
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

  Kommunfullmäktige 

Tid Plats
 18:30-22:00 Alléskolan aula, Hallsberg

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Kjell Rapp (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Peter Hörlin (S)
Aminatu Bello (S)
Joakim Hedelind (S)
Gunnel Hedström (S)
Andreas Svahn (S)
Lillemor Pettersson (S)
Bernth Gahm (S)
Sandra Hamilton (M)
Olle Isacsson (M)
Rikard Bergström (M)
Mathias Olsson (M)
Andreas Zakrisson (C)
Mattias Bjurenholt (C)
Yngve Lindholm (C)
Jaana Storsveden (L)
Andreas Glad (KD)
Gert Öhlin (L)
Ingela Hagenfors (KD)
Peter Tillman (V)
Sören Pettersson (V)
Lotta Öhlund (MP)
Linda Eng Jidling (MP)
Christian Eriksson (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Hans Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), 2:e vice ordförande
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Börje Andersson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Emelie Mc Quillan (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Erik Teerikoski (C)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Towe Jegeros (V)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Jarmo Kurvinen (SD)
Dan Fredriksson (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

Övriga 
 

Christina Torpman, Kommunsekreterare
Lena Fagerlund, Kommundirektör

Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare. Justeringen föreslås äga rum den 19 

februari klockan 14:00.
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av föredragningslistan.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

2 – Allmänhetens frågestund Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på 
dagordningen.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

3 – Aktuell information Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

4 - Avsägelser och fyllnadsval (21/KS/17) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Veronica Wallgren (S) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Hallbo.
Kjell Unevik (M) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt uppdrag som vice 
ordförande för revisorerna.
Siv Palmgren (S) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt uppdrag som 
ordförande för revisorerna.
Inga-Britt Ritzman (S) har inkommit med begäran om att entledigas från sina uppdrag som 
förste vice ordförande i kommunfullmäktige, förste vice ordförande i myndighetsnämnden, 
ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden, ledamot i Sydnärkes kommunalförbund, 
ersättare för stämmoombud i kommunens bolag samt ersättare för stämmoombud i 
Vätternvatten AB.
Rikard Arveden (M) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Hallsbergs kommunhus AB.
Lotta Öhlund (MP) har inkommit med begäran om att entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att entlediga Veronica Wallgren (S) från sitt uppdrag som ledamot i Hallbo.
att entlediga Kjell Unevik (M) från sitt uppdrag som vice ordförande för revisorerna.
att entlediga Siv Palmgren (S) från sitt uppdrag som ordförande för revisorerna.
att entlediga Inga-Britt Ritzman (S) från sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, förste vice ordförande i kommunfullmäktige, förste vice ordförande i 
myndighetsnämnden, ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden, ledamot i Sydnärkes 
kommunalförbund, ersättare för stämmoombud i kommunens bolag, ersättare för 
stämmoombud i Vätternvatten AB samt att begära sammanräkning från Länsstyrelsen 
Örebro län.
att entlediga Rikard Arveden (M) från sitt uppdrag som ersättare i Hallsbergs kommunhus 
AB.
att entlediga Lotta Öhlund (MP) från sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden.
att välja Siv Palmgren (S) som ny vice ordförande för revisorerna.
att välja Kjell Unevik (M) som ny ordförande för revisorerna.
att välja Theres Andersson (S) som ny förste vice ordförande i kommunfullmäktige, förste 
vice ordförande i myndighetsnämnden och ersättare för stämmoombud i kommunens 
bolag samt ersättare för stämmoombud i Vätternvatten AB.
att välja Ulf Ström (S) som ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden.
att välja Peter Björk (S) som ny ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
att välja Ewa-Rosa Sliwinska (S) som ny ledamot i Sydnärkes kommunalförbund.
att välja Helén Svensson (MP) som ny ersättare i bildningsnämnden.
Beslutsunderlag 

 Avsägelse Veronica Wallgren
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

 Avsägelse, Kjell Unevik
 Avsägelse, Siv Palmgren
 Avsägelse, Inga-Britt Ritzman
 Avsägelse, Rikard Arveden
 Avsägelse, Lotta Öhlund
 Komplettering avsägelse, Inga-Britt Ritzman
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

5 - Val av vice ordförande för taxe- och 
avgiftsnämnden (21/KS/25)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Medlemskommunerna i taxe- och avgiftnämnden har antagit ett nytt reglemente för 
nämnden med giltighetstid från och med 2021-01-01. I det nya reglementet står skrivet i 9 
§ att nämnden ska ha ett roterande vice ordförandeskap och att detta uppdrag ska väljas av 
kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun. För återstående tid av denna mandatperiod ska 
Laxå kommuns ledamot i nämnden utses till vice ordförande enligt den ordning som 
framgår av 9 § fjärde stycket i reglementet för taxe- och avgiftsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att välja Nils-Olof Tivemyr (C) till vice ordförande i 
taxe- och avgiftsnämnden från och med 2021-02-15 till mandatperiodens slut, 2022-12-31.
Beslutsunderlag 

 TS Val av vice ordförande för taxe- och avgiftsnämnden
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

6 - Riktlinjer för markanvisning och införande 
av tomtköavgift (21/KS/38)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska varje kommun som 
genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Förslag till revidering av 
riktlinjer för markanvisning har upprättats. Syftet är att förtydliga och underlätta processen 
kring markanvisningar av kommunägda markområden och småhustomter.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2021-02-02, § 4 beslut om att anta reviderade riktlinjer för 
markanvisning, enligt beslutspunkt 1 i tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
2. att upphäva tidigare beslut ”Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisningar”, KF § 141/2016.
3. att införa en tomtköavgift om 300 kr per år. 

