
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

 Kommunfullmäktige 
Tid Plats 
18:30-18:45 Alléskolan aula, Hallsberg  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Hans Karlsson (S) (ordförande)
Theres Andersson (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)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Catrine Rusthoi (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (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)
Andreas Zakrisson (PO)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Dan Fredriksson (SD)
Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Aminatu Bello (S)  ersätter Christina Johansson 
(S)
Lillemor Pettersson (S)  ersätter Kjell Rapp (S)
Göril Thyresson (V)  ersätter Peter Tillman (V)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Övriga 
 

Christina Torpman (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Magnus Larsson (Näringslivschef)
Siv Palmgren (S) (Revisor i Hallsbergs kommun)
Per Ager (S) (Revisor i Hallsbergs kommun)

Protokollet innehåller paragraferna §§66-80

Ordförande _________________________________________________________________
Hans Karlsson (S)

Justerare _________________________________________________________________
Martin Pettersson (KD) Victoria Rydén (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 66 Parentation
§ 67 Sammanträdets inledning
§ 68 Allmänhetens frågestund
§ 69 Aktuell information
§ 70 Avsägelser och fyllnadsval
§ 71 Arvodes- och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
§ 72 Sammanträdeskalender 2023
§ 73 Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd
§ 74 Anmälan av motion gällande heltid som norm
§ 75 Anmälan av motion angående vänort i Ukraina
§ 76 Obesvarade motioner
§ 77 Förslag från kommuninvånare
§ 78 Meddelanden
§ 79 Ledamöternas frågestund
§ 80 Sammanträdets avslutning

Page 3 of 82



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 66- Parentation

Ärendebeskrivning
Ordförande håller tal till minne av Lars-Ove Nilsson.

Paragrafen är justerad
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Parentation
§ 66
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 67- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Kommunsekreteraren förrättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan på 

detta protokoll.
3. Till justerare, tillika rösträknare, väljs Martin Pettersson (KD) och Victoria Rydén (S). 

Justeringen sker senast den 7 oktober.
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning
§ 67
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 68- Allmänhetens frågestund

Ärendebeskrivning
Allmänheten bereds tillfälle att ställe frågor med anledning av de ärenden som finns på 
dagordningen.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad
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Allmänhetens frågestund
§ 68
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 69- Aktuell information

Beslut
Punkten utgår då ingen aktuell information finns.

Paragrafen är justerad
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Aktuell information
§ 69
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 70 - Avsägelser och fyllnadsval 
(22/KS/4)

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har inkommit med en ny sammanräkning.
Olle Isacsson (M) har inkommit med begäran om entledigande från sina uppdrag som 2:e 
vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden och ersättare i 
Samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM).
Fyllnadsval ska ske till uppdraget som ledamot i gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att entlediga Olle Isacsson (M) från sina uppdrag som 2:e vice ordförande i social- och 
arbetsmarknadsnämnden och ersättare i Samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM).
att välja Ann-Christine Appelqvist (M) till ny 2:e vice ordförande i social- och 
arbetsmarknadsnämnden och ersättare i Samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM) och 
samtidigt entlediga henne från uppdraget som ledamot i social- och 
arbetsmarknadsnämnden.
att välja Ingemar Hallberg (M) som ny ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden.
att välja Veronica Wallgren (S) som ny ledamot i gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Hans Karlsson (S) föredrar inkomna avsägelser.
Ulrika Björklund (M), vice ordförande i valberedningen, föredrar valberedningens förslag på 
fyllnadsval.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:
att entlediga Olle Isacsson (M) från sina uppdrag som 2:e vice ordförande i social- och 
arbetsmarknadsnämnden och ersättare i Samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM).
att välja Ann-Christine Appelqvist (M) till ny 2:e vice ordförande i social- och 
arbetsmarknadsnämnden och ersättare i Samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM) och 
samtidigt entlediga henne från uppdraget som ledamot i social- och 
arbetsmarknadsnämnden.
att välja Ingemar Hallberg (M) som ny ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden.
att välja Veronica Wallgren (S) som ny ledamot i gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.

Beslutsunderlag 
 Sammanräkning, ersättare för Socialdemokraterna
 Avsägelse, Olle Isacsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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Avsägelser och fyllnadsval
§ 70

22/KS/4
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BESLUT

Dnr:

1/2

2022-06-30

201-5214-2022

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
30 juni 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Hallsberg
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Mathias Sevesson
Avgången ersättare: Elisabeth Sandberg

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Hallsberg

Ledamot Ersättare

Magnus Andersson
Siw Lunander
Conny Larsson
Veronica Wallgren
Ulf Ström
Christina Johansson
Anna-Karin Ryefalk
Kjell Rapp
Hans Karlsson
Catrin Rusthoi
Thomas Larsson
Christel Forsberg
Theres Andersson
Ewa-Rosa Sliwinska
Birgitta Kumblad
Jamal Bayazidi
Victoria Rydén
Toni Blanksvärd

1. Peter Hörlin
2. Aminato Bello
3. Joakim Hedelind
4. Andreas Svahn
5. Lillemor Petterson
6. Bernth Gahm
7. Berit Larsson
8. Linus Andersson
9. Mathias Sevesson *

Page 15 of 82



2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stortorget 22, 701 86 
ÖREBRO inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anna Mia Johansson

Lisa Åhl

Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2022-06-30 201-5214-2022

Mathias Sevesson
VÄSTRA STORGATAN 98
69430 HALLSBERG

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
30 juni 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Hallsberg

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lisa Åhl

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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{« HALLSBERGS& KOMMUN

Kammunstyrelseförvaltningen Blanketten lämnas till

Administrativa avdelningen
_ kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Olle lsacsson

Partitillhörighet: Moderaterna

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

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

Ersättare i kommunfullmäktige

individutskott

beredningsutskott

Ersättare i Samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM)

Underskrift:

2:e vice ordförande i social— och arbetsmarknadsnämnden

2:e vicebrdförande i social- och arbetsmarknadsnämndens

2:e vice ordförande i social- och arbetsmarknadsnämndens

20,52«0g«2é

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

Organisationsnr

212000-1926

Bankgiro
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 71 - Arvodes- och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda 
(22/KS/146)

Ärendebeskrivning 
Inför mandatperioden 2023–2026 har förvaltningen sett över arvode- och 
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda. Tidigare hette det dokumentet Allmänna 
bestämmelser för arvoden- och ersättningar till förtroendevalda. Vid översynen har 
bestämmelserna ändrats både redaktionellt, layoutmässigt och till viss del innehållsmässigt.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige förslås besluta:
1. att anta arvodes- och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
2. att upphäva Allmänna bestämmelser för arvoden-och ersättningar till förtroendevalda 
med tillhörande bilaga (antagen 2018-12-18, dnr 18/KS/185). 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
Magnus Andersson (S) föredrar ärendet.
Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta arvodes- och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
2. att upphäva Allmänna bestämmelser för arvoden-och ersättningar till förtroendevalda 
med tillhörande bilaga (antagen 2018-12-18, dnr 18/KS/185). 

Beslutsunderlag 
 TS Arvodes- och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
 Arvodes- och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda

Paragrafen är justerad
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Arvodes- och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda

§ 71
22/KS/146
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/KS/146 

Arvodes- och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda

Ärendebeskrivning 
Inför mandatperioden 2023–2026 har förvaltningen sett över arvode- och ersättningsbestämmelser 
för förtroendevalda. Tidigare hette det dokumentet Allmänna bestämmelser för arvoden- och 
ersättningar till förtroendevalda. Vid översynen har bestämmelserna ändrats både redaktionellt, 
layoutmässigt och till viss del innehållsmässigt.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige förslås besluta:
1. att anta arvodes- och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
2. att upphäva Allmänna bestämmelser för arvoden-och ersättningar till förtroendevalda med 
tillhörande bilaga (antagen 2018-12-18, dnr 18/KS/185). 

Ärendet 
Vid den här översynen har bestämmelserna ändrats både redaktionellt och innehållsmässigt. Utöver 
att den tidigare tillhörande bilagan har arbetats in i bestämmelserna har det tillkommit ett par nya 
stycken. De stycken som har tillkommit är 3.5, 4.2 och 5.1. Vad gäller 4.2 har de särskilda 
bestämmelser som gäller för årsarvoderade samlats för att bestämmelserna ska bli mer lättlästa.

Tidigare fanns inte heller angivet procentsatser för årsarvoden för alla gemensamma nämnder, dessa 
finns nu angivna under 4.1.13-4.1.16. En anledning till att de tidigare inte funnits angivna är att 
kommunstyrelsens ordförande innehaft de eventuella ordförandeposterna i de gemensamma 
nämnderna. Kommunstyrelsens ordförande (KSO) har inte fått något årsarvode för dessa poster då 
KSO redan innehar ett årsarvode på heltid.

Ett tillägg om ersättning till ej tjänstgörande ersättare har lagts till under punkt 3.2. Detta tillägg ger 
ej tjänstgörande ersättare i styrelse och nämnder rätt till ett förrättningsarvode per sammanträde.

☐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 Maria Fransson

Förvaltningschef Handläggare

Bilagor
Arvodes- och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2022-09-26
Ärendenummer: 22/KS/146

Arvode- och 
ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda
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Datum

2022-09-26
Ärendenummer

22/KS/146
Sida

2(14)

Innehållsförteckning
1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna................. 4

2 Indexering och beräkning av arvoden............................................ 4

3 Arvoden.......................................................................................... 4

3.1 Sammanträdesarvode.......................................................................................... 4
3.2 Förrättningsarvode............................................................................................... 5
3.3 Arvode och reseersättning för begravningsförrättare......................................... 6
3.4 Arvode och reseersättning för vigselförrättare.................................................... 6
3.5 Pension för ej årsarvoderade politiker................................................................. 6

4 Årsarvode....................................................................................... 7

4.1 Förteckning årsarvoderade uppdrag.................................................................... 7
4.1.1 Kommunfullmäktige......................................................................................... 7

4.1.2 Kommunfullmäktige valberedning................................................................... 7

4.1.3 Kommunstyrelsen............................................................................................. 7

4.1.4 Kommunstyrelsens arbetsutskott..................................................................... 8

4.1.5 Social- och arbetsmarknadsnämnden.............................................................. 8

4.1.6 Bildningsnämnden............................................................................................ 8

4.1.7 Drift- och servicenämnden............................................................................... 8

4.1.8 Valnämnden...................................................................................................... 8

4.1.9 Revisionen........................................................................................................ 8

4.1.10 Hallbo................................................................................................................ 8

4.1.11 HBAB................................................................................................................. 9

4.1.12 Partiföreträdare................................................................................................ 9

4.1.13 Sydnärkes överförmyndarnämnd..................................................................... 9

4.1.14 Taxe- och avgiftsnämnden................................................................................ 9

4.1.15 Sydnärkes IT-nämnden..................................................................................... 9

4.1.16 Sydnärkes lönenämnden.................................................................................. 9

4.2 Särskilda bestämmelser för årsarvoderade.......................................................... 9
4.2.1 Ledighet för kommunalråd och oppositionsråd............................................... 9

4.2.2 Sjukledighet...................................................................................................... 9

4.2.3 Föräldraledighet............................................................................................. 10

4.2.4 Pension........................................................................................................... 10

4.2.5 Upphörande av årsarvoderat uppdrag........................................................... 10

4.2.6 Tillförordnad ordförande................................................................................ 10

5 Övriga ersättningar....................................................................... 11
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Datum

2022-09-26
Ärendenummer

22/KS/146
Sida

3(14)

5.1 Försäkringar....................................................................................................... 11
5.2 Resekostnader.................................................................................................... 11
5.3 Traktamente....................................................................................................... 11
5.4 Förlorad arbetsinkomst...................................................................................... 11
5.4.1 Schablonberäknad ersättning för förlorad arbetsinkomst............................. 12

