SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

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)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Erik Storsveden (L)
Jimmy Olsson (SD)
Hans Karlsson (S) ersätter Siw Lunander (S)
Lotta Öhlund (MP) ersätter Martin Pettersson
(KD)
Oscar Lundqvist (SD) ersätter Benny Albertsson
(SD)

Birgitta Kumblad (S)
Börje Andersson (S)
Towe Jegeros (V)

08:30-12:00

Sottern, kommunhuset Hallsberg

Övriga
Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Ulrika F Lindberg (Lokalstrateg) §15
Marie Villman (Länsgården) §15
Magnus Uhlin (Länsgården) §15
Lisa Frulla (Kommunikatör) §16
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef) §17
Roberth Huss (Fastighetschef) §§18-19
Nermin Ceman (Byggnadsingenjör) §§18-19
Roger Edström (Ekonom) §22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen
Protokollet innehåller paragraferna §§14-28
Ordförande

_________________________________________________________________
Magnus Andersson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Erik Storsveden (L)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Christina Torpman

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelsen
2019-03-05
§§
till och med
Kommunstyrelseförvaltningen
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Information om det nya äldreboendet Kullängen
Information om Hallsbergs kommuns nya hemsida
Fastighetsköp del av Hallsberg Skyffeln 4
Strategiska investeringsmedel Hallsbergs kommunhus
Strategiska investeringsmedel Sydnärkehallen
Revidering av kostpolicy
Svar på revisionsrapport Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
Kommundirektörens rapport februari 2019
Ekonomichefens rapport februari 2019
Anmälan av delegationsbeslut
Meddelande
Övrigt
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 14- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Erik Storsveden (L) väljs att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringen äger
rum den 12 mars klockan 13:00.
4. Föredragningslistan fastställs på det vis som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 15- Information om det nya äldreboendet Kullängen
Ärendebeskrivning
Marie Villman och Magnus Uhlin från Länsgården informerar kommunstyrelsen om arbetet
med det nya äldreboendet Kullängen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 16- Information om Hallsbergs kommuns nya hemsida
Ärendebeskrivning
Lisa Frulla, kommunikatör, lämnar muntlig information och visar kommunens nya hemsida
som lanserats idag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 17 - Fastighetsköp del av Hallsberg Skyffeln 4
(19/KS/32)

Ärendebeskrivning
Ett planarbete pågår för fastigheten Skyffeln 4. Sen tidigare finns beslut om att planavtal ska
tecknas för detaljplanen. Under planprocessen har de framkommit att fastighetsägare
önskar försälja fastigheten och avveckla verksamheten. Kommunen har därmed föreslagit att
förvärva del av marken som inte planläggs.
Genom att förvärvad del regleras till den kommunägda fastigheten Farmen 1:4 skapas en
möjlighet till en ny industritomt för framtida exploatering.
Köpeskillingen 150.000 kr kvittas mot samma summa i planavtal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att besluta att köpa del av Skyffeln 4, om ca. 2450kvm, till en
överenskommen summa om 150.000 kr.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa del av Skyffeln 4, om ca. 2450kvm, till en
överenskommen summa om 150.000 kr.

Beslutsunderlag



TS Skyffeln 4
Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 18 - Strategiska investeringsmedel Hallsbergs kommunhus
(19/KS/14)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommunhus byggdes mellan 1909-1911 av AB Johan Thermaenius & Son. Först
och främst som kontorshus. Byggnaden är rikt utsmyckad och en verklig pärla i Hallsbergs
kommuns fastighetsbestånd.
Huset har ett eftersatt underhåll. Fönstren och markiserna är i behov av renovering. Fasaden
har börjat släppa i vissa fönstersmygar, likaså är fasaden smutsig och saknar sin rätta kulör.
Balkongerna är osäkra och icke godkända. Taket bör målas för att inte riskera följdskador.
För att ta ett helhetsgrepp kring detta så presenterar fastighetsavdelningen ett klimatpaket
där alla dessa åtgärder utförs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att besluta anslå fastighetsavdelningen strategiska
investeringsmedel om 6 500 000 kronor för renovering av fasad, balkonger, fönster och tak
på Hallsbergs kommunhus.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå fastighetsavdelningen strategiska investeringsmedel om
6 500 000 kronor för renovering av fasad, balkonger, fönster och tak på Hallsbergs
kommunhus.

Beslutsunderlag


TS ianspråktagande av strategiska medel kommunhuset

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 19 - Strategiska investeringsmedel Sydnärkehallen
(19/KS/14)

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen önskar under 2019 renovera Sydnärkehallens tak och
omklädningsrum/duschar då dessa komponenter nått slutet av sin tekniska livslängd och det
finns risk för följdskador om inget görs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att besluta anslå fastighetsavdelningen 2 100 000 kronor ur
kommunstyrelsens budget för strategiska medel för renovering av taket till Sydnärkehallen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå fastighetsavdelningen 2 100 000 kronor ur
kommunstyrelsens budget för strategiska medel för renovering av taket till Sydnärkehallen.