Beslutsunderlag 
 TS Riktlinjer för markanvisning och införande av tomtköavgift
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

7 - Försäljning av fastigheten Ängen 4 
(21/KS/33)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
2017 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att sälja fastigheten Ängen 4 
(nuvarande gatukontor). Kommunen har nu skrivet avtal med en köpare till fastigheten 
Ängen 4 med villkor att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna föreslagen försäljning av fastigheten 
Ängen 4 och därmed påskrivet köpekontrakt.
Beslutsunderlag 

 TS Försäljning av fastigheten Ängen 4
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

8 - Kommunikationspolicy för Hallsbergs 
kommun (21/KS/30)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har en kommunikationspolicy som beslutades av kommunstyrelsen 
2015. En revidering har nu genomförts. Revideringen syftar till att förenkla och förtydliga 
vilket ställningstagande Hallsbergs kommun har på kommunikation. Förutom en allmän 
revidering har även ett förtydligande gjorts kring tillgänglighet utifrån Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service (webbtillgänglighetsdirektivet).

I andra styrdokument kan det förekomma generella hänvisningar till 
kommunikationspolicyn som antogs 2015. Vid upphävande av den kommunikationspolicyn 
föreslås dessa hänvisningar kunna ersättas med hänvisningar till den reviderade 
kommunikationspolicyn. 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att anta förslag till revidering av kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun och i 
samband med detta upphäva tidigare beslut om kommunikationspolicy från 2015.
att i och med detta beslut ersätta generella hänvisningar till tidigare kommunikationspolicy 
i andra styrdokument.
Beslutsunderlag 

 TS Kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun
 Kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

9 - Attestreglemente (21/KS/28) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2007 attestreglemente i Hallsbergs kommun. Det finns skäl 
till att utvärdera och omarbeta reglementet, eftersom lagstiftning, rekommendationer och 
andra förhållanden har förändrats sedan 2007. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nytt reglemente.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta fastställa attestreglementet och i samband med detta 
upphäva tidigare beslutat attestreglemente.
Beslutsunderlag 

 TS Attestreglemente
 Attestreglemente
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

10 - Riktlinje för krav- och 
inkassoverksamhet (21/KS/29)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2013 policy för krav och inkassoverksamhet i Hallsbergs 
kommun. Det finns skäl till att utvärdera och omarbeta policyn, eftersom lagstiftning och 
rekommendationer har förändrats sedan 2013. I och med utvärdering och omarbetning 
föreslås att policy för krav och inkassoverksamhet 2013 upphör och beslut om ny riktlinje 
för krav- och inkassoverksamhet fastställs. Beslut om upphörande av policy för krav- och 
inkassoverksamhet ska vidare till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2021-02-02, § 13 beslut om att anta riktlinjer för krav- och 
inkassoverksamhet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upphäva policy 
för krav- och inkassoverksamhet från 2013.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att policyn för krav- och inkassoverksamheten från år 
2013 upphör att gälla.
Beslutsunderlag 

 TS Riktlinje för krav-och inkassoverksamhet
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

11 – Obesvarade motioner Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Nedan listas obesvarade motioner:

 Motion om införande av nollbasbudget (inkom 2020-11-23)
 Motion om förskolelokaler i Hallsberg (inkom 2020-12-06)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

12 - Förslag från kommuninvånare (21/KS/3) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Under perioden 4 december 2020 - 4 februari 2021 har fyra förslag från kommuninvånare 
inkommit.

 Förbättring av rekreationsområde
 Träningsplats för personer med funktionsvariationer
 Gör Hallsberg levande
 Mer kunskap om barn med npf inom förskolor, skolor och fritidshem

Beslutsunderlag 
 Förslag från kommuninvånare 210215
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

13 – Meddelanden Föredragande  

Ärendet i korthet 
Inkomna meddelanden under perioden 4 december 2020 - 4 februari 2021.
Anmälningar 

 /KS/2015914 /KS/2015914    Utredning av nya målgrupper Samordningsförbundet 
Sydnärke

 /KS/2015915 /KS/2015915    Behovsinventering och planering av insatser inför 
verksamhetsåret 2020

 /KS/2015968 /KS/2015968    Protokoll från tillsyn av Sydnärkes 
överförmyndarnämnd
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-02-15  

14 – Ledamöternas frågestund Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till 
nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver 
några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen 
och ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta 
att fråga som lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt 
får förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.
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15 – Sammanträdets avslutning Föredragande  
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Avsägelser och fyllnadsval

4

21/KS/17
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HALLSBERGS
KOMMUN

Kammunstyrelseförvaltningen Blanketten Iämnas till

Administrativa avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Veronica Wallgren

Partitillhörighet: Socialdemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

@ Ledamot Hallbo

Kommunalräd

Ordförande Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande Social- och arbetsmarknadsnämndens

individutskott

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunstyrelsen

Vice ordförande Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamot Hallsbergs kommunhus AB