5.5 Ersättning förlorad semesterförmån.................................................................. 12
5.6 Ersättning förlorad tjänstepensionsförmån för ej årsarvoderade..................... 12
5.7 Ersättning för barntillsyn.................................................................................... 12
5.7.1 Beräkning av ersättning för barntillsyn........................................................... 13

5.8 Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt 
sjuk person......................................................................................................... 13

5.9 Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning.................... 13
5.10 Särskilda arbetsförhållanden med mera............................................................ 13

6 Utbetalning................................................................................... 13

6.1 Tidsfrister för att begära ersättning.................................................................... 14

7 Övrigt............................................................................................ 14

7.1 Kostnadsfördelning mellan nämnder vid gemensamma aktiviteter.................. 14
7.2 Tolkning av arvodesbestämmelserna.................................................................. 14
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Datum

2022-09-26
Ärendenummer

22/KS/146
Sida

4(14)

1 Förtroendeuppdrag som omfattas av 
bestämmelserna

Arvoden och ersättningar utgår till förtroendevalda inom Hallsbergs kommun. 
Med förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelsen, 
nämnder, fullmäktigeberedningar samt revisorer1 

Dessutom omfattas av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter, ersättare och 
revisorer i kommunens helägda aktiebolag och stiftelser.

2 Indexering och beräkning av arvoden
De fasta årsarvodena baseras på 85 % av arvodet för riksdagens ledamöter för 
innevarande år, detta kallas grundarvode. Och utifrån angiven procentsats 
beräknar kommunsekreteraren ut det månatliga arvodet för de som har 
årsarvoden.

Kommunsekreteraren justerar också årligen sammanträdes- och 
förrättningsarvode utifrån riksdagsledamöternas arvode. 

3 Arvoden
Högst två sammanträdesarvoden och/eller förrättningsarvoden utbetalas per dag. 
I de fall där kommunfullmäktige sammanträder samma dag som förtroendevald 
fått två arvoden utbetalt, utgår ett tredje arvode för kommunfullmäktiges 
sammanträde.

3.1 Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvodet består av 1 % av riksdagsledamots arvode för innevarande 
år. Sammanträdesarvode utgår för följande aktiviteter

 sammanträde med kommunfullmäktige

 fullmäktigeberedning

 sammanträde med kommunstyrelsen och övriga nämnder

 nämndutskott

 revisorernas sammanträden

 styrelser och stiftelsers sammanträden.

Ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare får ett helt sammanträdesarvode. 
Endast ett sammanträdesarvode utgår oavsett sammanträdets längd. Direkt på 
varandra följande sammanträden berättigar bara till ett arvode.

1 KL 4 kap 1 §.
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Datum

2022-09-26
Ärendenummer

22/KS/146
Sida

5(14)

Förtroendevald med årsarvode om 40 procent eller mer har inte rätt till 
sammanträdesarvode.

Sammanträdesarvode utbetalas utifrån den närvarolista som cirkulerar på 
sammanträdet. Närvaro signeras på närvarolistan vid respektive namn.

3.2 Förrättningsarvode
Förrättningsarvode utgår med beloppet av ett halvt sammanträdesarvode för 
nedan angivna aktiviteter. Ordförande kan besluta om att förrättningsarvode ska 
utgå för andra aktiviteter än de som finns i listan nedan.

 sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper 
och arbetsgrupper

 kurs, konferens eller studieresa

 informationsmöten

 överläggning med förvaltningschef eller annan anställd

 uppdrag som kontaktpolitiker eller liknande

 förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart 
till kommunen

 överläggning med företrädare för annat kommunalt organ 
än det egna

 sammankomst med kommunalt samrådsorgan och 
intressentsammansatt organ

 besiktning och inspektion

 överläggning med utomstående myndighet eller organisation

 fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för 
revisionsuppdrag 

 närvarande som ej tjänstgörande ersättare i styrelse och 
nämnder.

Förtroendevald med årsarvode om 40 procent eller mer har inte rätt till 
förrättningsarvode.

Förrättningsarvode utbetalas utifrån närvarolista. Närvaro signeras på 
närvarolistan vid respektive namn.
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Datum

2022-09-26
Ärendenummer

22/KS/146
Sida

6(14)

3.3 Arvode och reseersättning för begravningsförrättare
Arvode för begravningsförrättning är två förrättningsarvoden per begravning. 
Begravningsförrättare har också rätt till ersättning för nödvändiga resekostnader 
inom Hallsbergs kommun.

3.4 Arvode och reseersättning för vigselförrättare
Ersättning för vigselförrättare betalas ut av Länsstyrelsen. Utöver Länsstyrelsens 
ersättning betalar Hallsbergs kommun ett förrättningsarvode per vigsel och 
ersättning för nödvändiga resekostnader inom Hallsbergs kommun. Ersättning 
från Länsstyrelsen betalas ut i efterskott för föregående år. Utbetalning av 
förrättningsarvode och ersättning för resekostnader från Hallsbergs kommun sker 
i efterskott för föregående år.

3.5 Pension för ej årsarvoderade politiker
Pension för förtroendevalda betalas in årligen om 4,5 % av den 
pensionsgrundande inkomsten. Som förtroendevald kan du själv se din totala 
pension på www.kpa.se Mina Sidor.
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2022-09-26
Ärendenummer

22/KS/146
Sida

7(14)

4 Årsarvode
Kommunstyrelsens ordförande är arvoderad till 110 % av grundarvodet, denne 
fullgör sitt uppdrag såsom en heltidstjänst (100%). Övriga årsarvoderade fullgör 
sitt uppdrag utifrån den procent de fått tilldelad. Samordning sker inte med 
kommunala bolag, stiftelser och/eller kommunalförbund.

Om en förtroendevald med mindre arvoderingsprocent än 100 % förenar olika 
uppdrag utökas förtroendeuppdraget i motsvarande mån upp till högst heltid 
(100%).

