.
Under oktober månad löstes ett lån om totalt 30 mnkr. Lånet hade fast ränta, 0,14%
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,05 år och den genomsnittliga räntebindningen
2,77 år, snitträntan ligger på 0,79 procent.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 121 - Avfallstaxa
(22/KS/169)

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med begäran om antagande av ny avfallstaxa
från och med 1 januari 2023. Anledningen till ändring av taxa är att närma sig en gemensam
taxa för kommunalförbundets medlemskommuner, vilket är ett av kommunalförbundets mål
enligt samarbetsavtalet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta ny avfallstaxa från och med 2023-01-01.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Nina Glattfelder, förbundschef för Sydnärkes kommunalförbund, föredrar ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta ny avfallstaxa från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag





TS Avfallstaxa
Avfallstaxa 2023 Hallsbergs kommun
Protokollsutdrag Sydnärkes kommunalförbund 2022-09-30
Tjänsteskrivelse Sydnärkes kommunalförbund

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:22/KS/169

Avfallstaxa
Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med begäran om antagande av ny avfallstaxa från och
med 1 januari 2023. Anledningen till ändring av taxa är att närma sig en gemensam taxa för
kommunalförbundets medlemskommuner, vilket är ett av kommunalförbundets mål enligt
samarbetsavtalet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta ny avfallstaxa från och med 2023-01-01.

Ärendet

I de nu framlagda taxeförslagen föreslås den fasta grundavgiften bli densamma i alla fyra
abonnentkollektiv. Taxor för slamtömning, latrin, grov-avfall samt tilläggskostnader sophämtning och
avgifter för byggavfall är gemensamma.
Det som skiljer mellan abonnentkollektivens taxor är de rörliga avgifterna för kärltömning och
djupbehållare (molok).
Nytt i taxedokumenten, som har fått en ny utformning, är dels definitioner och förtydliganden kring
avgiftsskyldighet och felsortering. Även tilläggskostnaderna är uppdaterade och överensstämmer
med vad som är brukligt i andra kommuner.
Det kommunala ansvaret utökas från och med 2023, då även byggavfall blir en kommunal
angelägenhet. Därför innehåller dokumenten avgifter för insamling och omhändertagande av
byggavfall.
Taxan möjliggör för Sydnärkes kommunalförbund, att även ta betalt för kostnader som inte är
specificerade i taxan, i enlighet med grunderna som anges i 27 kap. 5 § Miljöbalken.

☐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
Avfallstaxa
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Tjänsteskrivelse

Dnr:22/KS/169

Protokollsutdrag från Sydnärkes kommunalförbund
Tjänsteskrivelse från Sydnärkes kommunalförbund
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Sida 2 av 2

Hallsbergs kommuns
Avfallstaxa

Gäller från och med 2023
Gäller från och med 2023
För kommunalt avfall och därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet

Antagen av kommunfullmäktige: 202x-xx-xx

Page 77 of 105

Innehåll
1.

Allmänna bestämmelser ................................................................................................................ 3

2.

Definitioner ..................................................................................................................................... 4

3.

Avfallstaxans konstruktion............................................................................................................. 5

4.

Avgiftsskyldighet ............................................................................................................................ 5

5.

Betalning ......................................................................................................................................... 6

6.

Abonnentens åliggande ................................................................................................................. 6
6.1.

Undantag enligt föreskrifter om avfallshantering................................................................. 6

6.2.

Felsortering ............................................................................................................................. 6

7.

Giltighetstid .................................................................................................................................... 7

8.

Avgifter ............................................................................................................................................ 8
8.1.

Permanentboende.................................................................................................................. 8

8.2.

Fritidsboende.......................................................................................................................... 8

8.3.

Fritid - Högsommar................................................................................................................. 9

8.4.

Underjordsbehållare .............................................................................................................. 9

8.5.

Slamtömning ........................................................................................................................ 10

8.6.

Latrin ..................................................................................................................................... 10

8.7.

Grovavfall .............................................................................................................................. 11

8.8.

