SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

18:30-20:30

Alléskolan aula, Hallsberg

Ulf Ström (S) (ordförande)
Inga-Britt Ritzman (S) (vice ordförande)
Solveig Eriksson (C) (2:e vice ordförande)
Jamal Bayazidi (S)
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Anne Carlqvist Fors (S)
Magnus Fahlström (S)
Birgitta Kumblad (S)
Veronica Wallgren (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Hans Karlsson (S)
Conny Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Börje Andersson (S)
Gunnel Hedström (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Toni Blanksvärd (S)
Christina Johansson (S)
Lotta Öhlund (MP)
Andreas Tranderyd (MP)
Mia Sydow Mölleby (V)
Veronica Löfling (V)
Tryggve Thyresson (V)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Rikard Arveden (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Anders Lycketeg (C)
Kjell Gustavsson (C)
Gösta Hedlund (C)
Ingrid Grahn (L)
Erik Storsveden (L)
Jimmy Olsson (SD)
Joakim Rosén (SD)
Halmat Hosayn (S) ersätter Andreas Svahn (S)
Martin Pettersson (KD) ersätter Tomas
Hagenfors (KD)
Andreas Glad (KD) ersätter Lena Gunnarsson
(KD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Övriga
Maria Fransson (Kommunsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§15-25
Ordförande

_________________________________________________________________
Ulf Ström

Justerare

_________________________________________________________________
Rikard Arveden
Tryggve Thyresson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Maria Fransson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

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

Kommunfullmäktige
2018-03-26

Datum för överklagan

2018-03-28

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Allmänhetens frågestund
Aktuell information
Avsägelser och fyllnadsval 2018
Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m 2018
Övertagande av lån och beviljad kommunalborgen, Hallsbergs Fastigheter 1 AB under
namnändring till Hallsbergs Bostads AB
Interpellation till ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden angående
ensamkommande asylsökande
Förslag från kommuninvånare 2018
Ledmöternas frågestund
Meddelande
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande

Page 4 of 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

§ 15- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat
2. Ordförande förättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan av detta protokoll.
3. Till justerare tillika rösträknare, väljs Tryggve Thyresson (V) och Rikard Arveden (M). Justering
av protokoll sker tisdagen den 27/3 kl 15:00.
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs på det vis som följer detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

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

Beslut
Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

§ 17- Aktuell information
Ärendebeskrivning
Leif Welander, förbundschef Sydnärkes Kommunalförbund, informerar om förbundets
verksamhet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

§ 18 - Avsägelser och fyllnadsval 2018
(18/KS/4)

Ärendebeskrivning
Ulrika Björklund (M) har inkommit med en begäran om att entledigas från sina uppdrag som
andre vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden, andre vice ordförande i socialoch arbetsmarknadsnämndens IFO-utskott, andre vice ordförande social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskottet, ledamot i pensionärsrådet, ledamot i
handikapprådet, ersättare i taxe- och avgiftsnämnden, ersättare i nämnd för
företagshälsovård samt tolk och översättarservice och ersättare i FINSAM.
till ny andre vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås Lena Gunnarsson
(KD)
till andre vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden IFO-utskott föreslås AnnChristine Appelqvist (M)
till andre vice ordförande i social-och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslås
Lena Gunnarsson (KD)
till ledamot i pensionärsrådet föreslås Lena Gunnarsson (KD)
till ledamot i handikapprådet föreslås Lena Gunnarsson (KD)
till ersättare i taxe- och avgiftsnämnden föreslås Lena Gunnarsson (KD)
till ersättare i nämnd för företagshälsovård samt tolk och översättarservice föreslås Lena
Gunnarsson (KD)
till ersättare i FINSAM föreslås Lena Gunnarsson (KD)
till ny ledamot i social och arbetsmarknadsnämnden föreslås Ann- Christine Appelqvist (M).
Anne-Christine Appelqvist (M) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt
uppdrag som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
till ny ersättare i social och arbetsmarknadsnämnden föreslås Olle Isacsson (M)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige
entlediga Ulrika Björklund (M) från sina uppdrag som andre vice ordförande i social- och
arbetsmarknadsnämnden, andre vice ordförande i social- och
arbetsmarknadsnämndens IFO-utskott, andre vice ordförande social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskottet, ledamot i pensionärsrådet, ledamot i
handikapprådet, ersättare i taxe- och avgiftsnämnden, ersättare i nämnd för
företagshälsovård samt tolk och översättarservice, ersättare i FINSAM samt att
till andre vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden välja Lena Gunnarsson (KD)
till andre vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden IFO-utskott välja AnnChristine Appelqvist (M)
till andre vice ordförande i social-och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott välja
Lena Gunnarsson (KD)
till ledamot i pensionärsrådet välja Lena Gunnarsson (KD)
till ledamot i handikapprådet välja Lena Gunnarsson (KD)
till ersättare i taxe- och avgiftsnämnden välja Lena Gunnarsson (KD)
till ersättare i nämnd för företagshälsovård samt tolk och översättarservice välja Lena
Gunnarsson (KD)
till ersättare i FINSAM välja Lena Gunnarsson (KD)
till ledamot i social och arbetsmarknadsnämnden välja Ann- Christine Appelqvist (M).
entlediga Ann- Christine Appelqvist (M) från sitt uppdrag som ersättare i social- och
arbetsmarknadsnämnden samt att
till ersättare i social och arbetsmarknadsnämnden föreslås Olle Isacsson (M)

