KALLELSE
Sammanträdesdatum 2018-11-19

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

18:30-22:00

Alléskolan aula, Hallsberg

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Hans Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), 2:e vice ordförande
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Börje Andersson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Halmat Hosayn (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Towe Jegeros (V)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Rikard Arveden (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Erik Teerikoski (C)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Jarmo Kurvinen (SD)
Jussi Rinne (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)

Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Kjell Rapp (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Peter Hörlin (S)
Aminatu Bello (S)
Joakim Hedelind (S)
Gunnel Hedström (S)
Andreas Svahn (S)
Lillemor Pettersson (S)
Lotta Öhlund (MP)
Linda Eng (MP)
Peter Tillman (V)
Sören Pettersson (V)
Emelie Mc Quillan (M)
Ewa Unevik (M)
David Romell (M)
Sandra Hamilton (M)
Andreas Zakrisson (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Mattias Bjurenholt (C)
Fredrik Askhem (L)
Jaana Storsveden (L)
Andreas Glad (KD)
Ingela Hagenfors (KD)
Dan Fredriksson (SD)
Christian Eriksson (SD)
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Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)

Övriga
Lena Fagerlund, Kommundirektör
Christina Torpman, Kommunsekreterare
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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
måndag den 26 november klockan 13:00.
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av föredragningslista.
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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

Hans Boskär från Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo, lämnar muntlig information om stiftelsen.
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4 - Avsägelser och fyllnadsval 2018 (18/KS/4)
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5 - Skattesats för år 2019 (18/KS/189)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Skattesats för år 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,55 kr
per skattekrona.

Beslutsunderlag


TJ Skattesats för år 2019
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6 - Redovisning granskning avseende
följsamheten till riktlinjer och policies inom
Hallsbergs kommun (18/KS/131)
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag




Tj Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys
Revisionsrapport Följsamhet till riktlinjer och policys
Följebrev Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys
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7 - Fastställande av förbundsordning för
samordningsförbundet Sydnärke (18/KS/176)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Sydnärke har på begäran av medlemmen Försäkringskassan föreslagit några
förändringar i förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke. Förslaget har varit ute på
remiss och medlemmarna behöver nu fastställa den nya förbundsordningen.
Ändringarna berör 3 §, 6 §, 11 §, 14 § och 19 § i förbundsordningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nya
förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke.

Beslutsunderlag




Tj Fastställande av förbundsordning för samordningsförbundet Sydnärke
Tjänsteskrivelse Fastställande förbundsordning Samordningsordningsförbundet Sydnärke
Förbundsordning för Samordningsförbundet Sydnärke
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8 - Förslag från kommuninvånare 2018
(18/KS/8)
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Föredragande

9 – Meddelande
Ärendebeskrivning

De meddelanden som lämnats till förra sammanträdet föll ur kallelsen innan sammanträdet och
skickas därför med på nytt här.
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Föredragande

10 – Ledamöternas frågestund
Ärendebeskrivning

Ledamot av kommunfullmäktige eller tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor
till nämndordförande eller gruppledare i nämnd. Frågan ska vara av enklare karaktär som inte
kräver några förberedelser. 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

11 – Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning

Efter sammanträdets avslutning kommer val av ombud till SKLs kongresser för mandatperioden
2019-2022 ske.
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Skattesats för år 2019
5
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Tjänsteskrivelse

1 (1)

2018-10-188-10-16Dnr:
18/KS/189

Skattesats för år 2019
Ärendebeskrivning

Skattesats för år 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per skattekrona.

Ärendet

Budgeten för år 2019 kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december
2018. Kommunstyrelsen måste senast i oktober lämna förslag på skattesats inför
kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast i november besluta om
skattesatsen. Kommunfullmäktige har dock möjlighet att så sent som i december
ändra den. Kommunfullmäktige fastställde i juni 2018 Gemensamma
planeringsförutsättningar samt Ekonomiska ramar för 2019-2021. I förutsättningarna
för de ekonomiska ramarna ingår en oförändrad skattesats på 21,55 kr per
skattekrona.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Roger Edström

Kommundirektör

Ekonom

Bilagor

Version 1.2
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Redovisning granskning avseende
följsamheten till riktlinjer och policies inom
Hallsbergs kommun
6
18/KS/131
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:18/KS/131

Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys
Ärendebeskrivning

Revisorerna har låtit genomföra en granskning avseende följsamhet till riktlinjer och policys.
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policys inom
Hallsbergs kommun inte är helt tillräcklig.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
kommunstyrelseförvaltningens yttrande och överlämna det till kommunens revisorer som svar på
granskningen av följsamhet till riktlinjer och policys.