Farligt avfall .......................................................................................................................... 11

8.9.

Tilläggskostnader sophämtning .......................................................................................... 12

8.10.

Byggavfall.............................................................................................................................. 13

8.11.

Särskilda avgifter .................................................................................................................. 14

2
Page 78 of 105

Du betalar vad avfallet och de tjänster som
krävs för dess insamling kostar.
Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av
renhållningsavgiften, utan något stöd från
skattemedlen.

1. Allmänna bestämmelser

Detta dokument innehåller de avgifter för de uppdrag som innefattas av det
kommunala ansvaret i enighet med Miljöbalkens 27 kap. 4-6 §§. Uppdraget
omfattar såväl insamling, lagring och borttransport samt behandling av de
avfallsfraktioner som uppstår från hushåll och verksamhetsutövare och som
ingår i det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20§ i miljöbalken.
Även åtgärder för information, förbyggande och för underlättnaden av
sortering kan ingå i avfallsavgifterna.
Utsedd ansvarig för avfallshanteringen inom Hallsbergs kommun är
Sydnärkes kommunalförbund.
Nivån för avgifterna antas av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun.
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2. Definitioner
Avfall
Med avfall enligt denna taxa avses avfall som
uppkommer från hushåll och därmed jämförligt
avfall från annan verksamhet, kommunalt avfall
och avfall med kommunalt ansvar enligt 15 kap.
Miljöbalken.
Restavfall (soppåsen)
Restavfall (soppåsen) Det avfall som blir kvar när
matavfall, farligt avfall, elavfall, grovavfall och
förpackningar har sorterats ut. Restavfallet
samlas in i väl försluten påse i soptunnan eller
annan därför avsedd behållare och går till
förbränning. Notera att avfallet måste vara
förpackat.
Matavfall (gröna påsen)
Matavfall från hushåll och verksamheter samlas i
grön påse i soptunnan eller annan därför avsedd
behållare. Matavfallet går till rötning och blir
biogas och biogödsel.
Förpackningar
Förpackning är det material som används för att
täcka och skydda en produkt eller uppsättning
produkter som ska transporteras.
Byggavfall
Avfall som uppstår vid nybyggnad, tillbyggnad,
renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad.
Det kommunala ansvaret omfattar endast byggoch rivningsavfall som inte producerats i en
yrkesmässig verksamhet.
Behållare
Avser avfallsbehållare som Sydnärkes
kommunalförbund tömmer/hämtar, exempelvis
kärl, säck, bottentömmande behållare, container,
slamavskiljare, tankar och minireningsverk.
Farligt avfall
Innehållet av farliga ämnen i avfallet gör att det
har en eller flera farliga egenskaper för människa
eller miljö.

skrymmande eller har andra egenskaper som gör
att det inte är lämpligt att samla in i kärl. Det
lämnas oftast på kommunernas bemannade
återvinningscentraler men kan i vissa fall även
hämtas vid fastigheten.
Grundavgift
Avgift som ska bidra till kostnaderna för drift och
underhåll av återvinningscentralerna, behandling
av avfall som lämnas på återvinningscentralerna,
insamling och behandling av farligt avfall och
batterier samt kostnader för avfallsplanering,
utveckling, information, administration och
kundservice.
Abonnemang
Regelbunden tömning enligt bestämt intervall
eller efter behov.
Budning
Beställning av tjänst utöver abonnemang.
Rörlig avgift
Avgift som ska täcka kostnaderna för insamling
och behandling av mat- och restavfall. Avgiften
påverkas bl.a. abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym och hämtningsintervall.
Kommunalt avfall (tidigare hushållsavfall)
Kommunalt avfall är avfall från hushåll och
sådant avfall från andra källor som till sin art och
sammansättning liknar avfall från hushåll
Fastighetsinnehavare
Med fastighetsinnehavarare avses den som är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:152) ska anses
som fastighetsägare.
Nyttjanderättshavare
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att
omfattas av fastighetsinnehavare begreppet, har
rätt att bruka eller nyttja fastighet.