4.1 Förteckning årsarvoderade uppdrag

4.1.1 Kommunfullmäktige
Ordförande 5 % 

1:e vice ordförande 1 %

2:e vice ordförande 1 %

4.1.2 Kommunfullmäktige valberedning
Ordförande 2 %

Vice ordförande 1 %

4.1.3 Kommunstyrelsen
Ordförande 110 %

1:e vice ordförande 6 %

2:e vice ordförande 6 %

Oppositionsråd 60 %
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4.1.4 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är alltid kommunstyrelsens 
ordförande.

1:e vice ordförande 6 %

2:e vice ordförande 6 %

4.1.5 Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ordförande 80%

1:e vice ordförande 5%

2:e vice ordförande 7%

Om ledamot i individutskottet (som inte erhåller månadsarvode) går in som jour 
för individutskottets ordförande i utgår ersättning om ett förrättningsarvode per 
dygn som personen har jour.

4.1.6 Bildningsnämnden
Ordförande 80 %

1:e vice ordförande 5%

2:e vice ordförande 7%

4.1.7 Drift- och servicenämnden
Ordförande 30%

1:e vice ordförande 4%

2:e vice ordförande 6%

4.1.8 Valnämnden
Ordförande (valår) 2%

Ordförande (ej valår) 1%

4.1.9 Revisionen
Ordförande 2%

1:e vice ordförande 2%

2:e vice ordförande 2%

Ledamot 1%

4.1.10  Hallbo2

Ordförande 19%

1:e vice ordförande 5%

2:e vice ordförande 5%

2 Utbetalning av arvoden för ordförande, ledamöter och ersättare hanteras av Hallbo.
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4.1.11 HBAB
Ordförande 6%

1:e vice ordförande 3%

2:e vice ordförande 3%

4.1.12 Partiföreträdare
Partiföreträdare3 5%

4.1.13 Sydnärkes överförmyndarnämnd4

Ordförande 7%

Vice ordförande 3%

4.1.14  Taxe- och avgiftsnämnden
Ordförande 7 %

4.1.15 Sydnärkes IT-nämnden5

Ordförande 7 %

Vice ordförande 3 %

4.1.16 Sydnärkes lönenämnden6

Vice ordförande 3 %.

4.2 Särskilda bestämmelser för årsarvoderade 

4.2.1  Ledighet för kommunalråd och oppositionsråd
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till ledighet med högst 40 arbetsdagar 
per år.

Förtroendevalda med årsarvode om 40 procent eller mer har rätt till ledighet 
motsvarande vad som skulle ha gällt enligt kommunens semesterbestämmelser 
utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget 
kan fullgöras.

Förtroendevalda med årsarvoden erhåller semesterersättning genom att arvodet 
även utbetalas under sommaruppehållet.

4.2.2 Sjukledighet
För förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller av annan 
anledning, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 2 
månader, skall arvodet minskas i motsvarande mån.

3 Betalas inte till parti som innehar uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen eller uppdraget som 
oppositionsråd. För partier som innehar sådant uppdrag ingår ersättning för uppdrag som partiföreträdare i övrigt 
arvode. Partiföreträdararvodet avser bl. a täckande av alla förekommande kostnadsersättningar för deltagande i 
möten med anledning av arbete med planeringsförutsättningar, budgetarbete, årsredovisning med mera.

4 De år Hallsbergs kommun innehar posten som vice ordförande.
5 De år Hallsbergs kommun innehar posten som vice ordförande.
6 De år Hallsbergs kommun innehar posten som vice ordförande.
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4.2.3 Föräldraledighet
Förtroendevald med årsarvode om 40 procent eller mer kan beviljas 
föräldraledighet motsvarande de bestämmelser som gäller för kommunanställda. 
Ansökan görs av den som behöver vara frånvarande från sitt uppdrag. 
Kommunfullmäktige beslutar om längre ledighet (mer än 1 månad) och utser 
ersättare.

4.2.4 Pension7

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet. Vid beräkning av 
underlag för visstidspension/avgångsersättning ska hänsyn tas även till 
arvoderade uppdrag från kommunen inom kommunalförbund, gemensam nämnd, 
regionförbund, samordningsförbund och liknande.

4.2.5 Upphörande av årsarvoderat uppdrag
Vid upphörande av årsarvoderat uppdrag betalas månadsarvodet ut med helt 
eller halvt belopp beroende på om uppdraget upphör före eller efter den 15:e i 
aktuell månad. 

Om en förtroendevald avlider betalas månadsbelopp ut enligt samma princip som 
ovan.

4.2.6 Tillförordnad ordförande
Vid en längre frånvaro eller avsägelse från uppdrag går vice ordförande in som 
tillförordnad ordförande till dess att ordförande kan återuppta sitt uppdrag eller 
fullmäktige beslutar om att utse ny ordförande. Den tillförordnade ordförande 
ersätts med 50% av ordinarie ordförandes månadsarvode. Under tillförordnandet 
utbetalas inte vice ordförandes ordinarie månadsarvode.

7 För pensionshandläggning kontakta Sydnärkes lönenämnd
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5 Övriga ersättningar 

5.1 Försäkringar
De förtroendevalda i Hallsbergs kommun omfattas av TFA- KL.  De 
förtroendevalda med en tjänstgöringsgrad över 20 % omfattas av GL-F.

Mer information och villkor om försäkringarna finns hos Sydnärkes 
löneförvaltning. 

5.2 Resekostnader
Resekostnader i samband med sammanträde eller motsvarande ersätts enligt de 
grunder som fastställs i BIA- avtalet8 om avståndet från den förtroendevaldes 
fasta bostad eller arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger tre kilometer. 

Billigaste färdsätt ska användas och samåkning förordas i största möjliga 
utsträckning.

Blir ledamot särskilt beordrad (utöver kallelse) av kommunen att närvara vid 
sammanträde eller motsvarande utgår reseersättning från vistelseorten.

Kilometerersättning kan sökas på närvarolista för sammanträde eller förrättning.

Kommunal- och oppositionsråd har rätt till ersättning för resekostnader utifrån 
samma grunder som kommunanställda.