Ledamot Samordningsförbundet Sydnärke

Hemsida E-post Organisationsnr

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se 212000-1926

Postadress Besöksadress Telefon Fax Ba nkgiro

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 0582-68 50 02 577—3338
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Datum Sida

2(2)

Ersättare Sydnärkegruppen

Underskrift: %W (”%/£

Datum: ///// 32/
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HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen Blanketten Iämnas till

Administrativa avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Kjell Unevik

Partitillhörighet: Moderaterna

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

)( Vice ordförande Revisorerna

Underskrift: LC)M Wi<
Datum: /‘57/VZÜJ/

Hemsida E-post Organisationsnr

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 0582-68 50 02 577-3338
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HALLSBERGS
KOMMUN

KommunstyreIseförvaltningen Blanketten Iämnas till

Administrative avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som
förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Siv Palmgren

Partitillhörighet: Socialdemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

\

Ordförande Revisorerna

Underskrift: Cj/1Y<ZLÄ„gQ/L—x/
, U

Datum: /€/W‚ ZäZ//

Hemsida E-post

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se
Postadress Besöksadress Telefon Fax
694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582—68 50 00 vx 0582-68 50 02

Orga nisatio nsnr

212000—1926

Bankgiro

577-3338
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HALLSBERGS
KOMMUN

Kammunstyrelseförvaltningen Blanketten lämnas till

Administrative avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Inga-Britt Ritzman

Partitillhörighet: Socialdemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

' I
1

}\g Förste vice ordförande Kommunfullmäktige

Förste vice ordförande Myndighetsnämnden

X” Ledamot Social— och arbetsmarknadsnämnden

‘;f Förste vice ordförande Social- och arbetsmarknadsnämndens

individutskott

Z Ledamot Sydnärkes kommunalförbund

Vigselförrättare/Namngivningsofficiant

& Ersättare Stämmoombud kommunens bolag

X’ Ersättare Stämmoombud Vätternvatten AB

Hemsida E-post Organisationsnr

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se 212000—1926
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 0582-68 50 02 577—3338
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Datum Side

2(2)

„} ‚_
;

_

;
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‘ ‘

__
!, ‚

Underskrift: bias-„>? ai„))(fi;L. d-«cfi\ (fir-» r> -\

. \‘—-‚ \\}

Datum: <"“QC:LQ_C3
[
SL) 010
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HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen Blanketten Iämnas till

Administrativa avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Rikard Arveden

Partitillhörighet: Moderaterna

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

“;ZI Ersättare Hallsbergs kommunhus AB

Underskrift:
‘\V‚‘/

Datum: 2010 “f(“02

Hemsida E—post

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se

Postadress Besöksadress Telefon Fax

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582—68 50 00 vx 0582-68 50 02

Organisatio nsnr

212000-1926

Bankgiro

577-3338Page 26 of 57



HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen Blanketten Iämnas till

Administrative avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som
förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Lotta Öhlund

Partitillhörighet: Miljöpartiet

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

Ledamot drift- och servicenämnden

>< Ersättare bildningsnämnden

Ersättare kommunfulimäktige

Ersättare kommunstyrelsen

Ersättare Hallsbergs kommunhus AB

Ersättare valberedningen

Underskrift: $äf:g \}

Datum: &lOQ‚ Öl

Hemsida E-post Organisationsnr
Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro
694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 0582-68 50 02 577-3338Page 27 of 57



HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen Blanketten lämnas till

Administrativa avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Inga-Britt Ritzman

Partitillhörighet: Socialdemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

Ledamot Kommunfullmäktige

Underskrift:\%53;„®W
Datum: Ä//<7ÜÄ

Hemsida E-post Organisationsnr

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582—68 50 00 vx 0582-68 50 02 577-3338
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Val av vice ordförande för taxe- och 
avgiftsnämnden

5

21/KS/25
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/KS/25 

Val av vice ordförande för taxe- och avgiftsnämnden

Ärendebeskrivning 
Medlemskommunerna i taxe- och avgiftnämnden har antagit ett nytt reglemente för nämnden med 
giltighetstid från och med 2021-01-01. I det nya reglementet står skrivet i 9 § att nämnden ska ha ett 
roterande vice ordförandeskap och att detta uppdrag ska väljas av kommunfullmäktige i Hallsbergs 
kommun. För återstående tid av denna mandatperiod ska Laxå kommuns ledamot i nämnden utses 
till vice ordförande enligt den ordning som framgår av 9 § fjärde stycket i reglementet för taxe- och 
avgiftsnämnden.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att välja Nils-Olof Tivemyr (C) till vice ordförande i taxe- och 
avgiftsnämnden från och med 2021-02-15 till mandatperiodens slut, 2022-12-31.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:21/KS/38 

Riktlinjer för markanvisning och införande av tomtköavgift

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska varje kommun som genomför 
markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Förslag till revidering av riktlinjer för 
markanvisning har upprättats. Syftet är att förtydliga och underlätta processen kring markanvisningar 
av kommunägda markområden och småhustomter.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. att anta reviderade riktlinjer för markanvisning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar:
2. att upphäva tidigare beslut ”Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisningar”, KF § 141/2016.
3. att införa en tomtköavgift om 300 kr per år. 

Ärendet 
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska varje kommun som genomför 
markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna för markanvisning ska innehålla 
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 
markprissättning. 