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige förslås besluta att:
entlediga Ulrika Björklund (M) från sina uppdrag som andre vice ordförande i social- och
arbetsmarknadsnämnden, andre vice ordförande i social- och
arbetsmarknadsnämndens IFO-utskott, andre vice ordförande social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskottet, ledamot i pensionärsrådet, ledamot i
handikapprådet, ersättare i taxe- och avgiftsnämnden, ersättare i nämnd för
företagshälsovård samt tolk och översättarservice, ersättare i FINSAM samt att
till andre vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden välja Lena Gunnarsson (KD)
till andre vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden IFO-utskott välja AnnChristine Appelqvist (M)
till andre vice ordförande i social-och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott välja
Lena Gunnarsson (KD)
till ledamot i pensionärsrådet välja Lena Gunnarsson (KD)
till ledamot i handikapprådet välja Lena Gunnarsson (KD)
till ersättare i taxe- och avgiftsnämnden välja Lena Gunnarsson (KD)
till ersättare i nämnd för företagshälsovård samt tolk och översättarservice välja Lena
Gunnarsson (KD)
till ersättare i FINSAM välja Lena Gunnarsson (KD)
till ledamot i social och arbetsmarknadsnämnden välja Ann- Christine Appelqvist (M).
entlediga Ann- Christine Appelqvist (M) från sitt uppdrag som ersättare i social- och
arbetsmarknadsnämnden samt att
till ersättare i social och arbetsmarknadsnämnden föreslås Olle Isacsson (M)

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag



Avsägelse, Ulrika Björklund
Avsägelse, Ann-Christine Appelqvist

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

§ 19 - Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal,
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m 2018
(18/KS/20)

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

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

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

Beslutsunderlag


Justerare signatur

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

§ 20 - Övertagande av lån och beviljad kommunalborgen, Hallsbergs
Fastigheter 1 AB under namnändring till Hallsbergs Bostads AB
(18/KS/50)

Ärendebeskrivning
Förtydligande om borgen och övertagande av lån i samband med köp av fastigheter mellan
Hallsbergs kommun och Hallsbergs Fastigheter 1 AB under namnändring till Hallsbergs
Bostads AB.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att lån motsvarande kapitalbelopp om 205 000 000 kr flyttas från Hallsbergs kommun till
bolaget HF1AB.
att såsom för egen skuld ingå borgen för HF1ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att lån motsvarande kapitalbelopp om 205 000 000 kr flyttas från Hallsbergs kommun till
bolaget HF1AB.
att såsom för egen skuld ingå borgen för HF1ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse, Övertagande av lån och beviljad kommunalborgen Hallsbergs Fastigheter 1
AB under namnändring till Hallsbergs Bostads AB

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

§ 21 - Interpellation till ordförande i Social- och
arbetsmarknadsnämnden angående ensamkommande asylsökande
(18/KS/52)

Ärendebeskrivning
Gösta Hedlund (C) har inkommit med en interpellation till social- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande, angående Hallsbergs kommuns åtgärder för att
skapa boende för ensamkommande asylsökande.
Svar på interpellationen bifogas till kommunfullmäktiges protokoll.

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

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:
Gösta Hedlund (C) presenterar sin interpellation.
Veronica Wallgren (S) besvarar interpellationen.
I den debatt som följde deltog: Gösta Hedlund (C), Veronica Wallgren (S), Tryggve Thyresson
(V), Anders Lycketeg (C), Ulrika Björklund (M), Magnus Andersson (S), Mia Sydow Mölleby (V)
och Halmat Hosayn (S).

