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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
2018-12-17
§§
till och med

Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Revidering av bolagsordning Hallsbergs Bostads AB
Ändring i förbundsordningen – Sydnärkes kommunalförbund
Anmälningsärende
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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§ 160- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1.
2.
3.
4.

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
Ordförande utför upprop, närvarolista framgår av protokollets framsida.
Anders Lycketeg (C) väljs att tillsammans med ordförande, justera protokollet omedelbart.
Föredragningslistan fastställs på det vis som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-12-17

§ 161 - Arbetsordning för kommunfullmäktige
(18/KS/215)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige måste enligt 5 kap. 71 § kommunallagen ha en arbetsordning och i 72 §
samma kapitel anges några bestämmelser som arbetsordningen måste innehålla, resten är upp
till varje kommun. Arbetsordningen bör ses över med jämna mellanrum så att den fortfarande
är relevant. I och med att SKL tagit fram ett nytt underlag för arbetsordningar och att det
nyligen varit val har en revidering av arbetsordningen för Hallsbergs kommuns fullmäktige
gjorts.

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta arbetsordning för
kommunfullmäktige och samtidigt upphör tidigare arbetsordning (antagen av
kommunfullmäktige 19 oktober 2015) att gälla.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta arbetsordning för
kommunfullmäktige och samtidigt upphör tidigare arbetsordning (antagen av
kommunfullmäktige 19 oktober 2015) att gälla.

Beslutsunderlag



TS Arbetsordning för kommunfullmäktige
Arbetsordning för kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162 - Revidering av bolagsordning Hallsbergs Bostads AB
(18/KS/219)

Ärendebeskrivning
Revidering av bolagsordning avseende aktiekapital och antal aktier.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en ny bolagsordning för
Hallsbergs Bostads AB.

Beslut
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en ny bolagsordning för
Hallsbergs Bostads AB.

Beslutsunderlag



TS Bolagsordning Hallsbergs Bostads AB
Bolagsordning för Hallsbergs Bostadsaktiebolag

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163 - Ändring i förbundsordningen – Sydnärkes kommunalförbund
(18/KS/218)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med en begäran om att fastställa ändringar i
förbundsordningen enligt förbundets förslag. Ändringarna syftar främst till att möjliggöra
förvärv av återvinningscentraler från kommunerna och att ta lån i samband med dessa förvärv.
Till ärendet bifogas både förbundsordningen som den är föreslagen samt en kopia med
ändringarna tydligt utmärkta.

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa förbundsordning för
Sydnärkes kommunalförbund.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa förbundsordning för
Sydnärkes kommunalförbund.

Beslutsunderlag






TS Ändring i förbundsordningen, Sydnärkes kommunalförbund
Begäran om ändring i förbundsordningen
Protokollsutdrag § 99 Ändring av för förbundsordningen avseende bl.a. lån och borgen DNR
SKF 113
Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund med ändringar

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-12-17

§ 164- Anmälningsärende
Ärendebeskrivning
Annons

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Annons

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-12-17

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 160

Arbetsordning för kommunfullmäktige
§ 161
18/KS/215

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:18/KS/215

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Förslaget på den nya arbetsordningen bygger på den tidigare arbetsordningen och ett underlag som
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram. Några revideringar, utöver vad som tagits med
från SKLs underlag, har gjorts. Dessa är redovisning av obesvarade motioner, när frågor från
förtroendevalda senast ska lämnas in för att besvaras under nästkommande sammanträde samt
ändringar av lagrum så att de stämmer överens med den nya kommunallagen.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta arbetsordning för
kommunfullmäktige och samtidigt upphör tidigare arbetsordning (antagen av kommunfullmäktige 19
oktober 2015) att gälla.