Beslutsunderlag


TS ianspråkstagande av strategiska medel Sydnärkehallen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 20 - Revidering av kostpolicy
(19/KS/21)

Ärendebeskrivning
Uppdraget att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer för Hallsbergs kommun där
helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är utgångspunkter för samverkan med berörda
förvaltningar i processen. Policyn är ett långsiktigt inriktningsdokument för alla berörda
verksamheter i Hallsbergs kommun. Här presenteras den reviderade kostpolicyn. Beslut av
kostpolicyn i Kommunfullmäktige utgör sedan underlag för fortsatt arbete kring tillhörande
riktlinjer. Riktlinjerna beslutas sedan i nämnd enligt Hallsbergs riktlinjer för styrdokument.
I Hallsbergs kommun serveras årligen cirka 1 000 000 måltider inom kommunens
verksamheter till en budgeterad kostnad av cirka 10 400 000 kronor per år. De offentliga
måltiderna i Hallsbergs kommun är ett konkret verktyg för att arbeta för bättre matvanor,
minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa.
Förutsättningar för en hållbar utveckling handlar om faktorer som god ekonomi, god
folkhälsa och livskraftig miljö.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet lämnar in ett
skriftligt kompletteringsförslag till kostpolicyn på sammanträdet.
Magnus Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare
behandling av ärenden utifrån det inkomna kompletteringsförslaget. Förvaltningen ska
särskilt utreda vad formuleringen av förslaget på tillägg under punkten Hållbar i policyn
skulle innebära.

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta Kostpolicy för Hallsbergs
kommun 2019-2023

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare behandling av ärenden
utifrån det inkomna kompletteringsförslaget. Förvaltningen ska särskilt utreda vad
formuleringen av det föreslagna tillägget under punkten Hållbar i policyn skulle innebära.

Beslutsunderlag


Justerare signatur

TS Kostpolicy Hallsbergs kommun
Kostpolicy Hallsbergs Kommun
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen



Aktivitetsplan Kostpolicy
Komplettering kostpolicy 2019-2023

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 21 - Svar på revisionsrapport Granskning av sjukfrånvaro och
rehabilitering
(19/KS/18)

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda revisorer har låtit genomföra en granskning av kommunens arbete med
sjukfrånvaro och rehabilitering. Revisionsrapporten har översänts för yttrande senast den 1
april 2019. Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnder endast
delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaron.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås att besluta godkänna yttrandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet.

Beslutsunderlag




Svar på revisionsrapport Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Följebrev, Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Revisionrapport, Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 22 - Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
(19/KS/27)

Ärendebeskrivning
Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa riktlinjer för intern
kontroll av ekonomi och verksamhet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa riktlinjer för intern
kontroll av ekonomi och verksamhet.

Beslutsunderlag



TS Riktlinjer för intern kontroll
Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 23 - Kommundirektörens rapport februari 2019
(19/KS/9)

Ärendebeskrivning
Kommundirektören lämnar muntlig information på sammanträdet.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Kommundirektörens rapport februari 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 24 - Ekonomichefens rapport februari 2019
(19/KS/10)

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen lämnar muntlig information på sammanträdet.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Ekonomichefens rapport februari 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 25 - Anmälan av delegationsbeslut
(19/KS/8)

Ärendebeskrivning
Inga delegationsbeslut har anmälts.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 26- Meddelande
Ärendebeskrivning
Inga meddelanden har inkommit.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 27- Övrigt
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor ställdes.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-05

Kommunstyrelsen

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 14

Information om det nya äldreboendet
Kullängen
§ 15

Information om Hallsbergs kommuns nya
hemsida
§ 16

Fastighetsköp del av Hallsberg Skyffeln 4
§ 17
19/KS/32

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/KS/32

Fastighetsköp del av Hallsberg Skyffeln 4
Ärendebeskrivning

Fastighetsägare till Skyffeln 4 har avvecklat sin verksamhet och har för avsikt att försälja sin fastighet.
Överenskommelse om fastighetsreglering av mark för att utöka kommunens markreserv är därför
möjlig.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att köpa del av Skyffeln 4,
om ca. 2450kvm, till en överenskommen summa om 150.000 kr.

Ärendet

Ett planarbete pågår för fastigheten Skyffeln 4. Sen tidigare finns beslut om att planavtal ska tecknas
för detaljplanen. Under planprocessen har de framkommit att fastighetsägare önskar försälja
fastigheten och avveckla verksamheten. Kommunen har därmed föreslagit att förvärva del av marken
som inte planläggs.
Genom att förvärvad del regleras till den kommunägda fastigheten Farmen 1:4 skapas en möjlighet
till en ny industritomt för framtida exploatering.
Köpeskillingen 150.000 kr kvittas mot samma summa i planavtal.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Marianne Christiansen

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Överenskommelse del av Skyffeln 4

Strategiska investeringsmedel Hallsbergs
kommunhus
§ 18
19/KS/14

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-01-16

Sida 1 av 2

Dnr:

Klimatpaket för Hallsbergs kommunhus
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommunhus byggdes mellan 1909-1911 av AB Johan Thermaenius & Son. Först och främst
som kontorshus. Byggnaden är rikt utsmyckad och en verklig pärla i Hallsbergs kommuns
fastighetsbestånd.
Huset har ett eftersatt underhåll. Fönstren och markiserna är i behov av renovering. Fasaden har
börjat släppa i vissa fönstersmygar, likaså är fasaden smutsig och saknar sin rätta kulör. Balkongerna
är osäkra och icke godkända. Taket bör målas för att inte riskera följdskador.
För att ta ett helhetsgrepp kring detta så presenterar fastighetsavdelningen ett klimatpaket där alla
dessa åtgärder utförs.

Förslag till beslut

Anslå fastighetsavdelningen strategiska investeringsmedel om 6 500 000 kronor för renovering av
fasad, balkonger, fönster och tak på Hallsbergs kommunhus.

