
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-16

 Kommunstyrelsen

Tid Plats
15:00-15:45 Hörnet, kommunhuset Hallsberg  

Övriga

Maria Neander Karebo (Personalchef)
Maria Fransson (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-5

Ordförande _________________________________________________________________
Magnus Andersson

Justerare _________________________________________________________________
Torbjörn Appelqvist

Sekreterare _________________________________________________________________
Maria Fransson

Ej tjänstgörande ersättare

Ulf Ström (S)

Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Torbjörn Appelqvist (M)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Tryggve Thyresson (V)
Lennart Pettersson (M)
Anders Lycketeg (C)
Erik Storsveden (L)
Tomas Hagenfors (KD)
Christina Johansson (S)  ersätter Hans Karlsson 
(S)
Lotta Öhlund (MP)  ersätter Andreas Tranderyd 
(MP)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-16

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-01-16
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-01-16 till och med 2018-02-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-16

Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 1 Sammanträdets öppnande
§ 2 Kommundirektörens anställningsvillkor
§ 3 Firmatecknare bankgiro 2018
§ 4 Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, 

låneförbindelser, fullmakt m.m 2018
§ 5 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-16

Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1- Sammanträdets öppnande

Ärendebeskrivning

1. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
2. Ordförande utför upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Torbjörn Appelqvist väljs att, tillsammans med ordförande, justera protokollet omedelbart.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-16

Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 2- Kommundirektörens anställningsvillkor

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar om anställningsvillkor avseende kommundirektören. Det har nu 
uppkommit behov av att genomföra diskussion avseende dessa villkor.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, med erforderligt biträde från 
personalchefen i Hallsbergs kommun, inom ramen för gällande arbetsrättsliga regler och 
praxis påbörja och med för Hallsbergs kommun bindande verkan slutföra överläggning med 
kommundirektören avseende överenskommelse om upphörande av dennes anställning.

2. Lena Fagerlund träder in som tillförordnad kommundirektör tills vidare. 
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att komma överens med henne om villkor för 
uppdraget och att i övrigt agera som arbetsgivare gentemot henne.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Det antecknas att ledamöterna är av uppfattningen att mötet har sammankallats på 
föreskrivet vis.

I kommunstyrelsen fördrar ordföranden ärendet, varefter ärendet diskuteras

Ledamöterna enas därefter om det beslut som framgår nedan

 

Beslut

1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, med erforderligt biträde från 
personalchefen i Hallsbergs kommun, inom ramen för gällande arbetsrättsliga regler och 
praxis påbörja och med för Hallsbergs kommun bindande verkan slutföra överläggning med 
kommundirektören avseende överenskommelse om upphörande av dennes anställning.

2. Lena Fagerlund träder in som tillförordnad kommundirektör tills vidare. 
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att komma överens med henne om villkor för 
uppdraget och att i övrigt agera som arbetsgivare gentemot henne.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-16

Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3 - Firmatecknare bankgiro 2018 
(18/KS/25)

Ärendebeskrivning

Firmatecknare för bankgiro

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att firmateckning för bankgiro sker enligt följande:

1. Lena Axelsson, Roger Edström, Ann-Charlotte Korff och Lena Fagerlund två i förening eller 
en av de, tillsammans med Yvonne Berglund, Fredrik Strömberg eller Maryam Axelsson, 
liksom de förtroendevalda politikerna Magnus Andersson, Siw Lunander, Veronica Wallgren, 
Lotta Öhlund samt Torbjörn Appelqvist, två i förening, får på kommunens vägnar utfärda 
anvisningar på bankgiro, samt kvittera ut eller överlåta checkar och postväxlar som är ställda 
till kommunen eller något av dess förvaltningsorgan.

2. Tidigare beslut om rätt att teckna fima enligt punkt ett upphör gälla fån och med den dag 
då detta beslut vunnit laga kraft.

 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att firmateckning för bankgiro sker enligt följande:

1. Lena Axelsson, Roger Edström, Ann-Charlotte Korff och Lena Fagerlund två i förening eller 
en av de, tillsammans med Yvonne Berglund, Fredrik Strömberg eller Maryam Axelsson, 
liksom de förtroendevalda politikerna Magnus Andersson, Siw Lunander, Veronica Wallgren, 
Lotta Öhlund samt Torbjörn Appelqvist, två i förening, får på kommunens vägnar utfärda 
anvisningar på bankgiro, samt kvittera ut eller överlåta checkar och postväxlar som är ställda 
till kommunen eller något av dess förvaltningsorgan.