Grovavfall
Grovavfall är avfall från hushåll som är för tungt,
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3. Avfallstaxans konstruktion
Avgifterna för rest- och matavfall består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta
avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och den rörliga varierar beroende på tömningsfrekvens och
storlek på avfallskärlet.
Om inget annat anges avser avgifterna kronor per år inklusive moms.
Abonnemang ska tecknas för alla hushåll och verksamheter samt för alla anläggningar som
bedöms kunna ge upphov till avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret. Med ett
hushåll avses boende i en och tvåbostadshus, fritidshus samt i flerbostadshus. Exempel på
anläggningar kan vara slutna tankar eller avskiljare som utgör en del av små avloppsanläggningar.
Detta innebär att det kan finnas behov av flera abonnemang och tjänster på en och samma
fastighet.

4. Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som anlitar eller har skyldighet (enligt 15 kap. miljöbalken)
att anlita Sydnärkes kommunalförbund för bortforsling och omhändertagande av avfall. Om ej
annat anmäles eller framgår av omständigheterna betraktas fastighetsägaren som abonnent.
Vid övergång till annan ägare ska den kund som är fastighetsägare snarast anmäla till Sydnärkes
kommunalförbund ny ägare samt den tidpunkt från vilken den nya ägaren skall debiteras grundoch rörlig avgift.
Abonnent som inte anmäler förändringar som skulle medföra högre avgift påförs den höjda
avgiften retroaktivt för den tid felet varit, för maximalt tre år.
Fastighetsägare ska alltid betala grundavgift, dvs. även den som erhållit befrielse från
sophämtning, beviljats uppehåll i hämtning, eller vid delning av kärl.
Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid
hämtningstillfället, inte använts eller varit placeras på annat sätt än det i abonnemanget
specificerade sättet. Utebliven hämtning ska anmälas till Sydnärkes kommunalförbund inom tre
vardagar från det att hämtning uteblivit för att Sydnärkes kommunalförbund ska kunna avhjälpa
felet inom skälig tid.
Fastighetsinnehavare är betalningsansvarig för insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av hushållsavfall och för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den
avfallshantering som utförs genom Sydnärkes kommunalförbunds försorg och i enlighet med
denna avfallstaxa. Avgift enligt kommunens avfallstaxa ska betalas till Sydnärkes
kommunalförbund.
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5. Betalning
Fastighetsägaren ska erlägga angivna avgifter till Sydnärkes kommunalförbund. Faktura kan efter
överenskommelse med Sydnärkes kommunalförbund skickas till nyttjanderättshavaren men
fastighetsägaren är även då betalningsansvarig om betalning inte sker inom föreskriven tid.

Fastighetsägare ska alltid betala grundavgift, dvs. även den som erhållit befrielse från
sophämtning, beviljats uppehåll i hämtning, eller vid delning av kärl.
Vid obestånd faller betalningsansvaret slutligen på fastighetsägaren.

6. Abonnentens åliggande
Abonnent ska ställa fram behållare för hämtning enligt anvisning i kommunens
renhållningsföreskrifter.
Verksamhetsansvarig är skyldig att känna till om verksamheten genererar verksamhetsavfall
och/eller kommunalt avfall samt om det avfall som genereras omfattas av det kommunala
ansvaret.
Övriga bestämmelser rörande kommunalt avfall finns i aktuella föreskrifter om avfallshantering för
Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner.

6.1.

Undantag enligt föreskrifter om avfallshantering

Bestämmelser rörande uppehåll, delning av kärl och andra undantag finns i aktuella föreskrifter
om avfallshantering för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner.

6.2.

