KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-03-26

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

18:30-22:00

Alléskolan aula, Hallsberg

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ulf Ström (S)
Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande
Solveig Eriksson (C), 2:e vice ordförande
Andreas Svahn (S)
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)
Krister Eklund (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)
Tomas Hagenfors (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Rein Hjalmarsson (SD)
Christian Eriksson (SD)
Viking Andersson (SD)

Halmat Hosayn (S)
Aminatu Bello (S)
Susanne Bergqvist (S)
Robert Topalian (S)
Kjell Rapp (S)
Annelie Nordin (S)
Bengt-Åke Andersson (S)
Suzana Madzo (S)
Mattias Sevesson (S)
Theres Andersson (S)
Östen Tylebrink (MP)
Sören Pettersson (V)
Göril Thyresson (V)
Ewa Unevik (M)
Ingemar Hallberg (M)
Nina Lagemyr (M)
Yngve Lindholm (C)
Göran Bergström (L)
Jaana Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Andreas Glad (KD)
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Joakim Rosén (SD)

Övriga
Maria Fransson, Kommunsekreterare
Lena Fagerlund, Tf Kommundirektör
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Föredragande

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Utseende av två justerare, tillika rösträknare. Protokollets justering föreslås äga rum tisdag
den 27 mars kl 15:00.
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av föredragningslistan.
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Föredragande

2 – Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning

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

3 – Aktuell information
Ärendebeskrivning

Leif Welander, förbundschef Sydnärkes Kommunalförbund, informerar om förbundets
verksamhet.
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4 - Avsägelser och fyllnadsval 2018 (18/KS/4)

Föredragande

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 vide ordförande social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskottet, ledamot i pensionärsrådet, ledamot i
handikapprådet, ersättare i taxe- och avgiftsnämnden, ersättare i nämnd för
företagshälsovård samt tolk och översättareservice samt ersättare i FINSAM.
Anne-Christine Appelqvist (M) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt
uppdrag som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förslås besluta:
entlediga Ulrika Björklund (M) från sina uppdrag som andre vice ordförande i social- och
arbetsmarknadsnämnden, andre vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämndens IFOutskott, andre vide ordförande social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskottet,
ledamot i pensionärsrådet, ledamot i handikapprådet, ersättare i taxe- och avgiftsnämnden,
ersättare i nämnd för företagshälsovård samt tolk och översättareservice samt ersättare i
FINSAM.
entlediga Anne-Christine Appelqvist från sitt uppdrag som ersättare i social- och
arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsunderlag



Avsägelse, Ulrika Björklund
Avsägelse, Ann-Christine Appelqvist
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5 - Firmatecknare i samband med
fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m 2018 (18/KS/20)

Föredragande

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 få underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och
liknande handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan upphör.

Beslutsunderlag


Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m
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6 - Övertagande av lån och beviljad
kommunalborgen, Hallsbergs Fastigheter 1
AB under namnändring till Hallsbergs
Bostads AB (18/KS/50)

Föredragande

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.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse, Övertagande av lån och beviljad kommunalborgen Hallsbergs Fastigheter
1 AB under namnändring till Hallsbergs Bostads AB
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7 - Interpellation till ordförande i Social- och
arbetsmarknadsnämnden angående
ensamkommande asylsökande (18/KS/52)

Föredragande

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 försklaras besvarad.

Beslutsunderlag


Interpellation till ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden angående
ensamkommande asylsökande
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8 - Förslag från kommuninvånare 2018

Föredragande

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

Beslutsunderlag




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

9 – 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.
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Föredragande

10 – Meddelande
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om kommunens digitala anslagstavla.
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Föredragande

11 – Sammanträdets avslutning
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Avsägelser och fyllnadsval 2018
4
18/KS/4
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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
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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
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Firmatecknare i samband med
fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser,
låneförbindelser, fullmakt m.m 2018
5
18/KS/20
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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
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Övertagande av lån och beviljad
kommunalborgen, Hallsbergs Fastigheter 1 AB
under namnändring till Hallsbergs Bostads AB
6
18/KS/50
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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
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Interpellation till ordförande i Social- och
arbetsmarknadsnämnden angående
ensamkommande asylsökande
7
18/KS/52
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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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Förslag från kommuninvånare 2018
8
18/KS/8
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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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