Ärendet

Kommunfullmäktige måste enligt 5 kap. 71 § kommunallagen ha en arbetsordning och i 72 § samma
kapitel anges några bestämmelser som arbetsordningen måste innehålla, resten är upp till varje
kommun. Arbetsordningen bör ses över med jämna mellanrum så att den fortfarande är relevant. I
och med att SKL tagit fram ett nytt underlag för arbetsordningar och att det nyligen varit val har en
revidering av arbetsordningen för Hallsbergs kommuns fullmäktige gjorts.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Arbetsordning för kommunfullmäktige

Hallsbergs kommun
Beslutad av kommunfullmäktige: 201X-XX-XX
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig: Kommunsekreterare
Ärendenummer:

Arbetsordning för
kommunfullmäktige
Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.

Arbetsordning
Reglerar kommunfullmäktiges arbetsformer.

Datum

Sida

201X-XX-XX

2(16)
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Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige har 45 ledamöter och 26 ersättare.

Presidium
2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
som tillsammans utför fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på
ett sammanträde som hålls före december månads utgång.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Interimsordförande, ålderspresident
3§
Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet m.m.
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdraget
5§
Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan,
beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att
uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av
fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till administrativa
avdelningen.

Datum

Sida

201X-XX-XX

5(16)

Tid för sammanträdena
6§
Fullmäktige beslutar senast under december månad vilka dagar och tider som
ordinarie sammanträden som ska hållas under kommande år.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober.
Dagen och tiden för det första sammanträdet bestäms i den
sammanträdeskalender som upprättas för det år som val till kommunfullmäktige
sker.

Extra sammanträde
7§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd
med vice ordförandena.
En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.

Ändringar i sammanträdesordningen
8§
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages
på kommunens anslagstavla.

Plats för sammanträde
9§
Fullmäktige sammanträder på plats som ordföranden bestämmer.

Placering av ledamöter under sammanträde
10 §
Vid kommunfullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter och
fullmäktiges sekreterare särskilda platser vid presidiebordet.

Datum

Sida

201X-XX-XX

6(16)

Övriga ledamöter i fullmäktige placeras gruppvis i sessionssalen i den ordning som
presidiet bestämmer efter samråd med partiföreträdarna.
Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandenas ställe, intar
särskilt anvisad plats. Ersättare, som tjänstgör för annan ledamots ställe, intar
dennes plats.

Deltagande på distans
11 §
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföringen sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor.
Ledamöter som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet
anmäla detta till administrativa avdelningen. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.

Kungörelse av sammanträdena
12 §
Ordföranden ska kungöra tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige
och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska
kungöras på kommunens digitala anslagstavla minst 10 dagar före
sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde
minst 10 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid
och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen
tillgängliggörs för ledamöter och ersättare via meetings, om inte skäl talar
däremot.
I kommunallagen (2017:725) finns undantagsbestämmelser för brådskande
ärenden.

Förlängning av sammanträde och fortsatt
sammanträde
13 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Datum

Sida

201X-XX-XX

7(16)

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen
för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträde
14 §
Ordföranden bestämmer, vid behov efter samråd med kommunstyrelsens
presidium, när fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.
15 §
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller
yttranden i ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och
ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och enkla frågor ska, om de inkommit till administrativa
avdelningen i sådan tid att det är möjligt, tillställas samtliga ledamöter och
ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande
av ersättare
16 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till administrativa avdelningen.
Administrativa avdelningen kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
17 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde,
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Detta innebär ingen plikt för ordföranden att aktivt söka efter ersättare annat än
att genom fråga till närvarande i lokalen undersöka om ersättare finns tillgänglig.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.

Datum

Sida

201X-XX-XX

8(16)

18 §
Det som står i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.
19 §
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
20 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare
21 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 20 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
22 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas
som inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Datum

Sida

201X-XX-XX

9(16)

Yttranderätt vid sammanträdena, utöver
kommunfullmäktiges ledamöter
23 §
Rätt att delta i överläggningen har


kommunalråd och oppositionsråd,



ordförande och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd
vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,



ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,



ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation
eller fråga när överläggningen hålls med anledning av svaret,



styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§
kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
förhållandena i företaget.