Felsortering

Vid felsortering har Sydnärkes kommunalförbund rätt att debitera felsorteringsavgift och hämta
avfallet på annat sätt om det är möjligt. Om påsen för matavfall (grön påse) innehåller annat avfall
än matavfall, har Sydnärkes kommunalförbund rätt att klassa om allt avfall i behållaren.
Vid upprepad felsortering ska felsorteringsavgiften stegras enligt detta dokument.
För flerfamiljshus, verksamheter och småhus med gemensam avfallslösning med behållare som
innehåller felsorterat avfall, hanteras detta som blandat avfall och felsorteringsavgift debiteras.
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7. Giltighetstid
Denna taxa träder i kraft 2023-01-01 och ersätter då tidigare gällande taxa.
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8. Avgifter
Avgifterna i denna taxa är i kronor och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt.
Avgifterna avser kostnad per år.

8.1.

Permanentboende

Grundavgift, 963 kr inkl. moms

Permanentboende (pris inkl. grundavgift)
Kärl
Hämtning
3 ggr/vecka
2 ggr /vecka
1 gg/vecka
Varannan vecka
Var fjärde vecka

8.2.

140 –
liter

2 232
1 418

190 –
liter

240 –
liter

370 –
liter

660 –
liter

800 –
liter

14 373
9 582
4 791
2 877

17 396
11 597
5 799
3 381

25 254
16 836
8 418
4 690

46 774
31 183
15 591
8 277

56 084
37 389
18 695
9 829

1000 –
liter
66 383

Fritidsboende

Grundavgift, 481 kr inkl. moms

Fritidsboende (pris inkl. grundavgift)
Kärl
Hämtning
Varannan vecka
Var fjärde vecka

140 –
liter
1 710
1 105

190 –
liter
2 149

240 –
liter
2 377

370 –
liter
3 728

660 –
liter

800 –
liter

1000 –
liter

6 852

Fritidsabonnemang med hämtning varannan vecka omfattar 13 hämtningar. Abonnemang
med hämtning en gång per månad omfattar 6 hämtningar.
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8.3.

Fritid - Högsommar

Grundavgift, 481 kr inkl. moms

Fritidsboende – Högsommar (pris inkl. grundavgift)
Kärl
Hämtning

140 –
liter

Varannan vecka

935

190 –
liter

1 097

240 –
liter
1 259

370 –
liter
1 680

660 –
liter

800 –
liter

1000 –
liter

2 620

Högsommarabonnemang (juni-augusti) med hämtning varannan vecka omfattar 6 hämtningar.

8.4.

Underjordsbehållare

Grundavgift, 4 815 kr inkl. moms per underjordsbehållare

Underjordsbehållare (pris inkl. grundavgift)
Volym
Hämtning
1 gg/vecka
Varannan vecka

Upp till 3000 - liter

46 933
25 873

Upp till 5000 - liter
75 013
39 913

Underjordsbehållare är större markförlagda behållare för mat- och restavfall. Dessa behållare är
främst lämpade för flerbostadshus.
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8.5.

Slamtömning

Abonnemanget omfattar slamsugning av sluten tank, tre-kammarbrunn eller liknande. Enskild
avloppsanläggning töms minst en gång per år enligt kommunens renhållningsföreskrifter eller i
övrigt enligt miljönämnds bestämmelser.
Slangtillägg debiteras för varje påbörjad 10-meterslängd, utöver de 20 meter som ingår i taxan.
Längden beräknas från den plats där slambilen har möjlighet att stanna, via möjlig dragväg, t.ex.
runt buskar och andra hinder, samt till botten av brunnen.

Slamtömning
1 260 kr
2 040 kr
1 560 kr
420 kr

Volym 0 – 4000 liter
Akut tömning inom 24 tim (vardagar 7-16)
Akut tömning inom 5 arbetsdagar
Tömning av köksbrunn

Tilläggsavgifter
Per 1000 liter över 4000 liter
Slanglängd över 20 meter
Tömning fosforfälla
Filterbyte fosforfälla
Krav på TMA-skydd vid tömning
Gömd eller svåråtkomlig brunn/tank som medför extra arbete
Bomkörning - Tömning har ej kunnat utföras pga hinder i vägen eller av
andra orsaker

8.6.