5.3 Traktamente
Traktamente utgår för aktiviteter utanför kommunen enligt de grunder som 
fastställts för kommunens anställda.

5.4 Förlorad arbetsinkomst
Ersättning utgår i normalfallet för faktiskt inkomstbortfall enligt intyg från 
arbetsgivare. Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till 
vilket belopp, har rätt till en schablonersättning utifrån sjukpenninggrundande 
inkomst. Sjukpenninggrundande inkomst ska styrkas med intyg från 
Försäkringskassan. Schablonbeloppet utgörs av till Försäkringskassan anmäld 
sjukpenninggrundande inkomst delad med timmar eller dagar.

Rätten till ersättning omfattar också nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Vid tillämpning av ovanstående stycke ska förtroendevald vid anmodan kunna 
styrka nödvändig ledighet.

Förtroendevald med årsarvode om 40 procent eller mer har inte rätt till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst.

8 BIA 2010-09-03, Sverige Kommuner och Landsting & Arbetsgivarförbundet Pacta
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Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för tjänstgörande ledamot eller 
särskilt inkallad ersättare vid sammanträden med kommunstyrelsen och 
nämnderna samt dessa organs respektive arbets- och beredningsutskott betalas 
ut enligt inlämnat intyg.

Närvarande ersättare har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med styrkt 
belopp i enlighet med bestämmelserna i övrigt.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst söks i första hand via närvarolista vid 
sammanträdet eller förrättningen alternativt via mejl till arvodeshandläggare på 
respektive förvaltning.

5.4.1 Schablonberäknad ersättning för förlorad arbetsinkomst
Styrkt belopp: prisbasbelopp för innevarande år /165= maximalt timbelopp 

Schablonberäknat belopp:

sjukpenning/dag x 120% x 30 dagar = ersättning/tim 165 timmar

sjukpenning/dag x 120 % x 365 dagar =ersättning/dag 260 dagar

För schablonbeloppen gäller samma maximala belopp som vid styrkta belopp.

5.5 Ersättning förlorad semesterförmån
Förtroendevalda kan ha rätt till en schablonersättning för förlorad 
semesterförmån. Arbetsgivaren anger om den förtroendevalde får ett avdrag för 
semesterförmån på intyg för förlorad arbetsinkomst.

Schablonbelopp beräknas enligt reglerna i semesterlagen (1977:480) om 
semesterersättning och ska utgöra 12 % av utbetalad ersättning för förlorad 
arbetsinkomst.

5.6 Ersättning förlorad tjänstepensionsförmån för ej 
årsarvoderade

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. För att 
ersättning ska ges krävs att den förtroendevalde lämnar in intyg på att fullgörande 
av det kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade 
tjänstepensionsavgifter.

5.7 Ersättning för barntillsyn
Ersättning utgår vid deltagande i sammanträden eller motsvarande, för vård och 
tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes hem och som inte fyllt tolv år. 
Om det finns särskilda skäl kan ersättning ges även för äldre barn. Ersättning ges 
inte för tillsyn som utförs av familjemedlem eller annan närstående. Ersättning 
utgår inte heller då barn vistas i kommunens barnomsorg. 

Ersättningen betalas direkt till den som har passat barnet. Ersättning betalas mot 
faktura eller via den ordinarie hanteringen för uppdragstagare. 

Den som normalt inte använder sig av den kommunala barnomsorgen har rätt att 
gratis göra detta om det behövs för att kunna delta i sammanträde eller liknande.
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Utökad barnomsorg, som beror på kommunalt förtroendeuppdrag, är inte grund 
för avgiftsändring enligt barnomsorgstaxan.

5.7.1 Beräkning av ersättning för barntillsyn
Innevarande års prisbasbelopp/165=maximalt belopp per timme 

2

Maximalt belopp per timme * 8= maximal ersättning per dag

5.8 Kostnader för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk person

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes 
bostad. 

Innevarande års prisbasbelopp/165 = maximalt belopp per timme

                 2

Maximalt belopp per timme x 8 = maximal ersättning per dag

Ersättningen betalas direkt till den som har utfört vården eller tillsyn. Ersättning 
betalas mot faktura eller via den ordinarie hanteringen för uppdragstagare.

5.9 Särskilda kostnader för förtroendevald med 
funktionsnedsättning

Ersättning utbetalas för de särskilda kostnader som kan uppkomma till följd av att 
förtroendevald med funktionsnedsättning deltar vid sammanträden eller 
motsvarande, om de inte ersätts på annat sätt. Det gäller till exempel kostnader 
för resor, ledsagare, tolk och hjälp med inläsning av handlingar. 

5.10 Särskilda arbetsförhållanden med mera
Rätten till ersättning omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande.

6 Utbetalning
Ersättningar och arvoden betalas ut månadsvis. Årsarvoden betalas ut med en 
tolftedel per månad.
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6.1 Tidsfrister för att begära ersättning
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska sökas inom tre månader från 
sammanträdet, dock senast i februari för ersättning som avser året innan.

Ersättning för förlorad pensionsförmån ska sökas senast i februari för föregående 
år. Övriga ersättningar ska sökas senast ett år efter sammanträdet.

7 Övrigt
Administrativa avdelningen ansvarar för de rutiner och blanketter med mera som 
ska användas vid utbetalning av arvoden och ersättningar.

7.1 Kostnadsfördelning mellan nämnder vid gemensamma 
aktiviteter

Kostnaden för arvoden och ersättningar belastar den nämnd/styrelse som lämnar 
uppdraget. Om den förtroendevalde representerar sin nämnd/styrelse i en 
aktivitet är det den nämnden/styrelsen som står för kostnaden. Om enskilda 
förtroendevalda kallas till att delta i en aktivitet av en annan nämnd/styrelse är 
det den nämnden/styrelsen som kallar till aktiviteten som står för kostnaden.