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

Beslutsunderlag



Justerare signatur

Interpellation till ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden angående
ensamkommande asylsökande
Interpellationssvar från ordförande i social-och arbetsmarknadsnämnden angående
ensamkommande asylsökande
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

§ 22 - Förslag från kommuninvånare 2018
(18/KS/8)

Ärendebeskrivning




Förslag från kommuninvånare om trafiksäkerhetsåtgärd vid lekplats i Pålsboda.
Förslag från kommuninvånare angående halkskydd.
Förslag från kommuninvånare angående tillgång till varmvattenbassäng för personer med
kroniska sjukdomar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslagen lämnas till berörd förvaltning för vidare
behandling.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslagen lämnas till berörd förvaltning för vidare
behandling.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:
Tryggve Thyresson (V) ställer fråga till Lotta Öhlund (MP) om denna är överlämnad till Driftoch serviceförvaltningen, angående förslag från kommuninvånare, åtgärd trafiksäkerhet
lekplats Pålsboda
Lotta Öhlund (MP) meddelar att så fort den kom till hennes kännedom har denna
överlämnats till Drift- och serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag




Förslag från kommuninvånare, åtgärd trafiksäkerhet lekplats Pålsboda
Förslag från kommuninvånare, Halkskydd till äldre
Förslag från kommuninvånare, Tillgång till varmvattenbassäng

Expedieras till
Drift- och serviceförvaltningen
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 23- Ledmöternas frågestund
Ärendebeskrivning
Ledamot av kommunfullmäktige eller tjänstgörande ersättare får under denna punka ställa
frågor till nämndordförande eller gruppledare i nämnd. Frågan ska vara av enklare karaktär
som inte kräver några förbereddelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast i samband med att
sammanträdet börjar och ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen.
Debatt får förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

Beslut
Punkten avslås då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

§ 24- Meddelande
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om kommunens digitala anslagstavla.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 15

Allmänhetens frågestund
§ 16

Aktuell information
§ 17

Avsägelser och fyllnadsval 2018
§ 18
18/KS/4

Från: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB:
Datum: 2018-03-12 09:00:57

Från: Ulrika Björklund
Skickat: den 12 mars 2018 08:40
Till: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>
Ämne: SV:
Härmed avsäger jag mig följande uppdrag:
Ledamot/andre vice ordförande i social och arbetsmarknadsnämnden
Ledamot/andre vice ordförande i individutskottet
Ledamot /andre vice ordförande i beredningsutskottet
Pensionärsrådet
Handikapprådet
Ersättare i taxe och avgiftsnämnden
Ersättare i nämnd för företagshälsovård samt tolk och översättarservice
Ersättare i FINSAM
Mvh Ulrika Björklund

Från: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB:
Datum: 2018-03-15 13:18:57

Från: Ann-Christine Appelqvist [mailto:annchristine.appelqvist@karlskoga.se]
Skickat: den 15 mars 2018 13:18
Till: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>
Ämne:
Avsäger mig som ersättare i social- och arbetsmarknads nämden
Med vänlig hälsning

Ann-Christine Appelqvist
Leg. arbetsterapeut
Rehabenheten
Karlskoga Kommun
88. Socialförvaltningen
691 83 Karlskoga
Besöksadress: Skrantahöjdsvägen 33
Telefon: 0586- 61859/ 070- 416 1859
E-post: ann-christine.appelqvist@karlskoga.se

Firmatecknare i samband med
fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m 2018
§ 19
18/KS/20

Tjänsteskrivelse
2018-01-16

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

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Roger Edström

Ekonomichef

Ekonom

Version 1.2

1 (1)

Övertagande av lån och beviljad
kommunalborgen, Hallsbergs Fastigheter 1 AB
under namnändring till Hallsbergs Bostads AB
§ 20
18/KS/50

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:18/KS/50

Övertagande av lån och beviljad kommunalborgen, Hallsbergs
Fastigheter 1 AB under namnändring till Hallsbergs Bostads AB
Ärendebeskrivning

Förtydligande om borgen och övertagande av lån i samband med köp av fastigheter mellan
Hallsbergs kommun och Hallsbergs Fastigheter 1 AB under namnändring till Hallsbergs Bostads AB.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att lån motsvarande kapitalbelopp om 205 000 000 kr flyttas från Hallsbergs kommun till bolaget
HF1AB.
att såsom för egen skuld ingå borgen för HF1ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ärendet