Ärendet

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun genomfört en
granskning av följsamhet till riktlinjer och policys
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policys inom
Hallsbergs kommun inte är helt tillräcklig.

Yttrande och svar
”Det finns ett behov av att samordna de olika styrdokumenten, att upprätta och följa en tydlig
struktur. I nuläget finns styrdokumenten på flera ställen och det finns en osäkerhet på om samtliga
styrdokument insamlats till granskningen eller inte.”
Den administrativa avdelningen fortsätter arbetet med att samla ihop kommunens styrdokument
som gäller på övergripande nivå, samt ser över dokumenten för att säkerställa att de är aktuella och
korrekta. Avdelningen ansvarar för att ta fram en redovisning på de styrdokument som saknas,
behöver revideras, eller bör göras om och förmedlar detta till berörda verksamheter.
Styrdokumenten ska upprättas enligt riktlinjerna för styrdokument i Hallsbergs kommun och till stöd
ska de framtagna mallarna i Office användas. Administrativa avdelningen är rådgivande och används
som kvalitetsgranskare vid behov. Beslutade styrdokument ska expedieras till
kommunikationsavdelningen för publicering på intranätet och kommunens hemsida.
”Utifrån våra stickprov för att verifiera följsamhet till styrdokumenten noteras att följsamhet till
styrdokument inte är tillräcklig. Enbart två av sex stickprov visar på följsamhet till styrdokumentet,
dvs. 34 %. Utifrån vår bild från intervjuer samt verifiering i form av stickprov bedömer vi att
riktlinjer och policys inte är kända eller tillämpas i den grad de borde.”
Beslutade styrdokument som gäller på övergripande nivå ska expedieras till samtliga nämnder och
bolag för spridning till chefer och andra berörda. Om det är chef som ansvarar för att
styrdokumentet efterlevs och följs upp så ansvarar chefen för att medarbetare får styrdokumentet
och att dessa tas upp på arbetsplatsträffar eller liknande möten. Intranätet, introduktionsdagar och
chefsträffarna ska användas till att informera om styrdokumenten, var dom finns och vilket ansvar
chef har i implementering, när det gäller efterlevnad och uppföljning av styrdokumenten. Likaså ska
det förmedlas vilket ansvar medarbetaren har i att följa arbetsgivarens direktiv i upprättade
styrdokument.
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:18/KS/131

Med det nya webbprojektet med kommunens hemsida kommer det att byggas en struktur på
hemsidan som gör det enklare att få en överblick över kommunens styrdokument och att kunna söka
och hitta dokumenten både när det gäller på övergripande nivå och på enskild nämndnivå.
”Utifrån intervjuer och de styrdokument vi granskat kan vi inte se att det finns ett systematiskt
arbete kring uppföljning av riktlinjer och policys.”
I riktlinjerna för styrdokument i Hallsbergs kommun framgår det att i styrdokumenten ska det anges
ett tydligt ansvar för dokumentet och att det är den dokumentansvarige som ansvarar för att hålla
styrdokumentet aktuellt genom att löpande se till att det följs upp och revideras enligt beslut eller
när behov uppstår. Det ska också framgå i styrdokumenten på vilket sätt uppföljning ska ske och hur
och när eventuell återrapportering till kommunstyrelsen ska göras. Administrativa avdelningen
ansvarar för att informera och kontrollera att dokumentansvarig har fått till sig instruktionerna i
kommunens riktlinjer för styrdokument och är medveten om sitt ansvar.
Kommunstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder att efter riskanalys införa kontrollmoment i sin
internkontroll för uppföljning av riktlinjer och policys.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Evelyn Boström