7.2 Tolkning av arvodesbestämmelserna
Handläggare iordningställer underlag för arvoden och ersättningar utifrån 
inlämnade närvarolistor och arvodesbestämmelserna. Om fråga uppstår om 
tolkningen av bestämmelserna kan frågan hänskjutas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för avgörande.
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Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 72 - Sammanträdeskalender 2023 
(22/KS/134)

Ärendebeskrivning 
Sammanträdeskalender för år 2023 med inlämnings- och utskicksdatum för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta sammanträdeskalender för år 2023.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdeskalender för år 2023.

Beslutsunderlag 
 TS Sammansträdeskalender 2023
 Sammanträdeskalender 2023 med inlämning

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/KS/134 

Sammanträdeskalender 2023

Ärendebeskrivning 
Sammanträdeskalender för år 2023 med inlämnings- och utskicksdatum för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta sammanträdeskalender för år 2023.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Christina Torpman

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Sammanträdeskalender 2023
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Sammanträdeskalender 2023 med inlämning- och utskicksdatum 
Gäller för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF)

Kommunstyrelseförvaltningen

 
 

Senast inlämning av 
material till KSAU

Måndagar

Kallelse skickas till 
KSAU

Torsdagar

KSAU sammanträde

Måndagar 13:15

Kallelse 
skickas till KS

Torsdagar 

KS sammanträde

Tisdagar 8:30

Kallelse 
skickas till KF

Torsdagar 

KF sammanträde

Måndagar 18:30

23 jan 26 jan 30 jan 2 feb 7 feb 16 feb 27 feb

20 mars 23 mars 27 mars 6 april 11 april 13 april 24 april

15 maj 17 maj (ons) 22 maj 25 maj 30 maj 1 juni 12 juni

28 aug 31 aug 4 sep 7 sep 12 sep 14 sep 25 sep

25 sep 28 sep 2 okt 5 okt 10 okt 12 okt 23 okt 

23 okt 26 okt 30 okt 2 nov 7 nov 9 nov 20 nov

20 nov 23 nov 27 nov 30 nov 5 dec 7 dec 18 dec
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 73 - Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd 
(22/KS/139)

Ärendebeskrivning 
Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd upphör att gälla vid utgången av 2022. 
Kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna behöver därför besluta om nytt 
reglemente för nämnden.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. att anta reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd
2. att reglementet gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare
3. att reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd gäller under förutsättning att 
samverkande kommuner fattat likalydande beslut.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd
2. att reglementet gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare
3. att reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd gäller under förutsättning att 
samverkande kommuner fattat likalydande beslut.

Beslutsunderlag 
 TS Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd
 Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/KS/139 

Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd

Ärendebeskrivning 
Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd upphör att gälla vid utgången av 2022. 
Kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna behöver därför besluta om nytt reglemente för 
nämnden.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. att anta reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd
2. att reglementet gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare
3. att reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd gäller under förutsättning att samverkande 
kommuner fattat likalydande beslut.

Ärendet 
Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd upphör att gälla vid utgången av 2022. 
Kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna behöver därför besluta om nytt reglemente för 
nämnden.

I det nya reglementet föreslås vissa mindre redaktionella ändringar. Utöver det föreslås ändringar 
vad gäller fördelning av personuppgiftsansvar inom Kumla kommun (6 §), som är värdkommun för 
nämnden. Detta utifrån en granskning som genomförts av Kumla kommuns dataskyddsombud. 
Vidare föreslås att ordförandeskapet bli fast och utgår från värdkommunen, men att vice 
ordförandeskapet ska vara roterande bland övriga kommuner.

Nuvarande reglemente gäller för aktuell mandatperiod. För att inte behöva anta nytt reglemente 
inför nya mandatperioder föreslås reglementet gälla tills vidare, i likhet med det reglemente som 
gäller för Sydnärkes lönenämnd.

Sedan föregående reglemente antogs har en gemensam grafisk profil för sydnärkesammarbeten 
tagits fram. Det nya reglementet följer den grafiska profilen vad gäller typografi och färger, samt har 
logotypen för sydnärkes överförmyndarnämnd.

☐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 Evelyn Boström

Kommundirektör Administrativ chef

Bilagor
Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd
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Beslutande Fullmäktige i respektive medlemskommun
Datum och paragraf Klicka här för att välja datum., § X
Dokumentansvarig Administrativ chef, Kumla kommun
Revideras Vid behov
Gäller till Tills vidare
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Reglemente för Sydnärkes överförmyndarnämnd

§ 1 Allmänt 
Kumla, Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommuner har i avtal kommit 
överens om att från och med 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd, kallad 
Sydnärkes överförmyndarnämnd, för samverkan inom överförmyndarområdet. 

Detta reglemente är antaget av kommunfullmäktige i Kumla, Lekeberg, Askersund, 
Hallsberg och Laxå kommun och gäller från och med 1 januari 2023 och tills 
vidare. 

Antaget av kommunfullmäktige i Askersunds kommun (KF 2022-XX-XX, § X). 
Antaget av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun (KF 2022-XX-XX, § X). 
Antaget av kommunfullmäktige i Laxå kommun (KF 2022-XX-XX, § X). 
Antaget av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun (KF 2022-XX-XX, § X). 
Antaget av kommunfullmäktige i Kumla kommun (KF 2022-XX-XX, § X). 

Kumla kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. Nämndens verksamhet bedrivs genom 
överförmyndarkansliet i Kumla kommun. 

Utöver vad som gäller om nämnder och gemensamma nämnder enligt 6 kap. och 9 
kap. 19‒36 § kommunallagen (2017:725), KL, samt om överförmyndarnämnd 
enligt 19 kap. föräldrabalken (1949:381), FB, ska mellan kommunerna tecknad 
överenskommelse och detta reglemente gälla för den gemensamma nämnden. 

§ 2 Uppgifter med mera
Sydnärkes överförmyndarnämnd fullgör de samverkande kommunernas uppgifter 
enligt nedan angivna lagar jämte föreskrifter rörande verksamhetsområdet i andra 
författningar. 

1. Föräldrabalken (1949:381), i de delar som avser 
överförmyndarverksamheten.

2. Förmynderskapsförordningen (1995:379).
3. Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. 

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som de ingående 
kommunernas fullmäktige bestämt. 

