SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Ulf Ström (S) (vice ordförande)
Torbjörn Appelqvist (M) (2:e vice ordförande)
Veronica Wallgren (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Erik Storsveden (L)
Jimmy Olsson (SD) §§90-92
Oscar Lundqvist (SD)
Christina Johansson (S) ersätter Martin
Pettersson (KD)
Birgitta Kumblad (S) §89 ersätter Jimmy Olsson
(SD)

Hans Karlsson (S) §§90-92
Birgitta Kumblad (S) §§90-92

17:00-17:30

Digitalt via Teams/Hörnet, kommunhuset
Hallsberg

Övriga
Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §§89-92
Ordförande

_________________________________________________________________
Magnus Andersson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Torbjörn Appelqvist (M)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Christina Torpman
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

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

Kommunstyrelsen
2021-06-14

Datum för överklagan

2021-06-14

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-07-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Justering av fast arvode för ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo
Avsägelser och fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunstyrelsen

§ 89- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande utför upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Torbjörn Appelqvist (M) väljs att, tillsammans med ordförande, justera protokollet
direkt efter sammanträdet.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 89
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunstyrelsen

§ 90 - Justering av fast arvode för ordförande i Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo
(21/KS/135)

Ärendebeskrivning
Fast arvode för ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) regleras i bilagan Hallsbergs
kommuns allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Ordförande i Hallbo har under en längre tid haft arvode på 13 % av kommunens grundarvode
och Hallbo önskar nu justera detta arvodet från 13 % till 19 %.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att justera fast arvode för ordförande i Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo, från 13 % till 19 % av kommunens grundarvode.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
MAgnus Andersson (S) föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att justera fast arvode för ordförande i Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo, från 13 % till 19 % av kommunens grundarvode.

Beslutsunderlag



TS Justering av fast arvode ordförande Hallbo
Protokoll Hallbo, justering av fast arvode för ordförande i Hallbo

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Justering av fast arvode för ordförande i
Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo
§ 90
21/KS/135

Page 7 of 17

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/KS/135

Justering av fast arvode för ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse,
Hallbo
Ärendebeskrivning

Fast arvode för ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) regleras i bilagan Hallsbergs
kommuns allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Ordförande i
Hallbo har under en längre tid haft arvode på 13 % av kommunens grundarvode och Hallbo önskar nu
justera detta arvodet från 13 % till 19 %.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att justera fast arvode för ordförande i Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo, från 13 % till 19 % av kommunens grundarvode.

☐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
Protokollsutdrag Hallbo
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Styrelseprotokoll nr 7/21
Plats: Hotel! Stinsen, Hallsberg

HALLSBERGS

.

aosmossnnnsz

T|d: Mändagen den 14 juni 2021, kl.15.00

Närvarande ledamöter och

Närvarande

tjänstgörande ersättare

Bernth

Magnus Andersson, ordförande
Thomas Larsson (1:e vice ordf)

Anders Oxelgren

Anders Lycketeg

Hans Johansson

Birgitta

(2:e vice ordf)

ej

-

16.30

tjänstgörande ersättare

Gahm
Lindström Pettersson

Birgitta Billström

Magnus Fahlström

Övriga närvarande
Peter Sjerling, VD

Mattias Björklund
Erik

Storsveden

Pamela Kachoah, ekonomiansvarig och protokollförare

Siw Lunander

Rikard Bergström, fastighetschef/platschef

Jane Svedhjelm

Kirsi

Aronsson, kundtjänstchef

554

Öppnande och fastställande av dagordningen
Ordförande öppnar mötet.

555

Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Anders Lycketeg

556

till

protokolljusterare.

Föregäende mötesprotokoll
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner och lägger föregäende mötesprotokoll

562

till

handlingarna.

[ustering av fast arvode för ordförande i Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo
Fast arvode för ordförande Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) regieras bilagan
i

i

Hallsbergs

kommuns allmänna bestämmelser för arvoden och

förtroendevalda. Ordförande

i

kommunens grundärvode och
av kommunens grundarvode.

ersättningar

till

Hallbo har under en längre tid haft arvode pä 13
förslaget nu är attjustera detta arvode frän 13

%

% av
till

19

%

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att

ordförande

till

kommunfullmäktige hemställa

om

%

attjustera fast arvode för

19 % av kommurgens
grundarvode. Beslutet ska justeras omedelbart. B:S[ddfväclec Tlcmﬁer * °C‘W‘ted

565

i

Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo, frän 13

Mötets avslutande
Ordförande Magnus Andersson

till

”'
tackar för visat intresse och förklarar

sammanträdet

t“

Hallsberg den 14juni 2021

a

„(zu
Mag

5

/ß‚„

%

Andersson

Styrelseordförande

@@

/%fcém //„Q

Anders Lycketeg

é4

Justerare

Pamela Kachoah
Protokollförare

_

Sign
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Justering av fast arvode för ordförande

i

Hallsbergs bostadsstiftelse,

Hallbo
Ärendebeskrivning
Fast arvode för ordförande

i

Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) regleras

kommuns allmänna bestämmelser för arvoden och
Hallbo har under en längre tid haft arvode pä 13
att justera detta

Förslag

arvode frän 13

till

19

till

i

bilagan Hallsbergs

förtroendevalda. Ordförande

% av kommunens grundarvode och

i

till

kommunfullmäktige hemställa

Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo, frän 13

%

till

om

19

attjustera fast arvode för

% av kommunens grundarvode.