Enlighet tidigare kommunfullmäktige beslut §97 (16/KS/65) har beslut fattats om att samtliga
kommunägda fastigheter av bostadskaraktär förs över till ett kommunalt helägt aktiebolag.
Fastigheterna har värderats och köpesumman uppgår till 205 miljoner kronor. Hallsbergs kommun
har idag motsvarande belopp finansierat med lån från Kommuninvest. I samband med köpet av
fastigheter från Hallsbergs kommun föreslås motsvarande andel av lån att flyttas över till bolaget. För
att bolaget ska kunna överta lån och i enlighet med ägardirektiv kärvs kommunalborgen. Enligt
tidigare fullmäktige beslut ska bolaget beviljas ett låneutrymme för fortsatta investeringar i nya
fastigheter varför beslutad borgensram uppgår till 300 miljoner kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund
T.f Kommundirektör

Interpellation till ordförande i Social- och
arbetsmarknadsnämnden angående
ensamkommande asylsökande
§ 21
18/KS/52

Till Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande i Hallsbergs kommun.
Interpellation att besvaras inför kommunfullmäktige, gällande Hallsbergs kommuns
åtgärder för att skapa boende för ensamkommande asylsökande.
På Alléskolan studerar för närvarande ett 60-tal ungdomar som ej bor i ett fast boende.
Dessa ungdomar har fyllt 18 år och har därmed av Migrationsverket anvisats boende på Migrationsverkets egna
boenden i Kiruna, Jokkmokk och andra Norrlandsorter. Ungdomarna själva ser inte det som en bra lösning
eftersom de hunnit skapa sig en bekantskapskrets i Sydnärke och Örebroområdet. De måste även avbryta sin
utbildning på Alléskolan vid en långväga flytt. De får ingen garanti att de får gå i skola när de flyttar till norrland
(asylboendet ligger oftast långt från skolan, och pengar för busskort o.s.v. finns oftast inte, och betalas kanske
inte av skolan/kommunen heller.
Eftersom de är under 20 år så har de inte möjlighet till vuxenutbildningsstöd, ej heller till socialbidrag så länge
de studerar.
Några av dessa elever har lyckats få tillfälliga boenden hos bekanta eller familjer som av ren omtanke upplåter
bostad till dem utan någon särskild ersättning.
Många har dock tvingats till omänskliga vistelser som att t.ex. åka stadsbuss så länge de kan på nätterna för att
inte vara ute i kylan.
Förutom att det innebär en social misär som inte anstår ett välfärdsland som Sverige så löper dessa ungdomar
stor risk att hamna i kriminalitet och missbruksproblem. I förlängningen kommer det att innebära stora
kostnader för kommunernas sociala omkostnader.
Mina frågor till Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande är:
Hur många av dessa ungdomar vistas regelbundet i Hallsbergs kommun på sin fritid?
Vad har Hallsbergs kommun redan vidtagit för åtgärder för att inventera hur många av dessa elever som
regelbundet vistas i kommunen?
Hur många har eller saknar ett ordnat boende?
Vilka åtgärder planeras i fortsättningen?
Har medel ur kommunens sociala investeringsfond tagits i anspråk för dessa ungdomar?
Staten har anslagit över 500 milj. kr. som ska gå till kommunerna för just dessa ungdomar, har Hallsbergs
kommun fattat något beslut om att ta emot av dessa medel och i så fall hur ska de användas?
Centerpartiet i Hallsberg´s kommun
Gösta Hedlund
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Interpellationssvar
Frågor till Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande är:
Hur många av dessa ungdomar vistas regelbundet i Hallsbergs kommun
på sin fritid? Det finns inget svar på denna fråga då Social och
arbetsmarknadsnämnden (SAN) ,
eller andra förvaltningar i kommunen inte har i uppdrag att kartlägga vilka
personer som befinner sig i Hallsbergs kommun. I Sverige får vem som
helst befinna sig var som helst på vilken tid av dygnet som helst utan att bli
kartlagd.

Vad har Hallsbergs kommun redan vidtagit för åtgärder för att inventera
hur många av dessa elever som regelbundet vistas i kommunen? Frågan
har lyfts på BRÅ och med polisen. Enligt chefer samt myndighetspersoner
som rör sig ute i samhället så finns det inga ungdomar som ”driver runt” i
Hallsbergs kommun eller som vistas/sover i portuppgångar.
De har heller inte sett att personer åker runt i bussar mm och civilsamhället
slår alltid larm, skulle jag vilja påstå, när de ser människor som är hemlösa,
sover ute i tält, på parkbänkar och dylikt. Inga sådana uppgifter har
inkommit till SAF på något sätt från vare sig privatpersoner, företag, polis
eller andra myndigheter.
SAF IFO hjälper alltid de ungdomar som skrivs upp i ålder eller faktiskt fyller
18 år och som inte har permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt
uppehållstillstånd ( PUT eller TUT)
att få boende och uppehälle via Migrationsverket.
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Hur många har eller saknar ett ordnat boende?
Vad oss veterligen så finns det ingen som saknar tak över huvudet och
detta stöds av polisen som vi träffade senast idag.