240 kr
60 kr / 10 meter
3 000 kr
Kontakta kundtjänst
2 500 kr
1 500 kr
600 kr

Latrin

Latrinbehållare inköps av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare vid, av kommunalförbundet
anvisade, platser.
Använd behållare ställs ut och hämtas vid sopbehållarens ordinarie plats. Kärl som saknar etikett
medtas ej.

Latrin
420 kr

Per styck

Priset inkluderar samtliga kostnader såsom hämtning, transport och destruktion av latrinet.
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8.7.
Grovavfall
Grovavfall är kommunalt avfall som är för tungt, skrymmande, har andra egenskaper eller ska
hanteras på annat sätt enligt sorteringsanvisningarna i renhållningsföreskrifter och därför ej
ska samlas in i kärl eller säck. Farligt avfall och byggavfall är inte grovavfall.
Grovavfall som lämnas på Återvinningscentral finansieras genom grundavgiften i det vanliga
abonnemanget.
Budning av grovsopor Varje sak får väga max 50 kg. Hämtning sker normalt vid tomtgräns.
Kostnaderna för hämtningen faktureras. Maximalt hämtas 4 m3 per hämtning. Tjänsten får
nyttjas en gång per kvartal.

Grovavfall
500 kr
200 kr
+ 100 kr / m3
300 kr

Inom en vecka upp till 2 m3
Inom 14 dagar upp till 2 m3
För varje kubikmeter över 2 m3
Bomkörning
8.8.

Farligt avfall

Farligt avfall är kommunalt avfall som innehåller ämnen som är skadliga för människor eller
miljön. Kemikalier, spillolja, lösningsmedel, elektronik är exempel på farligt avfall.
Farligt avfall som lämnas på Återvinningscentral eller till mobil insamling finansieras genom
grundavgiften i det vanliga abonnemanget.
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8.9.

Tilläggskostnader sophämtning

Tilläggskostnader sophämtning
Felsorterat avfall
0 kr
0 kr
250 kr
500 kr
750 kr

1:a varning / 6 mån
2:a varning /6 mån
3:e anmärkning /6 mån
4:e anmärkning /6 mån
Vidare per hämtning som inte uppfyller kraven

Skriftlig/SMS
Skriftlig/SMS

Övriga tjänster - sophämtning
Tömning av extra kärl, pris per st.

Under ordinarie turlista.

120 kr
170 kr
190 kr
240 kr
360 kr

140 – liter
190 – liter
240 - liter
370 – liter
660 - liter
Överfyllnadsavgift
Extra säck (125 liter/max 15 kg)
Gångavstånd
Grovt förorenad soprum/byte av förorenat kärl
Byte av kärlstorlek (byte i samband med flytt kostnadsfri)
Extra hämtning (t.ex. missad utställning av kärl)
Förstörda behållare

100 kr
150 kr/säck
8 kr/m/tömning
750 kr
350 kr/gång
250 kr
480 kr
Reparationskostnader

Utställning av kärl för evenemang och tillfälliga
verksamheter

330 kr/kärl

Utebliven närvaro på Grönt Korts utbildning
Tömning av publika papperskorgar och hundlatriner

150 kr
500 kr/tim

Efter 1 varning
Under ordinarie turlista.
Akut hämtning
Ej naturligt slitage
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8.10.

Byggavfall

Från och med den 1 januari 2023 förändras kommunens ansvar på så sätt att kommunen då får ansvar för att
behandla allt bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.
Insamlingen ska även då hanteras separerat i de nedan uppräknade avfallsslagen.
Enligt avfallsförordning (2020:614) ska följande avfallsslag åtminstone sorteras ut på platsen där det
uppkommer: Alla som producerar bygg- och rivningsavfall har ett ansvar för att sortera ut följande
avfallsslag:
-

Trä
Sten och grus (mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
Metall
Glas
Plast
Gips

Även farligt avfall ska sorteras separat.
Undantag och dispens är specificerade i Naturvårdsverket föreskrifter om undantag från kraven på
utsortering (NFS 2020:7).