Enligt § 6 Reglemente för kommunstyrelsen, KF § 42/2019, ansvarar kommunstyrelsen för 
kommunens markreserv som t.ex. köp och försäljning av fastigheter riktlinjer och villkor i övrigt 
gällande kommunens fastigheter. En revidering av Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisning 
har genomförts och föreslås antas av kommunstyrelsen under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att upphäva tidigare beslut för riktlinjer för markanvisning. 

Revideringen omfattar grundläggande villkor för markanvisningar som fastställer att bildade 
småhustomter kan efter erbjudande till tomtkö fördelas genom direktanvisning, med förbehåll att 
beslut tas av Kommunstyrelsens arbetsutskott efter förslag från samhällbyggnadschef. Kommunens 
ambition är att skapa variation i bostadsbyggandet och främja god konkurrens mellan olika aktörer 
på marknaden. 

Vidare föreslås införandet av en årlig tomtköavgift i samband med att tomtkö upprättas som e-tjänst. 
Förvaltningen upprättar rutiner och e-tjänster för den kommunala tomtkön och intresseanmälningar 
för markanvisningar. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:21/KS/38 

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marianne Christiansen 

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisning
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/KS/33 

Försäljning av fastigheten Ängen 4

Ärendebeskrivning 
2017 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att sälja fastigheten Ängen 4 (nuvarande 
gatukontor). Kommunen har nu skrivet avtal med en köpare till fastigheten Ängen 4 med villkor att 
kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna föreslagen försäljning av fastigheten Ängen 4 och därmed påskrivet köpekontrakt.

Ärendet 
I och med köpet av fastigheten Skördetröskan 2 (Kommunaltekniska huset), gav kommunstyrelsen 
2017 kommundirektören i uppdrag att sälja fastigheten Ängen 4. Företagen Pappman fastighet AB, 
Örebro har med Hallsbergs kommun upprättat och skrivet på köpekontrakt för fastigheten Ängen 4.

Köpeskillingen uppgår till 6 500 000 kr. I köpeskillingen ingår att gata-park har full bruksrätt av 
tvätthallen fram till 30 juni 2022, samt att ingen flyttstädning kommer göras av säljaren.

Tillträde och överlåtelse är bestämt till 2021-09-01.

Villkor som är upprättade i köpekontraktet för att köpet skall vinna laga kraft och fastigheten 
överlåtas är följande:

Köparen beviljas lån – förfaller 2021-02-25

Köparen beviljas bygglov för uppförande av tält samt tillbyggnad av lastkaj – förfaller 2021-03-31

Kommunfullmäktige i Hallsberg godkänner försäljningen av fastigheten Ängen 4

Friskrivning:

Köparen har beretts möjlighet att undersöka fastigheten. Köparen godtar fastighetens skick och 
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Magnus Larsson

Kommundirektör Näringslivschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/KS/30 

Kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har en kommunikationspolicy som beslutades av kommunstyrelsen 2015. En 
revidering har nu genomförts. Revideringen syftar till att förenkla och förtydliga vilket 
ställningstagande Hallsbergs kommun har på kommunikation. Förutom en allmän revidering har även 
ett förtydligande gjorts kring tillgänglighet utifrån Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
(webbtillgänglighetsdirektivet).

I andra styrdokument kan det förekomma generella hänvisningar till kommunikationspolicyn som 
antogs 2015. Vid upphävande av den kommunikationspolicyn föreslås dessa hänvisningar kunna 
ersättas med hänvisningar till den reviderade kommunikationspolicyn. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
att anta förslag till revidering av kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun och i samband med 
detta upphäva tidigare beslut om kommunikationspolicy från 2015.
att i och med detta beslut ersätta generella hänvisningar till tidigare kommunikationspolicy i andra 
styrdokument.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Malin Starfelt

Kommundirektör Kommunikatör

Bilagor
Kommunikationspolicy för Hallsbergs kommun
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Policy
Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara 
kortfattad.

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Reviderad:  
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Kommunikationsavdelningen
Ärendenummer: 21/KS/30

Kommunikationspolicy för 
Hallsbergs kommun
Kommunikationspolicyn uttrycker kommunens ställningstagande på intern och extern 
kommunikation.
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Inledning
Hallsbergs kommuns information och kommunikation riktar sig till alla som bor, 
verkar och vistas i kommunen. Som offentlig verksamhet har kommunen en 
lagstyrd skyldighet att kommunicera, att vara öppna med information, att ge 
medborgarna insyn i verksamheten och ge möjlighet att påverka. All 
kommunikation ska ske i syfte att förstärka kommunens varumärke och att 
förverkliga den vision, strategiska områden, mål och värdeord som kommunen 
har fastslagit. 

Kommunikationen ska vara trovärdig, tillgänglig 
och samordnad
All typ av kommunikation, såväl extern som intern, som vi sänder ut i våra kanaler 
ska vara trovärdig, tillgänglig och samordnad. 

Kommunikationen är trovärdig genom att den är:
Korrekt – kommunikationen ska alltid vara förankrad hos informationsägare så att 
den blir rätt och riktig. 

Saklig – kommunikationen ska vara saklig och den ska ge en så komplett bild som 
möjligt.

Relevant – kommunikationen ska bidra till att målgruppen känner, tycker eller gör 
något. Vi ska inte kommunicera för kommunicerandets skull. 