Ärendet

Hallsbergs kommunhus är en riktig pärla i kommunens fastighetsbestånd. Tyvärr har år av eftersatt
underhåll gett långtgående effekter, både i och utanpå huset.
Husets fönster: I huvudsak sitter husets originalfönster kvar, vilket är både en enorm tillgång
samtidigt som det kräver en hel del skötsel och omtanke. Fönstren är av mycket god kvalité,
tillverkade av kärnvirke med mycket fina smidesdetaljer. Fönstren är av typen kopplat 2-glas, en för
tiden modern lösning. Idag ställer man helt andra krav gällande värmemotstånd (u-värde), detta har
gjort att det idag är standard med 3-glasfönster. Dessa är helt enkelt tätare och släpper inte genom
kylan på samma vis.
Att byta ut originalfönstren vore en tragedi enligt sakkunniga. Därför har fastighetsavdelningen sökt
en lösning där man renoverar fönstren samt kompletterar med en ny trippelglasruta med gasfyllning
för att få en bättre energihushållning.
I åtgärdsförslaget så ingår kittning och målning av samtliga ursprungliga fönster. Målningen kommer
att ske på bågens alla fyra sidor samt karmens in- och utsida. Man monterar en ny trippelglasruta
samt byter ut trasiga beslag och lister. Man justerar även bågarna. Totalt sett så innebär förslaget att
vi bevarar och sköter de fönster som huset har idag samt att vi förbättrar huset både energi- och
miljömässigt. Arbetsmiljön i huset förbättras, idag är kallras och dragiga fönster ett stort problem,
något som till stora delar försvinner med denna åtgärd. Som en bonus tar lösningen även hand om
bullret från gatan, det blir nästan tyst i rummen.
Fönstren och fönsterdörrarna i det östra trapphuset är av senare datum än i resten av huset, dessa
byts ut mot nya då de är kraftigt rötskadade samt av dålig kvalité. Detta ingår i förslaget.
De markiser som sitter monterade är i de allra flesta fall trasiga. Markiserna byts ut mot annan typ
som löper längs med fasaden. Dessa är mindre vindkänsliga.
Större fönsterpartier, så som på baksidan i exempelvis konferensrummet Utsikten, renoveras enbart
utvändigt.

Version 1.3

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-01-16

Sida 2 av 2

Dnr:

På bottenvåningen där ekonomiavdelningen sitter monteras lamellglas som yttersta glas i sju stycken
partier dock ej i de spröjsade fönsterbågarna.
Husets fasad, balkonger och tak: Fasaden på kommunhuset är det första intryck som en besökare får
av Hallsbergs kommun. Att huset är välskött och ser prydligt ut är av stort signalvärde.
Fasaden består av både en slätare puts och en grövre puts. Putsen är sedan infärgad i flera olika fält.
Fasaden är rikt utsmyckad med dekorativa element. Tyvärr har fasaden börjat att släppa från sitt
underlag, framförallt i vissa fönstersmygar och väderutsatta områden. Detta medför givetvis risker då
putsbitar faller mot marken och i värsta fall innebär en fara för förbipasserande. Värst är situationen
på husets västra sida. Husets balkonger är inte godkända att använda då smidesräckena är alltför
låga. Balkongplattorna behöver repareras och tätskiktet göras om. Balkongerna har redan börjat att
vittra, går detta för långt så måste hela plattan bytas. Husets tak behöver målas, det är helt enkelt
slitet och smutsigt och färgen har flagat på stora delar. Målas inte taket så riskerar man följdskador
så som rostangrepp vilket innebär att man får byta takplåt, vilket är både mödosamt och kostsamt.
I åtgärdsförslaget så hetvattentvättas och lagas fasaden, lös puts knackas ner och ersätts. Infärgning
enligt den färgsättning som ska vara samt skrapning och målning av fönsterbleck. Murningsventiler
byts ut då de befintliga saknar insektsnät. Balkongerna renoveras med nya tätskikt samt räckena
renoveras och höjs till godkänd nivå. Husets tak tvättas och målas, där så krävs vattenblästras ytan
för att få helt rent. Målningen sker med en speciellt framtagen takfärg. I denna åtgärd föreslår
fastighetsavdelningen även att man återgår till husets ursprungliga takfärg, nämligen mörkt grå.
Detta ger huset det utseende som det haft från början.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Roberth Huss

Kommundirektör

Fastighetschef

Version 1.3

Strategiska investeringsmedel Sydnärkehallen
§ 19
19/KS/14

Tjänsteskrivelse

Datum:2019-02-07

Sida 1 av 1

Dnr:

Ianspråktagande av strategiska medel, renovering Sydnärkehallen
Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen önskar under 2019 renovera Sydnärkehallens tak och
omklädningsrum/duschar då dessa komponenter nått slutet av sin tekniska livslängd och det finns
risk för följdskador om inget görs.

Förslag till beslut

Anslå fastighetsavdelningen 2 100 000 kronor ur kommunstyrelsens budget för strategiska medel för
renovering av taket till Sydnärkehallen.

Ärendet

Sydnärkehallen är en av flera väl använda och uppskattade idrottsanläggningar som kommunen har
inom sitt fastighetsbestånd. I hallen finns dels bollhall men även isrink. Många föreningar är
verksamma i lokalen. Fastighetsavdelningen har under 2018 utrett Sydnärkehallens tekniska skick
och förutsättningar. I utredningen konstateras att hallen är sliten men ändå väl fungerande. Under
kommande år kommer ett kontinuerligt underhåll att behöva ske. Bland annat konstateras att
kylmaskinens tekniska livslängd närmar sig slutet. Här och nu krävs åtgärder för att trygga
fastighetens skick och funktion, det mest brådskande är att få ett tätt yttertak. Idag läcker plåttaket
på flera ställen, ibland relativt kraftigt. Tät-och ytskikt i duschutrymmena är slitna och risken för
följdskador finns. Omklädningsrummen och dess wc är slitna och nedgångna, även dessa föreslås
rustas i samband med duschrenoveringen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Roberth Huss

Kommundirektör

Fastighetschef
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Revidering av kostpolicy
§ 20
19/KS/21