Byggavfall
Insamling
Utställning av container
Tömning av container
Hemtagning av container
Hyra av container
Storsäckar
Leverans
Hämtning (kranbil)

2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
Beroende på storlek
250 – 1 500 kr
Självkostnadspris Beroende på storlek
500 kr/tillfälle
1 500 kr/tillfälle

Material
Trä
Sten och grus
Metall
Glas
Plast

Självkostnadspris
Självkostnadspris
Självkostnadspris
Självkostnadspris
Självkostnadspris
Självkostnadspris
Gips
Självkostnadspris
Isolering
Osorterad (kräver dispens) Självkostnadspris
Självkostnadspris
Analys av massor

Resp. miljökontor
Tekniska avd. resp. kommun
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8.11.

Särskilda avgifter

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är
beskrivna i denna avfallstaxa, där avfallsslaget inte finns uttaget i detta dokument eller där
förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Sydnärkes kommunalförbund besluta
om avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27
kap 5 § Miljöbalken.
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Protokoll

2022-09-30

Direktionen
Tid

Plats

09:00-10:30

Tegelgatan 2, Hallsberg

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Arne Augustsson (C) (Laxå) §§85-87
Henrik Hult (C) (Lekeberg)
Andreas Hansson (M) (ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S) (vice ordförande)
(Hallsberg)

Tomas Vynge (S) (Askersund) §§85-88

Övriga
Birgitta Harsbo (Ekonomichef)
Nina Glattfelder (Förbundschef)

Protokollet innehåller paragraferna §§85-90
Ordförande

_________________________________________________________________
Andreas Hansson

Justerare

_________________________________________________________________
Ewa Rosa Sliwinska

Sekreterare

_________________________________________________________________
Birgitta Harsbo
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Protokoll

2022-09-30

Direktionen
Sydnärkes kommunalförbund
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Direktionen
2022-09-30
till och med
Kommunalförbundets expedition
________________________
Birgitta Harsbo

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2022-09-30

Direktionen

§ 87 – Taxor 2023 Dnr 22 SKF 100
Genomgång av underlag och prognos för taxeändring 2023.

Beslutsunderlag








Budget 2023-2025
Budgetantagande 2023 - Reviderat
Presentation taxehöjning 2023 - Reviderat
Taxedokument Askersund 2023
Taxedokument Hallsberg 2023
Taxedokument Laxå 2023
Taxedokument Lekeberg 2023

Beslut
Direktionen beslutar att begära av fullmäktige i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs
kommuner att fastställa ny avfallstaxa 2023 för respektive kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-14

Bilaga 1

Direktionen för Sydnärkes Kommunalförbund

Avfallstaxa 2023
Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta att begära av fullmäktige i resp. Hallsberg, Askersund,
Laxå och Lekeberg, att fastställa ny avfallstaxa, från och med den 1 januari 2023.
Ärendet
Enligt samarbetsavtalet för Sydnärkes kommunalförbund är ett mål att kommunerna
på sikt ska ha en gemensam avfallstaxa. Förbundets arbete med taxan har varit, och är,
att likrikta taxorna så mycket som möjligt.
Förbundet består dock av fyra separata abonnentkollektiv med särredovisning per
kollektiv/kommun.
I de nu framlagda taxeförslagen föreslås den fasta grundavgiften bli densamma i alla
fyra abonnentkollektiv. Taxor för slamtömning, latrin, grov-avfall samt
tilläggskostnader sophämtning och avgifter för byggavfall är gemensamma.
Det som skiljer mellan abonnentkollektivens taxor är de rörliga avgifterna för
kärltömning och djupbehållare (molok).
I de framlagda förslagen har Askersund och Lekeberg exakt samma taxa för både fasta
och rörliga avgifter.
Nytt i taxedokumenten, som har fått en ny utformning, är dels definitioner och
förtydliganden kring avgiftsskyldighet och felsortering. Även tilläggskostnaderna är
uppdaterade och överensstämmer med vad som är brukligt i andra kommuner.
Det kommunala ansvaret utökas från och med 2023, då även byggavfall blir en
kommunal angelägenhet. Därför innehåller dokumenten avgifter för insamling och
omhändertagande av byggavfall.
Taxan möjliggör för Sydnärkes kommunalförbund, att även ta betalt för kostnader som
inte är specificerade i taxan, i enlighet med grunderna som anges i 27 kap. 5 §
Miljöbalken.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2022-10-14