Kommunikation är tillgänglig genom att den är:
Öppen - det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen och vi ska vara 
öppna för information, kritik och synpunkter från allmänheten.

Inkluderande – kommunikationen är tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar. 

Begriplig - vi använder oss av ett enkelt språk, och undviker i möjligaste mån 
fackspråk och förkortningar. Om dessa används ska de vid behov förklaras. 

Kommunikation är samordnad genom att den är:
Planerad - kommunikationen ska planeras redan i samband med att förslag till 
beslut eller vid uppkommen händelse eller projekt. Man ska alltid ha ett tydligt 
syfte och mål med sin kommunikation.

Genomtänkt - innehåll och form ska anpassas till mottagarnas behov, kunskaper 
och förutsättningar. 
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Tillsammans ansvarar vi för att skapa god och 
enhetlig kommunikation
Respektive styrelse, nämnd, kommunledning och förvaltning har ansvaret för att 
följa denna policy. Den som ansvarar för en verksamhet ska se till att 
kommunikation blir en integrerad och självklar del i arbetet för kommunens 
medarbetare. Samtliga av kommunens medarbetare har ett eget ansvar och en 
skyldighet att hämta och lämna den information som krävs för att få en väl 
fungerande verksamhet. Kommunikationsavdelningen finns som ett strategiskt 
och operativt stöd i kommunikationsarbetet.
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-01-26

Dnr:21/KS/28 

Attestreglemente

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2007 attestreglemente i Hallsbergs kommun. Det finns skäl till att 
utvärdera och omarbeta reglementet, eftersom lagstiftning, rekommendationer och andra 
förhållanden har förändrats sedan 2007. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nytt reglemente.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar fastställa 
attestreglementet.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Attestreglemente
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Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-XX-XX
Ärendenummer: 21/KS/28

Attestreglemente för 
Hallsbergs kommun
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1 Inledning
Syftet med attestreglementet är att ange regler för kontroll av ekonomiska 
händelser samt att ange regler för attesträtt. Med ekonomisk händelse avses 
verifikationer som hanteras i den ekonomiska redovisningen, det vill säga 
kostnader och intäkter – såväl externa som interna (mellan förvaltningar/ 
enheter), samt transaktioner som avser tillgångar, skulder och avsättningar.

Intern kontroll av ekonomiska transaktioner kallas ofta att attestera. 
Attestmomentet innebär att kontrollera och bekräfta att rätt/behöriga personer 
har utfört handlingar på ett korrekt sätt och utifrån rätt förutsättningar. Att 
attestera är alltså en del av den interna kontrollen. Det är därför viktigt att 
attestrutinerna utformas med hänsyn till andra kontroller så att varje verksamhets 
interna kontroll får en rimlig och tillräcklig omfattning.

Attestmomentet ska inte sammanblandas med beslutanderätten till inköp/avrop 
vilken regleras i delegationsordningen. Att inneha attesträtt innebär inte att den 
attestansvarige kan fatta beslut om hur anslaget används utan är en skyldighet att 
utföra kontroll. 

1.1 Omfattning
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive 
interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller 
åtagit sig att förvalta och/eller förmedla och syftar till att skapa god ordning och 
kvalitet.

Reglementet ingår som en del av kommunens interna kontroll.

1.2 Huvudregler
Attestmoment får inte utföras av den som själv skall betala till kommunen 
alternativt ta emot en betalning från kommunen. Skall utbetalning till sig själv 
utföras måste överordnad teckna ett godkännande på dokumentet alternativt 
signera elektroniskt.

Transaktioner attesteras innan de bokförs.

1.3 Ansvar

1.3.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar attestreglementet.

1.3.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. 
Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen och ser därmed också till att 
bestämmelserna i detta reglemente följs och att tillämpliga attestmoment utförs. 
Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är 
tillräcklig.
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Tolkningar och anvisningar med anledning av detta reglemente utfärdas av 
kommunstyrelsen.

2 Attestkontroller 

2.1 Granskningsattest
Attestanten kontrollerar och ansvarar för att:
- kvantiteten och kvaliteten är enligt beställning
- priset, rabatten och andra betalningsvillkor är riktiga och att dessa uppgifter 

stämmer med normala villkor såsom prislistor med mera. Om avvikelser finns 
skall attestanten göra beslutsattestanten uppmärksam på detta.

- fakturan är rätt uträknad med angivna rabatter avdragna
- mervärdesskatten är specificerad och att momsregistreringsnummer finns 

angivet

Granskningsattest tecknas med manuell alternativt elektronisk signatur.

2.2 Beslutsattest
Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att en faktisk 
beställning har skett, att ett beslut har fattats och att villkoren stämmer med det 
som överenskommits. I beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen. 
Beslutattest tecknas med manuell alternativt elektronisk signatur.

2.3 Behörighetsattest
Attestanten kontrollerar att behöriga personer attesterat, varefter bokföring kan 
utföras. Kontrollen utgör slutsteget inför bokföringen och utförs inom respektive 
förvaltning/nämnd.

Behörighetsattest ska utföras av person med god överblick och kunskap om 
organisationen och verksamheten. Något krav om att behörighetsattestant ska 
vara överordnad beslutsattestant finns inte. Behörighetsattest tecknas med 
manuell signatur.