Förvaltningschef

T.f. administrativ chef

Bilagor
Revisionsrapport, Följsamhet till riktlinjer och policys.
Följebrev, Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys.
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Fastställande av förbundsordning för
samordningsförbundet Sydnärke
7
18/KS/176
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Sida 1 av 3

Datum: 2018-10-17

Dnr: 18/KS/176

Fastställande av förbundsordning för samordningsförbundet Sydnärke
Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke har på begäran av medlemmen Försäkringskassan föreslagit några
förändringar i förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke. Förslaget har varit ute på
remiss och medlemmarna behöver nu fastställa den nya förbundsordningen.
Ändringarna berör 3 §, 6 §, 11 §, 14 § och 19 § i förbundsordningen.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att
fastställa den nya förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke.

Ärendet

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 § Förbundets medlemmar

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Askersunds kommun,
Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå
kommun samt Örebro läns landsting. (fr.o.m.
2015-01-01, kallad Region Örebro län).

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Askersunds kommun,
Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå
kommun samt Region Örebro län.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av
ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av
ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med
kvalificerad majoritet med två tredjedelar (2/3
gällande beslut om budget och verksamhetsplan.

Förbundet har till uppgifte att:







Besluta om mål och riktlinjer för
verksamheten inom den finansiella
samordningen
Stödja samverkan mellan
förbundsmedlemmarna
Besluta på vilket sätt de medel som står
till förbundets förfogande ska användas
Finansiera åtgärder som avser individer
som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser
Svara uppföljning och utvärdering av
beslutade åtgärder
Upprätta budget, verksamhetsplan och
årsredovisning för verksamheten

Förbundet har till uppgifte att:






Besluta om mål och riktlinjer för
verksamheten inom den finansiella
samordningen
Stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna
Besluta på vilket sätt de medel som står
till förbundets förfogande ska användas
Finansiera åtgärder som avser individer
som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser
Svara uppföljning och utvärdering av
beslutade åtgärder

Version 1.3
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Sida 2 av 3

Datum: 2018-10-17



Besluta om formerna för
personalorganisationernas delaktighet



Dnr: 18/KS/176

Upprätta budget, verksamhetsplan och
årsredovisning för verksamheten

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor
om förmåner eller rättigheter för enskilda eller
vidta åtgärder i övrigt som innefattar
myndighetsutövning.

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor
om förmåner eller rättigheter för enskilda eller
vidta åtgärder i övrigt som innefattar
myndighetsutövning.

11 § Andelar i tillgångar och skulder

11 § Andelar i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i
förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till de andelar som medlemmarna ska bidra
med enligt 5 § SFS 2003:1210. 3
Omfattningen av de medel som ställs till
förbundets förfogande bestäms årligen av
medlemmarna och fördelas enligt vad som
anges i förgående stycke.

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i
Förbundets tillgångar och skulder och
fördelningen av Förbundets kostnader i
förhållande till de andelar som medlemmarna
ska bidra med. Fördelningen mellan
medlemmarna skall vara sådan att
Försäkringskassan bidrar med statens andel
med 50%, Region Örebro län med 25%, och
kommunerna med sammanlagt 25%.

14 § Revisorer och revision

14 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt Förbundets räkenskaper och årsredovisning
styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För
för varje förbundsmedlems räkning. För
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska
Försäkringskassan utse en gemensam revisor.
Försäkringskassan utse en gemensam revisor.
Kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och
Kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och
Laxå ska utse en gemensam revisor samt Region
Laxå ska utse en gemensam revisor samt Region Örebro län ska utse en revisor.
Örebro län ska utse en revisor.
Revisorer utses i övrigt i enlighet med
Revisorer utses i övrigt i enlighet med
bestämmelserna i 25 § FinsamL.

bestämmelserna i 25 § FinsamL.

Revisorer utses för tiden från och med den 1
april 2015 till och med den 31 mars 2019.
Revisorer utses första gången för tiden från och Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från
med den 3 december 2008 till och med den 31
och med den 1 april året efter det att val av
mars 2011. Därefter väljs revisorer för fyra år
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
räknat från och med den 1 april året efter det att val
Mandattid för statens revisorer hanteras i
särskild ordning. Vid revision tillämpas
av fullmäktige i region och kommuner har ägt
rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i bestämmelserna i 26 § i lagen om finansiell
samordning.
särskild ordning. Vid revision tillämpas
bestämmelserna i 26 § FinsamL.