Birgitta S Harsbo
Bilaga: Respektive kommuns Avfallstaxa,
gäller från och med 2023
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Bilaga 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 122 - Kompletterande uppdrag 2022
(22/KS/182)

Ärendebeskrivning

Den senaste skatteprognosen från SKR innebär ett starkt resultat för år 2022 och är fortsatt i
nivå med tidigare delårsrapport. Även kommande års ekonomiska osäkerheter kvarstår och
därmed ett resultat för år 2023 som är lägre än det finansiella målet. Årets resultat medger
ett utrymme för kompletterande uppdrag som bedöms möjliga att genomföra i år och
dessutom undviker att belasta 2023 års resultat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta om kompletterande uppdrag om 5,5 miljoner kronor,
enligt beskrivning i ärendet, med finansiering från kommunstyrelsens planeringsreserv.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Lena Fagerlund föredrar ärendet.
Ulrika Björklund (M) och Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall till förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om kompletterande uppdrag om 5,5 miljoner kronor, enligt
beskrivning i ärendet, med finansiering från kommunstyrelsens planeringsreserv.

Beslutsunderlag


TS Kompletterande uppdrag

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kompletterande uppdrag 2022
§ 122
22/KS/182
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:22/KS/182

Kompletterande uppdrag 2022
Ärendebeskrivning

Den senaste skatteprognosen från SKR innebär ett starkt resultat för år 2022 och är fortsatt i nivå
med tidigare delårsrapport. Även kommande års ekonomiska osäkerheter kvarstår och därmed ett
resultat för år 2023 som är lägre än det finansiella målet. Årets resultat medger ett utrymme för
kompletterande uppdrag som bedöms möjliga att genomföra i år och dessutom undviker att belasta
2023 års resultat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta om kompletterande uppdrag om 5,5 miljoner kronor, enligt
beskrivning i ärendet, med finansiering från kommunstyrelsens planeringsreserv.

Ärendet

Kommunsektorns ekonomiska förutsättningar påverkas kraftigt av inflationen och den lägre tillväxten de
närmaste åren. Trots en mycket stark ekonomi 2020, 2021 och beräknat höga resultat 2022 kommer den
försämrade konjunkturen och inflationen att påverka kommunernas och regionernas resultat kraftigt till
år 2023 enligt SKR. I oktober månad prognosticerar Hallsbergs kommun ett resultat på 35 miljoner kronor
för år 2022 vilket är en positiv avvikelse på 18 miljoner kronor i förhållande till budget. Inför budget 2023
och 2024 beräknas resultat, inklusive effektiviseringsåtgärder, inte nå upp till det finansiella målet. Årets
resultat medger ett utrymme för kompletterande uppdrag för att på ett effektivt sätt hantera
begränsningar i kommande budgetutrymme. Det är fortsatt av stor betydelse att nå ett starkt resultat år
2022 för att möjliggöra avsättning till resultatutjämningsreserven plus att kommunens kommande
investeringar kräver en stabil utveckling av likvida medel.
Kompletterande uppdrag
Klimatåtgärder/energieffektiviseringar:
Belysning Sköllersta skola hus A
500 tkr
Belysning Transtenskolan klassrum
1 800 tkr
Utbyte av möbler i klassrum
Lekpark/fritidsområde Pålsboda
Arbetsskor omsorg
Totalt

1 500 tkr
900 tkr
800 tkr
5 500 tkr

Bedömningen är att resultat från övervägande del av uppdragen kommer att bidra till ökad kvalitet
för barn och unga.
☒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.
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Tjänsteskrivelse