Kontrollmomenten ovan kan kompletteras med de övriga kontroller, som 
respektive förvaltning finner nödvändiga för särskilda fall.

Vid elektronisk hantering av fakturor och liknande krävs ingen behörighetsattest. 
Kontroll av behörighet sker automatiskt i det elektroniska systemet.

2.4 Nämnd 
Varje nämnd ska utse beslutsattestanter och behörighetsattestanter med de 
funktioner som beskrivs i 2.2-2.3. Nämnden ska också utse ersättare för dessa.
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Granskningsattestanter och ersättare för dessa utses av verksamhetsansvarig eller 
motsvarande från fall till fall.

Granskningsattest är inte obligatorisk vid manuell registrering. Det atteststeget 
kan utföras av beslutsattestanten.

3 Attestförteckning
Varje nämnd ska upprätta förteckning över utsedda beslutsattestanter och 
behörighetsattestanter och ersättare enligt 2.4. Förteckningen ska innehålla 
ansvarsområde, befattning och namn. Förteckningen ska fortlöpande revideras 
och hållas aktuell.

Aktuell förteckning ska skickas till ekonomiavdelningen för att ingå i ett totalt 
attestregister för hela kommunen.

4 Utbetalningskontroll
Utbetalningskontroll utförs av tjänsteman vid ekonomiavdelningen och innefattar 
kontroll av att likvida medel finns tillgängliga för de utbetalningar som ska 
verkställas.

Utbetalning utförs av personer som utsetts att utföra betalningar enligt beslut om 
firmatecknare avseende bank- och plusgiro.

5 Interna transaktioner
Internkontrollen är viktig när det gäller kommunens ekonomiska transaktioner 
mot omvärlden. Interna transaktioner såsom rättelse och fördelningar via 
huvudboksverifikationer kan utfärdas och attesteras av samma person.

6 Intäkter
Intäkter bedöms inte som nödvändigt att attesteras men ska dock alltid redovisas. 
I de fall attestant själv ska betala till kommunen ska dock attest ske av över-
ordnad. 
Kreditering/makulering av en intäkt kräver attest.

7 Rapportering
Upptäcks brister i samband med utförd kontroll eller i kontrollernas utförande ska 
dessa i första hand rapporteras till överordnad chef eller förvaltningschef. Brister 
kan, om det är lämpligare, rapporteras till ekonomichef eller kommundirektör.
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-01-26 Dnr:21/KS/29 

Riktlinje för krav- och inkassoverksamhet

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 2013 policy för krav och inkassoverksamhet i Hallsbergs kommun. 
Det finns skäl till att utvärdera och omarbeta policyn, eftersom lagstiftning och rekommendationer 
har förändrats sedan 2013. I och med utvärdering och omarbetning föreslås att policy för krav och 
inkassoverksamhet 2013 upphör och beslut om ny riktlinje för krav- och inkassoverksamhet fastställs. 
Beslut om upphörande av policy för krav- och inkassoverksamhet ska vidare till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att fastställa riktlinje för krav- och 
inkassoverksamhet under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad policy för 
krav- och inkassoverksamhet-

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen  att kommunfullmäktige beslutar att 
policyn för krav- och inkassoverksamheten från år 2013 upphör att gälla.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Marie Hellgren

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor
Riktlinje för krav- och inkassoverksamhet
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Förslag från kommuninvånare
Kommunfullmäktige 2021-02-15

Förslag 1
Förbättring av rekreationsområde
Hej.
Förslag till förbättring av rekreationsområde.
I och med den rådande pandemin så har folk börja hitta ut i skogen för att mysa, träffas, grilla korv 
mm. I elljusspåret vid långängen är det nu alltid fullt med bilar vid hok stugan och det gäller att vara 
ute tidigt för att få en grillplats till den tänkta lunchkorven. (Orienteringsklubben har gjort ett 
fantastiskt jobb med nya grillplatser och vindskydd.)
När snön äntligen kom och vi promenerade bort till pulkabacken i Falla så slog det mig att här borde 
der finnas grillplatser. Det är mycket folk, föräldrar som står och fryser, barn som blir hungriga osv.
Det finns en grusplan bredvid själva backen där det förr spolades is, inget som gjorts på 30 år mig 
veterligen, där vore det fantastiskt med 2 grillplatser. Perfekta en snöig dag i pulkabacken men även 
perfekt en solig vårdag...
Fördelen med att ha grillplatser där är att de är lättillgängliga, det går att ta sig dit med bil utan att 
man behöver gå särskilt långt, det bör även gå att ta sig dit med rullator/rullstol om bara gräset klipps 
eller en grusgång upp mot lingongatan görs.
Tillgängligt för de som har svårt att ta sig ut i skogen men ändå vill njuta av lite friluftsliv.