24 §
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelse och årsredovisning.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende
som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
25 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som
det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna
samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i den utsträckning som behövs kalla ordföranden och vice
ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande
kommunerna/regionen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
26 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.

Datum

Sida

201X-XX-XX

10(16)

Talarordning och ordning vid sammanträdena
27 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i
vilken hen anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggning har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört.
Rätten till replik gäller för den som direkt berörs av det som har anförts. Inlägget
görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra
inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under hens anförande.
Ordföranden kan utvisa den, ledamot eller åhörare, som uppträder störande och
inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera
eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden
28 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
29 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.

Datum
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Omröstningar
30 §
Om omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
31 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
1. upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas eller
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
32 §
En motion


ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter



får inte ta upp ämnen av olika slag



väcks genom att den ges in till administrativa avdelningen, eller vid
ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som
ledamot vid ett sammanträde.
Kommunstyrelsen ska till varje sammanträde redovisa de motioner som
inte har beretts färdigt. Redovisningen görs på alla ordinarie
sammanträden i fullmäktige och sker i form av en förteckning över de
obesvarade motionerna.
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Förslag från kommuninvånare
33 §
Den som är folkbokförd i kommunen får lämna in förslag från
kommuninvånare. Förslaget lämnas in till administrativa avdelningen.
Inkomna förslag tas med i kallelsen till nästkommande fullmäktige och
lämnas över till berörd förvaltning.

Interpellationer
34 §
En interpellation ska vara skriftlig och ska ges in till administrativa avdelningen
senast fem arbetsdagar före det sammanträde vid vilket den avses att ställas.
Interpellationen ska ges i pappersform, då den ska vara egenhändigt
undertecknad, eller i elektronisk form. I det senare fallet ska den som ger in den,
underteckna interpellationen egenhändigt senast vid det sammanträde den ställs.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och redovisas senast i samband med
att interpellationen besvaras. Uppgift om att interpellationssvar kommer att
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen, om reglerna för när
kungörelse ska ske medger det.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap.
2-6 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara
interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid
det tillfället.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta i en
interpellationsdebatt.

Frågor
35 §
En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Den ska ges in till administrativa avdelningen senast två arbetsdagar före det
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
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Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också för fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Endast frågeställaren och den som svarar på frågan får delta i debatten.

Beredning av ärendena
36 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Återredovisning från nämnderna
37 §
Fullmäktige beslutar om omfattning och formerna för nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Förklaring vid revisionsanmärkning
38 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden i vilken
ordning förklaringar över en anmärkning, som revisorerna har framställt i
revisionsberättelsen, ska inhämtas från den nämnd mot vilken
anmärkningen har riktats.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
39 §
Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och
anmärkning

Beredning av revisorernas budget
40 §
Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
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Valberedning
41 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av åtta ledamöter och lika många ersättare, om inte
fullmäktige beslutar annat.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och fullmäktiges
valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokoll
42 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar
de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation
43 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.
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Särskilt yttrande
44 §
Ledamot eller tjänstgörande ersättare har rätt att få röstförklaring eller särskilt
yttrande fogat som bilaga till protokollet. På uppmaning av ordföranden ska
röstförklaringen eller det särskilda yttrandet redovisas för fullmäktige.

Expediering m.m.
45 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.
46 §
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med
vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § kommunallagen. Härutöver ska hela protokollet
publiceras på kommunens hemsida i den utsträckning hinder ej möter på grund av
lag eller annan författning.
47 §
Anmälning och ingivande av handlingar, som enligt arbetsordningen ska göras hos
fullmäktiges ordförande kan också göras hos administrativa avdelningen.