Dnr:22/KS/182

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marie Hellgren

Kommundirektör

Ekonomichef
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Sida 2 av 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 123- Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut som anmälts under perioden 2022-10-07 - 2022-11-10.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Delegeringsbeslut





























/KS/2223170 22/KS/1-147
/KS/2223194 22/KS/1-148
/KS/2223193 22/KS/1-149
/KS/2223192 22/KS/1-150
/KS/2223200 22/KS/1-151
/KS/2223199 22/KS/1-152
/KS/2223198 22/KS/1-153
/KS/2223197 22/KS/1-154
/KS/2223196 22/KS/1-155
/KS/2223205 22/KS/1-156
/KS/2223206 22/KS/1-157
/KS/2223204 22/KS/1-158
/KS/2223203 22/KS/1-159
/KS/2223202 22/KS/1-160
/KS/2223211 22/KS/1-161
/KS/2223210 22/KS/1-162
/KS/2223209 22/KS/1-163
/KS/2223208 22/KS/1-164
/KS/2223216 22/KS/1-165
/KS/2223239 22/KS/1-166
/KS/2223334 22/KS/1-169
/KS/2223367 22/KS/1-170
/KS/2223415 22/KS/1-171
/KS/2223422 22/KS/1-172
/KS/2223450 22/KS/1-173
/KS/2223447 22/KS/1-174
/KS/2223449 22/KS/1-175
/KS/2223448 22/KS/1-176

Delegationsbeslut, anställning av lärare
Delegationsbeslut, anställning av lärare
Delegationsbeslut, anställning av lärare
Delegationsbeslut, anställning av lärare
Delegationsbeslut, avtal 2022-05-24 nr 1
Delegationsbeslut, avtal 2022-05-24 nr 2
Delegationsbeslut, avtal 2022-05-24 nr 3
Delegationsbeslut, avtal 2022-05-24 nr 4
Delegationsbeslut, avtal 2022-05-31 nr 5
Delegationsbeslut, avtal 2022-05-31 nr 6
Delegationsbeslut, avtal 2022-05-24 nr 7
Delegationsbeslut, avtal 2022-06-10
Delegationsbeslut, avtal 2022-06-17
Delegationsbeslut, avtal 2022-06-27
Delegationsbeslut, avtal 2022-07-05
Delegationsbeslut, avtal 2022-07-25
Delegationsbeslut, avtal 2022-08-10
Delegationsbeslut, avtal 2022-09-13
Delegationsbeslut, anställning av stödassistent
Delegationsbeslut, Anställning av kurator
Delegationsbeslut, anställning av USK
Delegationsbeslut, anställning av socialsekreterare
Delegationsbeslut, anställning av specialpedagog
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
Delegationsbeslut, anställning av förskollärare
Delegationsbeslut, anställning av lärare åk 1-3

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 124- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden till kommunstyrelsen som inkommit under perioden 2022-10-07 - 2022-11-10.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ta detta som information.

Beslut
Kommunstyrelsen tar detta som information.

Anmälningar










Protokoll Vätternvatten AB 2022-09-23






Protokoll Sydnärkes utbildningsförbund 2022-10-14

Tertialrapport 2 2022
Protokoll Vätternvatten AB 2022-10-03
Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden 2022-10-06
Delårsrapport 2022 Taxe- och avgiftsnämnden
Protokoll Regionalt samverkansrådet 2022-09-29
Protokoll Sydnärkes överförmyndarnämnd 2022-10-12
Information från Boverket: Reglerna om kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning
ändras
Delårsrapport 2022 Sydnärkes utbildningsförbund
Genomlysning av Sydnärkes utbildningsförbund
Delårsrapport 2022 Sydnärkes kommunalförbund

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 125- Övrigt

Ärendebeskrivning

Punkten utgår då inga övriga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Övrigt
§ 125
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-15

Kommunstyrelsen

§ 126- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning

Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutning
§ 126
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