Förslag 2
Träningsplats för personer med funktionsvariationer
Träningplats för personer med funktionsvariationer.
Vår son behöver träning för att kunna hålla igång och inte bli sittandes i en stol.
Via Vuxen Habs fysioterapeut kan vi få individuellt träningsprogram, men inte träna i deras lokaler i 
Hallsberg för att det inte alltid finns personal på plats. Vi blir då hänvisade att åka till Karlahuset i 
Örebro ca1/gång /v. Vi har även anlitat VC träningslokal men eftersom den är för rehabilitering så är 
det bara tillåtet visst antal gånger. Att anlita ett vanligt gym är svårt när man har olika variationer.
Vår sons träning är livslång, Eftersom han är invånare i Hallsbergs kommun och anlitar kommunens 
LSS skulle vi vilja att det även finns möjlighet för honom att gå och träna i sin hemkommun 
tillsammans med sina assistenter..
En lokal med enkla redskap som kan nyttjas av alla invånare med särskilt behov.
Lokaler kanske finns som inte nyttjas i dags läget: Träffen, Childrens museeums lokaler, Gamla 
tvätteriet, de ej nyttjade lokalerna som kommer att finnas på nya Kullängen kan kanske nyttjas även 
av boende där? Det finns säkert andra lokaler som är tomma.

Förslag 3
Gör Hallsberg levande
Hej! Är kommuninnevånare sedan min uppväxt i centrala Hallsberg. Har sett den nedåtgående 
trenden med butiksdöd och ett alltmer dött samhälle. Har en hel del tankar jag skulle vilja lyfta med 
Er ansvariga i kommunen. 
Satsa på boende för 60+ på södra sidan i Hallsberg tätort. Satsa på lägenheter på ytan som finns 
mellan Transtensgatan och Långängsvägen. Den yta som används till cirkus och avlastning för snö 
vintertid. Centralt läge nära affär och vårdcentral för 60+. Man skulle kunna göra gamla Kullängen till 
dagcentral med möjlighet till att köpa lunch samt dagaktiviteter såsom bridge, snickarverkstad, 
vävning-textil, gym för styrketräning, fotvård. En sådan satsning skulle frigöra fler villor till försäljning, 
med inflyttning av fler barnfamiljer. 
Gör reklam för Hallsberg tätort mot företag. Vi har en av länets största gymnasieskolor med många 
som pendlar via centralstationen som även den är en knutpunkt för många tågbyten. Locka hit 
Subway till cityhuset där alla elever passerar till och från skola. Vår vackra centralstation borde kunna 
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ha ett cafe/coffeshop. O’learys skulle passa utmärkt i gamla TR lokalen. Som resenär idag med 
tågbyte i Hallsberg finns inget lättillgängligt för att snabbt kunna äta eller fika. 
Spontanidrott. Mycket har satsats på norra sidan för ungdomar med spontanparken vid 
Stocksäterskolan.
Vore kul med satsning på södra sidan.
Skrev till Er för flera år sedan om att satsa på en pumptrackbana. En sådan finns i Karlsborg där det är 
full aktivitet på somrarna vid hamnen. Sparkcykel, trixcyklar nyttjas på denna roliga bana. Förslag på 
placering vid den rivna lokalen som varit tillfälligt fritids för Långängskolan. Vet ej om marken 
fortfarande innehåller farliga ämnen då det tidigare låg en verkstad där. Placera stora bänkar där som 
man både kan sitta och halvligga i när solen är framme. Sådana härliga bänkar finns i Varberg som 
inbjuder till att umgås.
Vintertid har vi eldsjälar som gör längdspår så fort vi fått snö. Det är många som passar på att åka på 
golfranchen så fort det spåras. Tiden är dock inte alla gånger så lång innan snön försvinner bort. 
Installera några vattenposter som möjliggör  för att skapa konstsnö på nätterna. Västerås har satsat 
på detta i sitt elljusspår vid ABB arena med gott resultat. 
Sedan har vi stora pulkabacken vid Falla. Förr anlades ute is som lockade till att åka skridskor. Den 
ytan vore ypperlig att bygga ett vindskydd med grillplats för alla som åker pulka i backen. Det vore 
trevligt att ha möjlighet att värma sig samt kunna grilla korv i samband med vistelse. 
En hel del nya eldplatser har byggts i eljusspåret vi OK stugan vilket har uppskattats av många i dessa 
pandemitider. Det har stundtals varit konkurrens då många träffas utomhus.
Vore så roligt om Kommunen vågar satsa lite mer för att i gengäld kunna locka hit mer inflyttning. 
Det i sin tur genererar mer skatteintäkter för att kunna göra Hallsberg mer attraktivt. Vi är en 
kommun som erbjuder mycket arbetstillfällen, men merparten är pendlande arbetskraft. Är 
övertygad om att fler skulle lockas att flytta hit om mer insatser gjordes för att få en levande tätort.