Tjänsteskrivelse
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Reviderad kostpolicy
Ärendebeskrivning

Uppdraget att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer för Hallsbergs kommun där
helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är utgångspunkter för samverkan med berörda förvaltningar
i processen. Policyn är ett långsiktigt inriktningsdokument för alla berörda verksamheter i Hallsbergs
kommun. Här presenteras den reviderade kostpolicyn. Beslut av kostpolicyn i Kommunfullmäktige
utgör sedan underlag för fortsatt arbete kring tillhörande riktlinjer. Riktlinjerna beslutas sedan i
nämnd enligt Hallsbergs riktlinjer för styrdokument.
I Hallsbergs kommun serveras årligen cirka 1 000 000 måltider inom kommunens verksamheter till en
budgeterad kostnad av cirka 10 400 000 kronor per år. De offentliga måltiderna i Hallsbergs kommun
är ett konkret verktyg för att arbeta för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar
livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa. Förutsättningar för en hållbar utveckling handlar om
faktorer som god ekonomi, god folkhälsa och livskraftig miljö.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policyn i sin helhet enligt förslag (bilaga 1)

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2012-06-18 en kostpolicy. En reviderad utgåva av kostpolicyn antogs av
kommunfullmäktige 2017-02-13. Policyn ska revideras vart fjärde år och måltidsavdelningen har nu
tillsammans med representanter från Sydnärke folkhälsoteam, Örebro läns idrottsförbund och
Region Örebro län genomfört en process där en reviderad policy finns framtagen (bilaga 1).
Uppdraget syftar till att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer som har en god legitimitet,
förankring och relevans inom alla förvaltningar och berörda verksamheter. I uppdraget ingår att;
- ett förslag på ny kostpolicy presenteras för kommunfullmäktige under år 2019.
- berörda verksamheter konkretiserar kostpolicyn genom att ta fram tillhörande riktlinjer.
- framtagandet sker med bred förankring och delaktighet inom berörda förvaltningar.
- kostpolicyn är känd för medarbetare och brukare.
- kostpolicy och tillhörande riktlinjer är kopplade till befintliga mål och indikatorer.
Delaktighetsprocessen
Arbetsgruppen har arbetat efter en av kommunledningsgruppen tagen aktivitetsplan (bilaga 2).
Arbetsgruppen har besökt berörda verksamheter vid två tillfällen (APT 1 och APT 2), policyn har även
varit ute på remiss.
APT 1
APT 1 bestod av kort inspirationsföreläsning där förslag på kostpolicy presenterades, vid detta tillfälle
fick verksamheterna information om kommande remissförfarandet. Målsättning vid APT 1 var att
skapa en vision för framtiden kring Hallsbergs kommun förhållningssätt till mat, hälsa och hållbarhet.
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Arbetsgruppen besökte 30 verksamheter där en bredd inom kommunens verksamheter som
hanterar livsmedel i någon form har funnits representerad; LSS, äldreomsorg, hemtjänst,
förskola/skola, gymnasieskola, AMI, måltidsenheter, ledningsgrupper/staber, nämnd, och caféer
finns.
Remissförfarandet
Remissförslaget har kommunicerats på Hallsbergs kommuns hemsida samt intranät. Remissen var
öppen mellan juni och september 2018. Åtta svar inkom och arbetsgruppen har genomarbetat policyn
utifrån remissyttranden samt de synpunkter som kommit in under APT 1.
APT 2
APT 2 hade fokus på framtagande av riktlinjer för sin egen verksamhet.
Arbetsgruppen besökte 18 verksamheter där LSS, äldreomsorg, hemtjänst, förskola/skola, AMI,
måltidsenheter, ledningsgrupper/staber och kommunens caféer fanns representerade.
Uppdraget att ta fram en reviderad kostpolicy för Hallsbergs kommun är nu slutfört. Alla berörda
verksamheter har blivit inbjudna att dela i arbetet. Det slutgiltiga förslaget på kostpolicy har
utarbetas med hög delaktighet kopplad till befintliga mål och indikatorer enligt uppdragsbeskrivning
(bilaga 1).

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Carita Prim

Förvaltningschef

Kostchef

Bilagor
1. Förslag kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023
2. Aktivitetsplan 2018-19

Kostpolicy för Hallsbergs kommun 2019-2023
Hållbar
Vi arbetar för att mat och måltider i Hallsbergs kommun ska vara hållbara för
människor, djur och miljö.
 I upphandlingar och inköp strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan från
transporter och kemikalier.
 Vi strävar efter att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel.
 Vi erbjuder vegetariska måltider i hög utsträckning.


Vi minskar matsvinnet i alla led.

Hälsosam
Genom att erbjuda hälsosam mat bidrar vi till att främja goda matvanor och en
jämlik hälsa.
 Maten ska vara vällagad, varierad och god samt tillgodose gästens behov av
energi och näring.
 Till varje måltid serveras varierande grönsaker och rotfrukter.
 Vår personal har kunskap och kompetens kring hållbara och hälsosamma
matvanor.

Måltidsupplevelse
Måltiden ska vara en upplevelse av syn, smak, doft, matglädje, gott bemötande
och gemenskap.
 Vi sätter medborgaren i fokus och arbetar med inflytande och delaktighet.
 Vi arbetar för att mat och måltider serveras i en lugn och trevlig miljö.

Säker
Våra utgångspunkter för att servera säker mat är råvaror av hög kvalitet och
noggrant kontrollerade leverantörer.
 Det ska vara möjligt att få information om vad maten innehåller.
 Egenkontroller genomförs regelbundet i kommunens alla verksamheter som
hanterar livsmedel.
 Vi genomför regelbundet kompetenshöjande åtgärder och
livsmedelsutbildning för alla som ansvarar för mat och måltider.