Version 1.3
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Datum: 2018-10-17

19 § Arkivtillsyn

Sida 3 av 3

Dnr: 18/KS/176

19 § Arkivtillsyn

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör
Ansvaret för tillsynen av att Förbundet fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen, SFS 1990:782, sina skyldigheter enligt arkivlagen, SFS 1990:782,
åvilar kommunstyrelsen i Kumla kommun.
åvilar Kumla kommuns arkivmyndighet.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Förvaltningschef

Kommunsekreterare

Bilagor
Tjänsteskrivelse från samordningsförbundet Sydnärke
Förbundsordning för samordningsförbundet Sydnärke

Version 1.3
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Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktige
694 80 HALLSBERG
Samordningsförbundet Sydnärke har på begäran av medlemmen Försäkringskassan i samband
med sitt ordinarie styrelsemöte, den 29.09.2017, föreslagit några förändringar i
förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke. Förslaget om ändringarna berör 3 §, 6
§, 11 §, 14 §, 19 § i förbundsordningen.
Förslaget har varit ute på remiss, där alla medlemmar fick möjlighet att yttra sig. Det sista
svaret inkom i slutet av sommaren 2018.
Förbundskansliet för Samordningsförbundet Sydnärke vänder sig nu igen till samtliga
medlemmar för att de ska fastställa den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet
Sydnärke.
Utdrag med protokoll beträffande medlemmarnas beslut om fastställande av den nya
förbundsordningen skickas till Raéd Shaqdih, förbundschef, e-mail: raed.shaqdih@kumla.se
Nytt datum för revidering kommer att sättas till första styrelsemötet efter att alla medlemmar ha
fastställt den nya förbundsordningen.
Berörda medlemmar som får det här utskick:
 Arbetsförmedlingen
 Försäkringskassan
 Region Örebro län
 Askersunds kommun
 Hallsbergs kommun
 Kumla kommun
 Laxå kommun

Med vänlig hälsning

Raéd Shaqdih
Förbundschef
2018-09-26

Samordningsförbundet Sydnärke
Organisationsnummer: 222000-2600

c/o Kumla kommun
692 80 Kumla
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Direkt: 019-58 81 82
Mobil: 070-321 83 49

2008-12-03, reviderad 2014-08-20 och 2019-00-00

Förbundsordning för Samordningsförbundet Sydnärke
Samordningsförbundet Sydnärke, (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av lag
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 2003:1210.
1 § Förbundets namn
Förbundet namn är Samordningsförbundet Sydnärke
2 § Förbundets säte
Förbundets säte är i Kumla
3 § Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Askersunds
kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun samt Region Örebro län.
4 § Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna
svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan
Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region Örebro län och kommunerna.
Målgruppen utgörs av personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Åtgärderna ska ligga
inom parternas samlade ansvarsområde. Resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin
förmåga att förvärvsarbeta.
5 § Styrelsen
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och
7 ersättare.
Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ej tjänstgörande ersättare
har närvaro- och yttranderätt.
Kommunens och Region Örebro läns representanter utses av respektive
fullmäktigeförsamling och måste också vara ledamöter eller ersättare i dessa
beslutsorgan. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser ledamot och ersättare
bland de personer som är anställda vid myndigheten.
1
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Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med det datum då denna
förbundsordning är formellt fastställd till och med den 31 december 2010. Härefter väljs
ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val
av fullmäktige i Region Örebro län och kommuner har ägt rum.
Styrelsen utser inom sig ordförande och en vice ordförande.
6 § Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas
med kvalificerad majoritet med två tredjedelar (2/3 gällande beslut om budget och
verksamhetsplan.
Förbundet har till uppgift att:







Besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella
samordningen
Stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna
Besluta på vilket sätt de medel som står till förbundets förfogande ska användas
Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser
Svara uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
Upprätta budget, verksamhetsplan och årsredovisning för verksamheten