Nämnden ska vid behov samråda med kommunerna samt med andra myndigheter. 

Sydnärkes överförmyndarnämnd får väcka ärende hos fullmäktige i respektive 
kommun. 

Nämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och de 
samverkande kommunernas övriga nämnder. 
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Nämnden får begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det 
behövs för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter. 

Sydnärkes överförmyndarnämnd har det övergripande ansvaret för strategiska, 
operativa och verkställande frågor inom sitt uppdragsområde. 

Sydnärkes överförmyndarnämnd ansvarar även för att 

1. rekrytera ställföreträdare
2. verka för en rättssäker hantering och handläggning inom verksamheten
3. fastställa och följa upp framtagen internkontrollplan, 
4. informera allmänheten om den egna verksamheten 
5. verka för förenkling av regler inom nämndens ansvarsområde 
6. verka för att samråd sker med de som nyttjar nämndens tjänster 
7. inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra 

kommuner, regionen, andra offentliga organ samt föreningar och 
organisationer

8. vid fullgörandet av sina uppgifter samverka med kommunstyrelsen och 
övriga nämnder genom att exempelvis ställa personal till förfogande för 
deltagande i projektgrupper och utredningar 

9. delta i arbetet med frågor om tillgänglighet 
10. bevaka och ansöka om statsbidrag inom nämndens ansvarsområde, 
11. äga och utveckla nämndens it-system
12. för kommunens räkning sluta upphandlingsavtal inom nämndens 

ansvarsområde
13. följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som 

krävs inom sitt uppdragsområde. 

§ 3 Delegering från kommunfullmäktige 
Sydnärkes överförmyndarnämnd får inom sitt verksamhetsområde och utan 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunernas särskilda godkännande, 
under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt 

1. själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden som 
faller inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att å 
samverkanskommunernas vägnar träffa överenskommelse om betalning, 
ingå förlikning, och sluta annat ekonomiskt avtal. 

2. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och 
motsvarande i de fall frågan endast berör nämndens verksamhetsområde 
och inte bedöms vara av strategisk betydelse för samverkanskommun av 
dess kommunstyrelse. 

§ 4 Personalansvar 
Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för 
överförmyndarkansliets personal. 
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§ 5 Krisledning och höjd beredskap 
Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive 
kommuns behov. 

§ 6 Personuppgiftsansvar 
Sydnärkes överförmyndarnämnd är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 

Kommunstyrelsen i Kumla kommun är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter inom personaladministrativ verksamhet, it-stöd och 
nämndhantering, även för behandling som sker inom Sydnärkes 
överförmyndarnämnd. 

Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter inom ekonomiavdelningen för behandling som avser 
användarregister, information om löner, leverantörsbetalningar, 
autogirohantering, avbetalningsplaner, anmälan e-faktura samt kravhantering och 
avskrivningar. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsbiträde för behandlingar av personuppgifter 
inom ekonomiavdelningen för vissa i bilaga till detta reglemente angivna 
behandlingar.

§ 7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Sydnärkes överförmyndarnämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige i samverkanskommunerna 
hur den fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Nämnden ska vid 
redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem fullgjorts. 
Rapporteringen ska även omfatta hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är. 

Redovisning enligt första stycket ska ske enligt riktlinjer som fastställts av 
fullmäktige i värdkommunen. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen i de 
samverkande kommunerna som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag. 

Fullmäktige i respektive samverkanskommun har rätt att få upplysningar från 
nämnden. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i 
överförmyndarkansliet är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges 
sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess. 

Den gemensamma nämnden svarar också för att, på eget initiativ, informera 
kommunstyrelsen i respektive kommun om principiella händelser eller andra 
händelser av större vikt för nämnden eller någon av dess medlemmar. 
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§ 8 Information och samråd 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i 
sin verksamhet. Rätten till information omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samråd. 

Arbetsformer 

§ 9 Sammansättning och val 
Sydnärkes överförmyndarnämnd ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare 
som utses av respektive kommunfullmäktige enligt följande: 

Kommun Ledamöter Ersättare

Kumla 1 1

Askersund 1 1

Lekeberg 1 1

Laxå 1 1

Hallsberg 1 1

Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs av fullmäktige i 
Kumla kommun för hela mandatperioden. 

Posten som ordförande ska vara fast och tillfalla värdkommunen, om inte 
kommunerna är överens om annat. 

Posten som vice ordförande ska rotera i ordningen: Askersund, Hallsberg, Laxå och 
Lekeberg. 

Mandatperioden ska vara fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter det år 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. 

§ 10 Tidpunkt för sammanträden 
Sydnärkes överförmyndarnämnd sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer. 

Nämnden sammanträder i Kumla kommun om inte nämnden själv bestämmer 
annat. 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 
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Ordföranden ska, om det inte finns hinder, samråda med vice ordföranden om 
tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dag eller tid för sammanträde. Om det inte finns hinder ska samråd ske med 
vice ordförande. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dag eller tid 
ändras, ska ordföranden se till att ledamöter och ersättare snarast underrättas om 
beslutet. 

§ 11 Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas ledamöter och ersättare senast tre dagar före 
sammanträdesdagen. I det fall ordföranden beslutar att ytterligare ärenden ska 
behandlas efter att kallelsen fastställts ska ledamöter och ersättare meddelas detta 
snarast. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

§ 12 Offentliga sammanträden 
Sydnärkes överförmyndarnämnd får besluta att nämndens sammanträde ska vara 
offentligt med de undantag som anges i kommunallagen. 

§ 13 Sammanträde på distans 
Sydnärkes överförmyndarnämnd får om särskilda skäl föreligger sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till 
överförmyndarkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Sydnärkes överförmyndarnämnd får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans. 
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§ 14 Närvarorätt 
Sydnärkes överförmyndarnämnd får medge förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. 

Närvarorätten enligt första stycket gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. 

Nämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

När Sydnärkes överförmyndarnämnd har fått i uppdrag att besvara ett 
medborgarinitiativ eller medborgarförslag har förslagsställaren/förslagsställarna rätt 
att närvara när nämnden behandlar förslaget. 