Författare
Bea Scherp & Annika Karlsson

Dokument
Aktivitetsplan kostpolicy 2018-19

Datum
2018-02-20

Utgåva
3

Aktivitetsplan för framtagande av kostpolicy Hallsbergs Kommun 2018-2019

KLG

Information för samtliga
chefer

Diskussion i
ledningsgrupperna

Information till
styrgrupp

•Förankring bland
beslutsfattande tjänstepersoner
via e-post
•Feb 2018

•Respektive ledningsgrupp fattar
beslut om vilka APT som ska
besökas i delaktighetsprocessen
•Mars 2018

•Konsekvensanalys kostnader
och påverkan av verksamheter i
skrivelse
•April 2018

Remiss kostpolicy

APT del 1

APT del 2

•Dragning i respektive nämnd kring
delaktighetsprocess samt policyns
innehåll
•April-Augusti 2018

•Kort inspirationsföreläsning samt
presentation av remissförslag policy
(ca 30 min)
•April-juni 2018

Remissvar från respektive
nämnd

•KLG godkänner aktivitetsplan
samt remissförslag på
kostpolicy
•Januari 2018

Information till
styrgrupp
•Konsekvensanlys kostander
och påverkan av
verksamheter i skrivelse
•Oktober 2018

•Varje enhetschef för med sig
synpunkter från APT till
ledningsgrupp, därefter tar
förvaltningschef dessa till nämnden
•September 2018

APT del 3

Beslut KF

•Förslag till riktlinjer
återkopplas av respektive
enhetschef
•November 2018

•Policyn antas av KF
•Januari-Februari 2019

•Kort workshop (ca 30 min) om
riktlinjer
•Augusti-oktober 2018

Riktlinjer till respektive
nämnd
•Riktlinjer tas i respektive
nämnd
•Januari-mars 2019
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Komplettering kostpolicy 2019-2023
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Svar på revisionsrapport Granskning av
sjukfrånvaro och rehabilitering
§ 21
19/KS/18

Tjänsteskrivelse
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Yttrande över revisionsgranskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Ärendebeskrivning

Förtroendevalda revisorer har låtit genomföra en granskning av kommunens arbete med
sjukfrånvaro och rehabilitering. Revisionsrapporten har översänts för yttrande senast den 1 april
2019. Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnder endast delvis bedriver
ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaron.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna yttrandet.

Ärendet

Nedan redovisas revisorernas rekommendationer till kommunstyrelsen punktvis med följande
kommentarer som ett yttrande.


Att kommunstyrelsens ansvar som anställningsmyndighet för hela kommunen kopplat till det
systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas i styrande dokument.

Det pågår ett revideringsarbete av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. Riktlinjen för
fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns och ska följas.


Kommunen fortsätter sin översyn av kommunens policys, rutiner och riktlinjer inom
området.

Översyn av styrdokument pågår. Efter att granskningen genomförts så har ett flertal styrdokument
reviderats och är klara för beslut.


Överväga möjligheten till ett digitalt systemstöd för hantering av sjukfrånvaro och
rehabilitering.

Ett systemstöd kommer att införskaffas och implementeras under hösten 2019.


Utöver dessa rekommendationer så uttrycker revisorerna ett behov av stärkt rapportering av
såväl det systematiska arbetsmiljöarbetet i allmänhet som sjukfrånvaron i synnerhet.
eftersom återrapportering till kommunstyrelse och bildningsnämnden främst sker i form av
delår- och årsredovisning.

Rapportering sker idag löpande på de nämnder där sjukfrånvaron varit högst och rapportering har
skett till övriga nämnder vid behov. Berörda förvaltningar kommer utveckla arbetet med att stärka
rapporteringen till berörda nämnder, både i form av statistik men också muntlig redovisning.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Maria Neander Karebo

Kommundirektör

Personalchef

Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och
verksamhet
§ 22
19/KS/27

Tjänsteskrivelse
2019-02-04
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Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
Ärendebeskrivning

Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
fastställa riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Ärendet

Nuvarande reglemente för intern kontroll fastställdes för över 10 år sedan och merparten av
ansvariga har slutat i kommunen vilket medför att den förankring som uppnås vid en implementering
gradvis har försvunnit. Det finns därför behov av uppgradering och aktualisering av reglementet.
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2018 genomfört en översyn av nuvarande reglemente och
rutiner för intern kontroll. I kommunens systemstöd för planering och uppföljning Stratsys har under
januari 2019 modulen för intern kontroll implementerats. Nämndernas arbete med intern kontroll
ska genomföras i systemet. Det kommer att underlätta tillgänglighet och sammanställning av resultat
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Anvisningar och rutiner för intern kontroll kommer att utvecklas
i Stratsys vilket bidrar till att dokumentationen säkerställs och är tillgänglig på nämnd- och
övergripande kommunnivå.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Roger Edström

Kommundirektör

Ekonom

Bilagor
Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Version 1.3

Beslutad av:
Datum:
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Kommundirektör
Ärendenummer:

Riktlinjer för intern kontroll
av ekonomi och verksamhet

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.