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.
7 § Personal
Förbundsstyrelsen skall utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet
enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som i övrigt
behövs för att utföra arbetsuppgifter inom förbundets verksamhet.
8 § Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive
huvudmans beslutsordning.
9 § Samråd
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om verksamhetsplanering,
budget och årsredovisning samt om övriga frågor av större ekonomisk eller
organisatorisk betydelse.
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Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som
behövs för att man ska kunna fullgöra sina uppgifter.
10 § Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska tillkännages på
förbundets webbplats.
11 § Andelar i tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i Förbundets tillgångar och skulder och
fördelningen av Förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna
ska bidra med. Fördelningen mellan medlemmarna skall vara sådan att
Försäkringskassan bidrar med statens andel med 50%, Region Örebro med 25%, och
kommunerna med sammanlagt 25%.
12 § Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för
verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska
också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för
medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är
sedvanliga krediter för verksamheten.
13 § Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta
en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande
kalenderår.
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om
budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband
med att förbundet bildas.
14 § Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av
en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna
3
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Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå ska utse en gemensam revisor samt Region
Örebro län ska utse en revisor.
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL.
Revisorer utses för tiden från och med den 1 april 2015 till och med den 31 mars 2019.
Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer
hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen om
finansiell samordning.
15 § Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på
den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det
beslutas enligt 16 §.
16 § Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller
flera medlemmar utträder ur förbundet.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendom avyttras. Härefter
ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.
Styrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Det sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin
helhet med redovisning av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av
därefter resterande tillgångar.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är
Förbundet upplöst.
17 § Tvister
Tvister mellan Förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol.
18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande,
styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Örebro läns principer. För
den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.
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19 § Arkivtillsyn
Ansvaret för tillsynen av att Förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen, SFS
1990:782, åvilar Kumla kommuns arkivmyndighet.
20 § Förbundets bildande
Förbundet anses bildat när förbundsordningen har fastställts av samtliga medlemmar,
senast den 1 november 2008.
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Datum

2018-10-10
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorgsavdelningen

Svar till Rädda barnens lokalavdelning i
Sydnärke
Hallsbergs kommun har beslutat i Social- och arbetsmarknadsnämnden att
ensamkommande barn och unga skall flytta till Migrationsverket när de
fyller 18 år. De är inte längre barn i lagens benämning av barn, de är unga
vuxna och vuxna asylsökande är Migrationsverkets ansvar. När en
asylsökande ensamkommande ungdom fyller 18 år och inte har behov av
fortsatt placering, är boendet inte längre socialtjänstens ansvar. Den som
behöver hjälp med bostad erbjuds boende på en förläggning genom
Migrationsverkets försorg. Det är även möjligt för personen att ordna
boendet själv, till exempel hos släktingar eller vänner. Hallsbergs kommun
har beslutat om att en individuell bedömning skall göras i varje ärende om
huruvida den unga vuxna skall få stanna några dagar extra för att mentalt
och socialt kunna förbereda och ställa om sig inför flytt till
Migrationsverket. Utgifterna för målgruppen som efterfrågas har varit och
är fortfarande utgifter för placeringskostnader under omställningsperioden
samt personalkostnader. Ungdomar/ unga vuxna har stannat kvar från en
vecka och upp till 8 månader efter 18 års dagen för att behov av extra stöd
har funnits. Utgifterna som Hallsbergs kommun har haft för perioden
170701-181010 för Er efterfrågade målgrupp har beräknats till drygt
2 500 000 (två miljoner femhundra tusen kronor).
Hallsbergs kommun har beslutat om att låta de ensamkommande unga
vuxna som återvisats till Migrationsverkets boenden möjlighet att
återkomma till Hallsbergs kommun. Detta om de själva önskar så om de får
beslut om permanent uppehållstillstånd i Integrationsenhetens regi. Flera
ungdomar har hanterats och beviljats bistånd efter ansökan i enlighet med
den nya gymnasielagen som trädde i kraft 180701.
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I tjänsten
Veronica Wallgren
Ordförande
Social- och arbetsmarknadsnämnden
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