Allmänhetens frågestund
48 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att vid varje sammanträde med fullmäktige ställa
frågor med anledning av de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.
Ordföranden kan tillåta även andra aktuella frågor.
I kungörelsen till sammanträdena ska anges att allmänhetens frågestund ska
förekomma.
Allmänhetens frågestund hålls vid lämplig tidpunkt före fullmäktiges behandling
av ärendena.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden
ska genomföras och får kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen
som behövs för att lämna upplysningar under den.
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Aktuell information
49 §
På dagordningen vid varje sammanträde ska punkten ”Aktuell information”
finnas. Ordföranden avgör vilken information som ska ges under denna punkt och
vem av de förtroendevalda eller kommunens tjänstemän som ska kallas att ge
informationen. Ordföranden kan också besluta inbjuda annan person för att ge
information.

Ledamöternas frågestund
50 §
På dagordningen vid varje sammanträde ska punkten ”Ledamöternas frågestund
finnas”. Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna
punkt ställa frågor till nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan skall
vara av enklare karaktär som inte kräver några förberedelser. Frågan ska lämnas
in i skrift senast klockan 12, sammanträdesdag, och ska av ordföranden anmälas
vid fastställandet av dagordningen. Ordföranden kan tillåta att fråga som lämnas
in senare får ställas under sammanträdet om det är angeläget. Debatt får
förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

Debatter utan anknytning till aktuellt
beslutsärende
51 §
Ordföranden ska efter samråd med vice ordförandena besluta om att hålla
debatter i fullmäktige. Debatterna kan antingen vara sådana som kan planeras in
redan i samband med årsplanering av fullmäktiges sammanträden eller vara
sådana som planeras in med relativt kort varsel. Ordföranden avgör efter samråd
som beskrivits ovan formerna för debatterna.

Revidering av bolagsordning Hallsbergs
Bostads AB
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Bolagsordning Hallsbergs Bostads AB
Ärendebeskrivning

Revidering av bolagsordning avseende aktiekapital och antal aktier.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en ny bolagsordning för Hallsbergs
Bostads AB.

Ärendet
Den bolagsordning som Kommunfullmäktige tidigare beslutat den 3 april 2017 revideras avseende
aktiekapital och antal aktier. Förändringen är en konsekvens av den under årets genomförda
nyemission som planerades i samband med bolagsbildningen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Bolagsordning

Bolagsordning för Hallsbergs Bostadsaktiebolag
556875-3114
§ 1 Firma
Bolagets firma är Hallsbergs Bostadsaktiebolag.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Hallsberg, Örebro län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Hallsbergs kommun förvärva, äga,
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och därtill hörande kollektiva anordningar,
samt lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre andel av bolagets fastigheter och används för
kommunal eller kommersiell verksamhet.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Hallsbergs kommun och erbjuda hyresgästerna
möjlighet till inflytande.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, enligt lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Aktieägarna.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas. Vad som är beslut av principiell betydelse eller större vikt framgår av ägardirektiven.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter samt lägst 5 och högst 10
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun för tiden från den årsstämma
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av
bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och - i förekommande fall
revisorssuppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i
Hallsbergs kommun utse två lekmannarevisorer och två suppleanter.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra veckor
och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 15 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen samt enligt offentlighetsoch sekretesslagen.
§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hallsbergs
kommun.

Ändring i förbundsordningen – Sydnärkes
kommunalförbund
§ 163
18/KS/218

Tjänsteskrivelse
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Ändring i förbundsordningen – Sydnärkes kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med en begäran om att fastställa ändringar i
förbundsordningen enligt förbundets förslag. Ändringarna syftar främst till att möjliggöra förvärv av
återvinningscentraler från kommunerna och att ta lån i samband med dessa förvärv. Till ärendet
bifogas både förbundsordningen som den är föreslagen samt en kopia med ändringarna tydligt
utmärkta.

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa förbundsordning för
Sydnärkes kommunalförbund.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Christina Torpman

Kommundirektör

Kommunsekreterare

Bilagor
Begäran om ändring i förbundsordningen
Protokollsutdrag § 99 Ändring av förbundsordning avseende bl.a. lån och borgen DNR SKF 113
Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund med ändringar
Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund

Anmälningsärende
§ 164

Sammanträdets avslutning
§ 165