Datum

Innehållsförteckning
1

Syftet med riktlinjerna....................................................................3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

Syfte .....................................................................................................................3
Kommunstyrelsen ................................................................................................3
Nämnderna ..........................................................................................................4
Förvaltningschefen...............................................................................................4
Verksamhetsansvariga .........................................................................................4
Övriga anställda....................................................................................................5

Uppföljning av intern kontroll ........................................................5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Styrning och uppföljning av intern kontroll..........................................................5
Intern kontrollplan ...............................................................................................5
Uppföljning av intern kontrollplan .......................................................................6
Nämndens rapportskyldighet...............................................................................6
Kommunstyrelsens skyldigheter ..........................................................................6

Sida

2(6)

Datum

1 Syftet med riktlinjerna
1.1 Syfte
Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller
en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de skall med rimlig grad av säkerhet
säkerställa att följande mål uppnås:


ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Kommentarer
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid
utformningen av rutiner skall göra en avvägning mellan kontrollkostnad och
kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta skall inte endast ekonomiska
faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för
verksamheten hos olika intressenter.
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland annat att ha
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade
beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål.
Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att
kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga skall ha tillgång
till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt
övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning.
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med
olika parter.

1.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation
upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens
behov av kontroll. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler
upprättas.
Kommentarer
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen 6:1 ansvar för att leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna
råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om
förändringar.
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1.3 Nämnderna
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:


en organisation upprättas för den interna kontrollen



regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Kommentarer
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagen 6:6. Det är
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god
intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna
kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna
interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta
dokumenteras och antas av nämnden.
Varje nämnd skall minst ha en fastställd rutin för:


hur planering och rapportering av internkontrollarbetet skall gå till



introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär

1.4 Förvaltningschefen
Inom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande
för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll
kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att vederbörande skall leda arbetet med
att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna skall antas av
respektive nämnd.
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den
interna kontrollen fungerar.
Kommentarer
Förvaltningschefen svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till nämnden
och ge en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarligare
brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden.

1.5 Verksamhetsansvariga
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att
följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt skall informera övriga
anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för
att de anställda arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används
bidrar till en god intern kontroll.
Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast
överordnad eller den som nämnden utsett.
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1.6 Övriga anställda
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin
arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till
närmast överordnad eller den som nämnden utsett.
Kommentarer till 1.5 och 1.6
Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta
felaktigheter skall kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den omedelbara
rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående skall kunna vidta
åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats.
Fel eller brister som noteras skall omedelbart bli föremål för utredning och
dokumenteras.

2 Uppföljning av intern kontroll
2.1 Styrning och uppföljning av intern kontroll
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden skall som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin
verksamhet.
Kommentarer:
Nämnden skall inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna
kontrollen och innebörden av denna. Nämnden skall också planera och prioritera
arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Som grund
för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet skall en riskoch väsentlighetsanalys göras. Hur risk- och väsentlighetsanalysen ska utföras och
dokumenteras samt hur den ska presenteras för nämnden framgår av de
anvisningar som upprättas av kommunstyrelsen.

2.2 Intern kontrollplan
Nämnderna skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen.
Kommentarer
Internkontrollplanen för innevarande år skall antas senast i samband med beslut
om internbudget.
Internkontrollplanen skall minst innehålla:


Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som skall följas upp.



Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).



Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.



Till vem uppföljningen skall rapporteras.
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När rapportering skall ske.



Genomförd riskbedömning.

2.3 Uppföljning av intern kontrollplan
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt
från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i
internkontrollplan.
Kommentarer
Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta
brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

2.4 Nämndens rapportskyldighet
Nämnden skall senast i samband med verksamhetsberättelsens upprättande
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden
till Kommunstyrelsen.
Nämnden ska i särskilt beslut ta ställning till redovisning av utförd intern kontroll.

2.5 Kommunstyrelsens skyldigheter
Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll
och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana.
Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar
i de kommunala företagen.
Kommentarer till 2.4 och 2.5
Kommunstyrelsen, eller den Kommunstyrelsen utser, fastställer senast vid
utfärdande av bokslutsanvisningarna när rapport senast skall avlämnas.
Rapporten skall innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt
vidtagna åtgärder. Rapporten skall också vid behov innehålla förslag på åtgärder
för förbättring av kommungemensamma rutiner. Allvarligare brott mot eller
brister i den interna kontrollen skall omedelbart av nämnden rapporteras till
kommunstyrelsen.
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Kommundirektörens rapport februari 2019
§ 23
19/KS/9

Kommundirektörens rapport till Kommunstyrelsen, februari 2019
Kommunstyrelseförvaltningen
HR avdelningen
Löneöversyn 2019 har påbörjats, i de allra flesta fall är det dialogmodellen som gäller dvs
individuell lönesättning via lönesamtal chef-medarbetare. Nya löner gäller from 1 april och 1 maj,
det senare för kommunals grupper.
Alla chefer har under sista delen av 2018 fyllt i en redovisning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Det gör tillsammans med arbetsgruppen eller fackliga ombud. Redovisning av
det arbetet kommer att ske på central samverkan i februari.
En ny visning och nytt erbjudande av hyrcyklar kommer att ske den 4 april. Det är drygt 10 % av
kommunens tillsvidareanställda medarbetare kom har nappat på erbjudandet om att hyra sin
cykel.
Som ett led i kommunens kompetensförsörjningsarbete så var kommunen representerad vid
Campusmässan på universitetet. Vi kommer delta på jobbmässan som ordnas i Örebro av
arbetsförmedlingen den 6/3. Det är olika målgrupper för de här två mässorna. På Campusmässan
möter vi blivande sjuksköterskor, pedagoger och ingenjörer medan besökare på jobbmässan är
mer gymnasieungdomar som letar sommarjobb och andra som vill byta jobb.
Adminstrativa avdelningen
Sydnärkekommunernas gemensamma utbildningsdag för förtroendevalda har genomförts och det
var sammanlagt 284 st. som hade anmält sig. För att fånga upp synpunkter på utbildningen har det
skickats ut en enkät till de förtroendevalda som deltog.
Det har tagits fram en broschyr med kortfattade information för dig som förtroendevald i
Hallsbergs kommun. I broschyren hänvisas det till mer information att läsa på kommunens
hemsida.
Den tekniska delen av installationen av Meetings plus för surfplatta och Windows10 är genomförd,
men det kvarstår en del inställningar att testa innan användandet kan påbörjas.
För att kunna använda Meetings plus krävs det också en viss handpåläggning på surfplattan eller
datorn. Nämndsekreteraren ansvarar för att informera och planera för respektive nämnds
övergång till den nya appen. Meetings och Meetings plus kommer vara i drift parallellt under en
tidsperiod tills det inte längre är möjligt.
Det är platsbrist i kommunhusets närarkiv. Det pågår ett arbete med att rensa och omorganisera
för att försöka frigöra utrymme.
Omvalet i Falun medför att övriga kommuner behöver upprätta möjlighet för förtidsröstning. För
Hallsbergs kommun innebär det att i början av april kommer det vara öppet för förtidsröstning vid