Vilka åtgärder planeras i fortsättningen?
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 21/9-2017 att samtliga
ensamkommande barn som fyller 18 år, som är asylsökande kommer att
överföras till Migrationsverket.
Och att SAN IFO kommer att tillsammans med Arbetsmarknads- och
integrationsenheten aktivt verka för att om dessa ungdomar får
uppehållstillstånd anvisas tillbaka Hallsbergs kommun i det anvisningsbara
kommuntalet som kommunen är ålagda att praktiskt bosätta.
Detta under förutsättning att ungdomarna vill återkomma till Hallsbergs
kommun om de får TUT eller PUT efter flytt till boende via
Migrationsverket.

När SAF IFO beviljar hyra och uppehälle (försörjningsstöd) så är det varje
enskild person som måste ansöka om detta. Efter en individuell
utredning/prövning så beviljas eller avslås den enskildes ansökan. Det är
också viktigt att man ansöker i ”sin” kommun, där man varit bosatt eller dit
man har kommunanvisats.
De unga vuxna asylsökande som är hänvisade till Migrationsverket behöver
diskutera med Migrationsverket om vart de ska/kan bo men boende och
uppehälle är inte en kommunal angelägenhet utan ett statligt ansvar för
denna grupp.

Har medel ur kommunens sociala investeringsfond tagits i anspråk för
dessa ungdomar?
Nej. Dessa unga vuxna är ett statligt ansvar och inte ett kommunalt ansvar.

Staten har anslagit över 500 milj. kr. som ska gå till kommunerna för just
dessa ungdomar, har Hallsbergs kommun fattat något beslut om att ta
emot av dessa medel och i så fall hur ska de användas?
Regeringen har i samarbete med Vänsterpartiet kommit överens om ett
tillfälligt kommunbidrag. För Hallsbergs del handlade det inledningsvis om
747 216 kr för 2017 och utbetalades som engångsbelopp i december (390
miljoner nationellt).
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För 2018 ytterligare 195 miljoner nationellt och för Hallsberg blir det 373
608 kr.
Hallsbergs kommun hade när anslaget till kommunerna kom halvårsskiftet
2017 ca 28 personer som fyller, har fyllt eller blir uppskrivna till 18 år eller
äldre andra halvåret 2017.
Under 2018 har Hallsbergs kommun 13 stycken ensamkommande som
fyller 18 år.
Hallsberg kommun har använt det tillfälliga bidraget till att erbjuda de unga
vuxna en kort omställningstid, vilket alltid är individuellt, samt mental
förberedelse inför eventuell flytt till Migrationsverkets boende.
Migrationsverket har idag boenden i kommunen. Det tillfälliga bidrag har
också använts till handläggning och stort motivationsarbete som skiljer sig
mot ordinarie handläggning.

Socialtjänstens ansvar upphör när ungdomarna fyller 18 år. Asylsökande
vuxna är i normalfallet ett statligt ansvar och staten är skyldig att erbjuda
boende i ett anläggningsboende. Hallsbergs kommuns beslut 21/9-2017 är
inget nytt ställningstagande utan ett förtydligande av riktlinjerna. 9 av
Örebro läns 12 kommuner har valt samma linje som Hallsbergs kommun.

Veronica Wallgren
Ordförande i social-och
arbetsmarknadsnämnden

Förslag från kommuninvånare 2018
§ 22
18/KS/8

Från: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB: Förslagslådan
Datum: 2018-02-13 08:50:52

-----Ursprungligt meddelande----Från: webmaster@hallsberg.se [mailto:webmaster@hallsberg.se]
Skickat: den 10 februari 2018 15:42
Till: Kommun - Hallsberg
Ämne: Förslagslådan
Rubrik på förslaget
Trafik/barn
Ditt namn
elisabeth holm
Ort du bor i
Pålsboda
Ditt telefonnummer
0736371314
Din epost
bettan.holm@tele2.se
Förslagets innehåll
Det måste snarast göras något år lekplatsen vid norra bangatan i Pålsboda. Den lilla
kulle som barnen åker pulka från är helt oskyddad och barnen åker rakt ut på gatan
som dessutom är skymd från gatan av en liten låg häck. Precis där dom åker ut på
gatan finns idag inte något skydd varken häck eller staket. Det är idag ganska
många nyinkomna barn som leker där på kvällar utan att någon vuxen finns i
närheten. Detta har varit ett problem i flera år och det borde åtgärdas innan en
olycka händer.
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Meddelande
§ 24

Sammanträdets avslutning
§ 25