Förslag 4
Mer kunskap om barn med npf inom förskolor, skolor och fritidshem
Medborgarförslag till Hallsbergs kommun -
Kommunstyrelsen, BUN och kommunfullmäktige
Det behövs mycket mer djup och omfattande kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder (npf), 
mycket mer stöd och anpassningar i kommunens grundskolor.
Vi föreslår att kommunen beslutar att inledningsvis öppet bjuda in alla föräldrar med npf-barn, till 
flera utvecklande möten eller workshops och ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Detta för 
att lyfta
förskolornas, skolornas och fritidshemmens kompetens och visa att man lyssnar på familjerna och vill 
hjälpa dessa elever att få en bra skolgång och ett gott liv. Det ska sedan ligga som grund för ett 
långsiktigt arbete för en nollvision av utbrända barn och ungdomar med npf. Att behöva kämpa så för 
sitt barns rätt till god hälsa och god utbildning bränner ut föräldrar. Båda effekterna oerhört tragiska 
och kostsamma för samhället!
En kontinuerlig satsning på barn och unga med npf ger vinster för alla runtomkring; klasskamrater, 
lärare och familjer!
Förhoppningsvis kan en föräldragrupp startas som kan fungera som en remissinstans för politiker, 
tjänstemän, skola och elevhälsa, socialtjänst, folkhälsoteam tillsammans med specialpedagogiska 
skolmyndigheten, centralt skolstöd, NP-team, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri och övriga 
instanser som kan behövas.
Att kommunen bjuder in till och startar detta, kanske tillsätter en ansvarig projektledare, skulle ge 
väldigt mycket good will och underlätta enormt för dessa föräldrar som kämpar sig utmattade. 
Kanske Folkhälsoteamet i Sydnärke kan bistå? Tänk vad bra det vore om kommunen kunde vara en 
ledstjärna för övriga kommuner i länet och hela Sverige!
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Inte en enda unge till ska knäckas i skolan! Inte en enda familj till ska behöva flytta p.g.a. att skolan 
inte klarar av att göra rätt anpassningar i tid!
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi därför kommunen:
1, Att ni tar beslut om nollvision av utbrända barn med npf i skolan, oavsett om det finns fastställd 
diagnos eller ej
2, Att ni för att uppnå detta upprättar ett lyhört och kontinuerligt samarbete med målsmän till npf-
elever
3, Att kommunen och skolorna även tar hjälp av andra kunniga instanser som folkhälsoteam, 
elevhälsoteam, resurs-team, NP-team, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, centralt skolstöd, 
specialpedagogiska myndigheten, m.fl. för kunskapsinhämtning och implementering i 
verksamheterna av de arbetsmetoder och anpassningar som krävs för varje enskild individ. Detta 
skall ske med en helhetssyn på individen, lyhördhet och ett förebyggande likväl som ett akut tänk i 
anpassningsarbetet.
4, Att skolans rutiner ses över när det kommer till hög skolfrånvaro och att orosanmälan av föräldrar 
ersätts och/eller kompletteras med en anmälan av sig själva för att inte ha kunnat bemöta eleven på 
rätt sätt och anpassa så att skollagen följs, vilket lett till sjukdom/utmattning/oförmåga att delta i 
undervisning hos eleven.
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Hallsberg 
Organisationsnummer: 802462–3715 
Östra Storgatan 2, 694 31 Hallsberg 

E-post: hallsberg@sd.se Sid. 1  (1) 

Fråga till Ledamöternas frågestund 
 

När kan demokratin börja fungera igen?  

 

Då vi har en pågående pandemi är det fullt förståeligt att vissa ärenden plockas bort för att 

hålla nere tidsåtgången för våra kommunfullmäktigemöten. Men det finns också en annan 

aspekt, där demokratin hamnar på undantag då inga motioner eller interpellationer/frågor får 

ställas från oppositionen. 

Vi har våra fullmäktigemöten i en väldigt stor lokal, vi är ett reducerat antal ledamöter som 

sitter utspridda från varandra och våra kommunfullmäktigemöten brukar sällan som regel inte 

pågå längre än en timme. Därför tycker jag att det borde kunna fungera att även ta upp sådana 

ärenden som jag nämner ovan.  

 

 

 

Mot bakgrund av detta frågar jag: 

 När kan vi återgå till en demokratisk ordning där man lyfter tillbaka motioner och 

interpellationer/frågor på dagordningen? 
 

 

 

 

För Sverigedemokraterna i Hallsbergs kommun: 

 

Elin Jensen     
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Enkel fråga
Till Magnus Andersson

Hur ser situationen ut på stationen i Hallsberg

I flera medier beskrivs tågsträckan Örebro-Kumla-Hallsberg som en sträcka med 
stora problem. Så stora problem att tågbolagen överväger att sluta stanna i 
Kumla för att det inte längre är säkert för dess personal och övriga resenärer.

För oss som kommun och för våra invånare är det viktigt med fungerande 
tågförbindelser för att vi ska kunna ta oss till skolor, arbeten och 
fritidsaktiviteter. Vi har i kommunen ett stort antal personer som både pendlar 
in och ut ur kommunen för att ta sig till sina arbeten och det vore olyckligt om 
oroligheter i Kumla även hamnade i Halsberg

Därför undrar jag hur situationen i Hallsberg ser ut idag och om kommunen 
vidtagit några förebyggande åtgärder?

Andreas Tranderyd
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SAMLAD SKOLDAG

FRÅGATILL BILDNINGSNÄMNDENS ORDFÖRANDE

Vi nås av en oro bland anställda, föräldrar och elever i kommunen om hur den samlade skoldagen
kommer att påverka dem. Ja, även i media har detta tagits upp.

Förvaltningen för fram att det finns både pedagogiska och ekonomiska fördelar med en samlad
skoldag.

Vi i Vänsterpartiet har sett i tidigare liknande projekt, både i Hallsberg och andra kommuner, att ett
bra resultat kräver ett bra genomförande. Till exempel, ett bättre stöd till eleverna kräver ju att det
finns pedagoger och annan personal som kan ge det stödet.

Därför undrar vi: Hur har Bildningsnämnden säkerställt att det finns god planering,
förankring bland de berörda och tillräckliga personella resurser inför den samlade
skoldagen?

Tryggve Thyresson, Vänsterpartiet
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