Beslutet Ska justeras omedelbart.

Peter Sjerling

VD
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i

förslaget nu är

% av kommunens grundarvode.

beslut

till

Styrelsen föresläs besluta att

ordförande

%

ersättningar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunstyrelsen

§ 91 - Avsägelser och fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott
(21/KS/17)

Ärendebeskrivning
Torbjörn Appelqvist (M) har inkommit med begäran om entledigande från och med 2021-0801 från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Jimmy Olsson (SD) har inkommit en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot
i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
att entlediga Torbjörn Appelqvist (M) från och med 2021-08-01 från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
att välja Ulrika Björklund (M) från och med 2021-08-01 som ny ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
att entlediga Jimmy Olsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
att välja Oscar Lundqvist (SD) som ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
att entlediga Torbjörn Appelqvist (M) från och med 2021-08-01 från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
att välja Ulrika Björklund (M) från och med 2021-08-01 som ny ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
att entlediga Jimmy Olsson (SD) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
att välja Oscar Lundqvist (SD) som ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag



Avsägelse, Torbjörn Appelqvist
Avsägelse, Jimmy Olsson

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Avsägelser och fyllnadsval till
kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 91
21/KS/17
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Avsägelse av uppdrag

Önskar

att

Hallsbergs

i

kommun.

avsäga mig uppdraget som oppositionsräd from.

Avsäger mig samtidigt följande uppdrag som hänför

sig

till

1

augusti 2021

ovanstäende uppdrag:

Partiföreträdare (M)

Ordinarie Iedamot

i

2:e vice ordförande

Styrelseledamot

kommunstyrelsen
kommunstyrelsen
i

kommunhus
Hallsbergs kommunhus

Hallsbergs

i

2:e vice ordförande

i

Ledamot brottsförebyggande rädet
Ordinarie Iedamot Sydnärkegruppen
i

i

Ordinarie representant
Ordinarie Iedamot

Styrelseledamot
Ersättare

i

till

Mälardalsrädet

kommunstyrelsens arbetsutskott

AB

Hallsbergs bostads

i

som ombud

/representant

i

Kommuninvest ekonomiska förening

sydnärkes IT nämnd
sydnärkes Lönenämnd
Ledamot av fullmäktiges valberedning
Ersättare
Ersättare

i

i

Styrelsesuppleant

Med

/

Till

Vätternvatten

AB

Vänlig Hälsning

“/‘/
Tor

i

rn

/1/

‚\

/

Appelqvi/

samtliga uppdrag ovan nominerar

Som

ny ersättare

i

Som

ny ersättare

i

kommunstyrelsen

vi

Ulrike Björklund

efter Ulrike Björklund

kommunhus

Hallsbergs

nominerar

efter Ulrike Björklund

(M)

//M

.

’

Tor (im Appelqvist
Partiföreträdare (M)
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vi

Rikard Bergström (M)

nominerar

vi

Rikard Bergström

HALLSBERGS

KOMMUN
Kornmunstyrelseförvaltningen

Blanketten Iämnas

Administrativa avdelningen

kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag

till

som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Jimmy Olsson

Partitillhörighet:

Sverigedemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag Hallsbergs kommun,
i

framför de uppdrag du

“

vill

avsäga dig

sätt ett kryss

i

rutan

ifrän.

Ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott
i

Ledamot kommunstyrelsen
i

Ledamot kommunfullmäktige
i

Ledamot kommunfullmäktiges valberedning
i

Ledamot Hallsbergs kommunhus AB
i

XI

Ledamot Hallsbergs bostads AB
i

Ledamot

Ledamot

och servicenämnden

i

drift-

i

social-

och arbetsmarknadsnämndens

individutskott

Ledamot

i

social-

och arbetsmarknadsnämnden

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 VX

0582-68 50 02

577-3338

Hallsbergs

kommun
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Organisationsnr

212000-1926

Datum

Sida

2(2)

Ersättare

i

bildningsnämnden

Nämndeman

Underskrift:

%
’

Datum:

Lé/é

0

#20 2/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-14

Kommunstyrelsen

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutning
§ 92
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