2. Tidigare beslut om rätt att teckna fima enligt punkt ett upphör gälla fån och med den dag 
då detta beslut vunnit laga kraft.

Ärende

På grund av personalförändringar uppdateras rätten att teckna kommunens firma för 
bankgiro.
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Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag
 Firmatecknare för bankgiro

Paragrafen är justerad

Page 7 of 9
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Sammanträdesdatum 2018-01-16

Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 - Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, 
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m 2018 
(18/KS/20)

Ärendebeskrivning

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, 
låneförbindelser, fullmakt m.m

Beslut

Kommunstyrelsens föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica Wallgren, lotta 
Öhlund eller Torbjörn Appelqvist, i samtliga fall med kontrasignering av antingen Lena 
Fagerlund, Clas-Göran Claesson eller Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommunsnamn 
med bindande verkan underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, 
fullmakter, avtal och liknande handlingar såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet 
beslutar annat.

2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat 
beslutanderätten till en tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta bindande 
beslut, att tjänsteperson ensam får underteckna avtal, kontrakt, lånehandlingar och liknande 
handlingar.

3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan upphör.

 

Ärende 

På grund av personalförändringar uppdateras rätten att teckna kommunens firma för avtal 
och liknande handlingar.

Beslutsunderlag
 Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, 

låneförbindelser, fullmakt m.m

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning

Ordföranden tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets öppnande

§ 1

   



Kommundirektörens anställningsvillkor

§ 2

   



Firmatecknare bankgiro 2018 

§ 3

18/KS/25
   



 Tjänsteskrivelse  1 (1) 
                                                  
2018-01-16 Dnr:    

 
 
 
 

 

Version 1.2 

Firmatecknare för bankgiro   

Ärendebeskrivning 
Firmatecknare för bankgiro 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att firmateckning för bankgiro sker enligt följande:  
 
1. Lena Axelsson, Roger Edström, Ann-Charlotte Korff och Lena Fagerlund två i 
förening eller en av dem tillsammans med Yvonne Berglund, Fredrik Strömberg eller 
Maryam Axelsson, liksom de förtroendevalda politikerna Magnus Andersson, Siw 
Lunander, Veronica Wallgren, Lotta Öhlund samt Torbjörn Appelqvist, två i förening, 
får på kommunens vägnar utfärda anvisningar på bankgiro, samt kvittera ut eller 
överlåta checkar och postväxlar som är ställda till kommunen eller något av dess 
förvaltningsorgan. 
 
2. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt punkt ett upphör att gälla från och 
med den dag då detta beslut vunnit laga kraft. 

Ärendet 
På grund av personalförändringar uppdateras rätten att teckna kommunens firma för 
bankgiro. 

 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Lena Fagerlund  Roger Edström 

Ekonomichef  Ekonom 

 

  

 

 

 



Firmatecknare i samband med 
fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, 

låneförbindelser, fullmakt m.m 2018

§ 4

18/KS/20
   



 Tjänsteskrivelse  1 (1) 
                                                  
2018-01-16  

  

 
 

 

Version 1.2 

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, 
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakt m.m.
   

Ärendebeskrivning 
Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal, borgensförbindelser, 
låneförbindelser, fullmakt m.m. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige föreslås besluta att:  
 
1. Magnus Andersson, eller vid förhinder för honom Siw Lunander, Veronica 
Wallgren, Lotta Öhlund eller Torbjörn Appelqvist, i samtliga fall med kontrasignering 
av antingen Lena Fagerlund, Clas-Göran Classon eller Marianne Christiansen, får i 
Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar, 
kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och liknande handlingar, 
såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat. 
 
2. Som ett undantag från 1 gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat 
beslutanderätten till en tjänsteperson eller då det ingår i dennes tjänst att fatta 
bindande beslut, att tjänsteperson ensam får underteckna avtal, kontrakt, 
lånehandlingar och liknande handlingar. 
 
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan upphör. 

Ärendet 
På grund av personalförändringar uppdateras rätten att teckna kommunens firma för 
avtal och liknande handlingar. 

 
 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Lena Fagerlund  Roger Edström 

Ekonomichef   Ekonom 

 

  



Sammanträdets avslutning

§ 5
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