tre tillfällen i någon av kommunhusets konferenslokaler, plats och tid kommer annonseras i
tidningen och på hemsidan.
Kommunens valsamordnare har deltagit på en första valsamordnarträff inför EU-valet. Det har
tagits fram en intern projektplan med schema för bemanning kring arbetet med EU-valet.
Näringsliv- säkerhet- och kommunikationsavdelningen
Business region Örebro jobbar nu med att se över avtal och kommer ta ett uppdaterat avtal under
våren 2019. Sydnärkekommunerna och BRO ser över hur vi skulle kunna stärka
nyföretagarcentrums goda arbete.
Ny extern webb kommer lanseras den 5 mars.
Vi planerar för att kommunen med några representanter skall vara med i tolalförsvarsövningen
som kommer genomföras någon gång mellan nov 2019-jan 2020
Samhällsbyggnadsavdelningen
Tre tomter är sålda under årets första månader, en i Vibytorp, Sköllersta och Svennevad. Totalt
finns 75 stycken tomter kvar varav 3 tomter är reserverade. Samtliga tomter i Svennevad är sålda
eller reserverade.
Widén och Ericssons markanvisning i Vibytorp har gått ut till försäljning med 26 lägenheter. Det
har varit ett stort intresse med ett flertal kontrakt skrivna.
För VA-ledningar i Tisaren är upphandling av överföringsledningarna och pumpstationerna
överprövad till förvaltningsrätten. Lantmäteriet arbetar med ledningsrätten av anläggningen.

Bildningsförvaltningen
Minnia Truedsson går in som tillförordnad rektor på Långängskolan fram till rekryteringsprocessen
av ny rektor är klar. Minnia har anställning som skolpsykolog i Hallsbergs kommun.
Bildningsförvaltningen genomförde en kompetensutvecklingsdag 4/2 för all personal i förskola och
skola. Inbjuden föreläsare var MatsTrondman.
Bildningsnämnden har fattat beslut om investeringsbudget för föreningsanknutna investeringar.
Under 2017 kommer en veranda om 100 kvadratmeter att byggas i anslutning till det nybyggda
domartornet med tillhörande Café. Löparbanorna på Hallsbergs IP kommer även att få ett nytt
ytskikt.
Kultur- och fritidsavdelningen erbjöd våra barn och unga ett gediget program med diverse
sportlovsaktiviteter under vecka 8.

Social och arbetsmarknadsförvaltningen
Fler riktade och praktiska jobbsökningsaktiviteter har lett till att många deltagare på AMI hittat
arbetsplatser på reguljära arbetsmarknaden där det kan bli anställning. (Konsekvensen är att vi får
svårt att tillgodose de uppdrag som vi är ålagda att sköta ex. caféerna, postkörning och intern
flyttservice)
Integrationsenheten bidrar med framgångsfaktorn ”Starta Eget Företag – nyanlända” tillsammans
med satsningar inom ideella sektorn med fokus på ”Grön Näring”.

Hemtjänstprojektet med fokus på nyanlända en av förra årets framgångar, fortsätter även i år med
uppstart i februari.
I nuläget har AMI:s satsning på Integrationspedagoger lett till att över 100 barn deltagit i nya
fritidsaktiviteter via AMI:s regi (ex dansglädje och gympakids) och lotsning till etablerat
föreningsliv. Majoriteten är utrikesfödda barn.
Verksamheten för funktionshinder, VFF, har börjar sitt arbete med heltid som norm med ett
gruppboende, några grupper personliga assistenter och resterande personliga assistentgrupper
och övriga gruppboenden under hösten.
Inom individ och familjeomsorgen, IFO, är nu två personer rekryterade till projektet för samverkan
med skolan och arbetet är påbörjat.
Ärendemängdsinflödet till barn- och familjeenheten behåller den förhöjda nivån från 2018 in i
januari 2019. Det är ett markant högre ärendeinflöde till Vuxen försörjningsstöd i januari 2019 i
förhållande till år 2018 samma period.

Drift- och serviceförvaltningen
Snöfallen under början av året har satt snöröjningen på prov. Växlande väder med regn på iskallt
underlag har också ställt stora krav på halkbekämpningen. Stora mängder avrundat grus har lagts
ut på gång och cykelvägar samt körbanor. Ur trafiksäkerhetssynpunkt har vi också tvingats till att
använda salt i begränsad omfattning, något som vi normalt undviker med hänsyn till miljön.
Snömängderna har också varit så stora att vi varit tvungna att köra bort snö. Något som inte varit
aktuellt i Hallsberg på flera år.
I tidningen har vi kunnat läsa att Hallsbergs kommun ligger i framkant när det gäller
språkstödjarutbildning. Inom bland annat måltids- och städavdelningarna har språkstödjare
utbildats som ska hjälpa kollegor som har språksvårigheter. Utbildningen sker i samarbete med
Folkuniversitetet och personalavdelningen har fått medel till detta från Omställningsfonden för
tidig lokal omställning.
Bergöö-huset kommer att målas om under våren. För att fasaden ska få rätt behandling behöver
all befintlig färg avlägsnas. Ett problem är att den befintliga färgen innehåller bly. Det innebär att
all avskrapad färg ska samlas in för transport och destruktion i enlighet med vad som krävs när det
gäller miljöfarligt avfall.
Den Norra förskolan håller på att ta form och bli färdig för inflyttning efter sommaren och
personal till det nya köket håller på att rekryteras. Förskolans kök kommer att fungera som ett
tillfälligt tillagningskök till dess att andra framtida alternativ kan ta över produktionen av
måltiderna.
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MÅNADSRAPPORT februari 2019
Prognostiserat resultat

Prognosen efter årets två första månader visar på
ett resultat på 18,1 mkr, en positiv avvikelse på
3,6 mkr mot budgeterat resultat. Nämndernas
samlade prognoser visar –1,8 mkr. Finansieringens prognos är +5,4 mkr. Viss osäkerhet råder
pga att samtliga prognoser är gjorda innan månadsbrytet för februari är färdigställt.

Driftredo Utfall
visning, 28/2
Skattekol
lektivet

Budget
(Mkr)
Helår

Prognos Av(Mkr)
vikeHelår
lse
(Mkr)

KF
KS
GEM.VHT
TRANSF.

-0,1
-27,5
-6,5
-21,0

-0,6
-173,6
-45,5
-128,1

-0,6
-173,6
-45,5
-128,1

0
0,0
0,0
0,0

DOS
BIN
SAN
TAN

-12,0
-49,1
-48,4
0,2

-31,3
-331,3
-338,4
0

-31,3
-331,3
-340,2
0

0,0
0,0
-1,8
0

REV.
Valnämnd
ÖVERF.
Finans.
Skatteint.
Statsbidr.
Övrigt
Årets res.

-0,1
0
-1,6
150,7
118,6
34,6
-2,5
12,1

-0,8
-0,6
-1,6
892,7
704,7
204,2
-16,2
14,5

-0,8
-0,6
-1,6
898,1
701,5
212,8
-16,2
18,1

0
0
0,0
5,4
-3,2
8,6
0,0
3,6

Kommunfullmäktige ber äknas hålla budget.
Kommunstyrelsen ber äknas hålla budget.

Drift– och servicenämndens pr ognos för den
skattefinansierade verksamheten visar ett resultat inom ram vid årets slut. Det befaras en stor
kostnadspost inom bostadsanpassningen under
året på 1-1,2 mkr. I dagsläget är det för tidigt att
se hur det kommer att påverka nämndens resultat.
Bildningsnämndens pr ognos efter febr uar i
2019 visar en budget i balans.

Social– och arbetsmarknadsnämndens pr ognos till och med februari 2019 visar ett underskott mot budgeten med 1,8 mkr.
2 mkr av Särskilda boendes underskott med
4,4 mkr avser köp av sjuksköterskor från bemanningsbolag. 0,7 mkr gäller löner som till
största del beror på överanställning av arbetsterapeut. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på 0,5 mkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård.
Resterande 1,2 mkr avser övriga kostnader.
0,9 mkr av underskottet med 1,2 mkr inom
Hemtjänsten avser löner och resterande 0,3
mkr övriga kostnader.
Inom LSS är prognosen +0,7 mkr. Överskottet
beror bland annat på externa boenden.
Överskottet inom IFO med 1 mkr avser löner
på grund av vakanta tjänster och brist på kontaktpersoner .
Enheten för Arbetsmarknad och integration
prognostiserar överskott på intäkter och personalkostnader med totalt 0,6 mkr.
Överskottet på förvaltningsgemensamt med
1,5 mkr avser huvudsakligen ej fördelad budget.
Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen. Det är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte
ska öka personalkostnaden.
Överförmyndarnämndens pr ognos visar ett
nollresultat.
Övriga nämnder bedöms hålla
budget.
Avgiftskollektivet VA-verksamhet
Inga kända avvikelser i dagsläget för avgiftskollektivet. Det samlade resultatet för VAverksamheten uppgick 2019-01-01 till 6,2
mkr

2018-03-04

Investeringar
Den totala investeringsbudgeten uppgår till 110,8 mkr, därav 94,7 mkr till skattefinansierad
verksamhet. De största investeringsprojekten avser ny förskola norr med 22 mkr, samt
fastigheten Skördetröskan med 33 mkr.. Övriga strategiska investeringar och övriga investeringar inom kommunstyrelsen utgör 27,5 mkr.
.
På de avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten uppgår investeringsbudgeten 2019 till 16,1 mkr.
Till och med februari 2019 har totalt 10,4 mkr investerats.

Likvida medel
Likviditeten fortsätter att vara god,
Det bidrar till att kommunen inte behöver låna till stora investeringar
som exempelvis förskolan på Norr.
Den 28 februari uppgick likvida
medel till 87,9 mkr.

Likvida medel
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Upplåning

Närmast kommande lån för
omsättning är den 18 oktober 2019.
Det avser ett lån på 30 mkr som
idag löper med rörligt ränta.
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. Kommunens låneskuld uppgår till
260,2 mkr. 63 procent av
låneskulden är bundna lån, och 37
procent har rörlig ränta.
Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,3 år och den genomsnittliga
räntebindningen är 2,24 år, snitträntan ligger på 1,16% enligt prognos från Ki Finans.
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