§ 15 Presidium 
Sydnärkes överförmyndarnämnds presidium ska bestå av ordföranden och vice 
ordföranden. Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

§ 16 Ordföranden
Det åligger ordföranden att 

 leda Sydnärkes överförmyndarnämnds arbete och sammanträden 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
 kalla ersättare 
 att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden 

vid behov är utredda 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden. 

§ 17 Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller del av sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom 
eller annan anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren 
fullgör samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

§ 18 Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till Sydnärkes överförmyndarnämnds 
sekreterare eller någon annan anställd vid överförmyndarkansliet. Kansliet ska 
underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

§ 19 Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I första hand ska ersättare kallas in från 
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den kommun vars ledamot är förhindrad att delta. I övrigt gäller att den ersättare 
ska kallas in som inte redan kallats in. 

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör. 

§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 

§ 21 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 

§ 22 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Sydnärkes överförmyndarnämnd kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och 
justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämndens protokoll ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor. 

§ 23 Delgivning 
Delgivning med Sydnärkes överförmyndarnämnd sker med ordföranden, 
förvaltningschefen, eller annan anställd som nämnden beslutar. 

§ 24 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall 
underteckna handlingar. 

§ 25 Arkiv 
Sydnärkes överförmyndarnämnd är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.
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Bilaga: Behandling av personuppgifter 

Kommunstyrelsen 

Ekonomihantering
Ändamål Föra kund- och leverantörsregister, fakturering och ta 

emot fakturor, utbetalningar samt attestförteckning.  

Kategorier av registrerade Anställda och förtroendevalda, företag, allmänhet 

Kategorier av 
personuppgifter 

Personuppgifter som förekommer är namn, 
förvaltning, användar-id, kostnadsställe, referenskod, 
personnummer, adress, anställningsgrad, sjukfrånvaro, 
semesterlön, fakturanummer, kundnummer

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder 

Behörighetsstyrning. I vissa fall förvaras handlingar i 
pärm på låst kontorsrum

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras i 
enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 74 - Anmälan av motion gällande heltid som norm 
(22/KS/149)

Ärendebeskrivning 
Ulrika Björklund (M), Anders Lycketeg (C), Martin Pettersson (KD) och Erik Storsveden (L) har 
inkommit med en motion gällande heltid som norm.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag 
 Motion gällande heltid som norm

Paragrafen är justerad
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Anmälan av motion gällande heltid som norm
§ 74

22/KS/149
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M "
Centerpartiet .

HALLSBERG Liberalerna

Motion gällande heltid som norm

till kommunfullmäktige 26 september 2022

! december 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om heltid som norm. Det var ett beslut som vi

själva var med och fattade. Ett beslut vi var stolta över och gladdes ät. Men efter en tid blev det allt

tydligare att det fanns en stor ideologisk skillnad i vad beslutet innebar. För mänga av css var heltid
som norm en rättighet för de anställda att fä en heltidsanställning i grunden som en trygghet att vila

pä, istället för alla deltidsanställningar. Med heltidsanställningen i hatten skulle man sedan kunna
fortsätta arbeta pä samma procent som man gjorde om det var sä man önskade, ellerfä möjlighet att
gä upp i procent. Det var sä vi fick det förklarat för css. Eller i alla fall sä vi förstod det.

| stället visade det sig att de anställda var tvungna att arbeta heltid om de ville gä upp i tid. Att gä upp
(eller ned) i tid till den nivä där kroppen orkade och där livspusslet gick ihop, visade sig inte alls vara
ett alternativ. Hera är de som tvingats sluta pä grund av att de under sina sista är innen pension inte
längre orkar jobba heltid, vilket gjort att vi tappat oerhört viktig kompetens och erfarenhet. Hera är
ocksä de som söker sig till kringliggande kommuner som bäde kan erbjuda bättre arbetsvillkor och
bättre löner.

Heltid som norm, för anställda inom kommunens omsorg, ska vara en rättighet till en
heltidsanställning i grunden, men ocksä med rätt att styra sin tjänstgöringsgrad utifrän livets

skiftningar och vad kroppen orkar. Vi ska ha anställningsvillkor som fungerar och som gör att vära
anställda bäde vill och orkar arbeta hos css. Inte tvärt om.

Vi vill ha stabilitet i vära personalgrupper inom kommunens omsorg. Stabilitet, trivsel och kontinuitet
över tid. En personal som stannar, trivs och gör ett gott jobb. Det vinner bäde personal, värdtagare
och kommunen som helhet pä.

Vi yrkar därför pä följande:

lnför heltid som norm i den mening att det alltid ligger en heltid som grund i anställningen, men med
rättighet till en Iägre procent av tjänstgöring om den anställde sä önskar.

2022-09-05

“ „„ Ig\)„/ ‘ / W P“"“/""
‚

.
(; 5 (

v

Ulrike Björklund Anders Lyc teg Martin Pettersson

Moderaterna Centerpartiet Kristdemokraterna Libera ma
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 75 - Anmälan av motion angående vänort i Ukraina 
(22/KS/155)

Ärendebeskrivning 
Andreas Tranderyd (MP) har inkommit med en motion angående vänort i Ukraina.

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag 
 Motion angående vänort i Ukraina

Paragrafen är justerad

Page 57 of 82



Anmälan av motion angående vänort i 
Ukraina

§ 75
22/KS/155
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miljöportiet de 9röno

Vänort i Ukraina

ldag har Hallsbergs kommun tvä vänorteri Europa, en i Tyskland (Gifhorn) och en i Bosninen

och Hercegovina (Jajce).

Genom att inneha vänortsrelationer med andra länder i Europa sä kan vi som kommun vara

en del av att skapa en ökad förstäelse för olikheter mellan länder. Att utbyte erfarenheter om
varandras historia och kulturer är ofta en viktig del i samarbetet mellan de olika vänorterna

och relationen mellan orterna bidrar även till ökad förstäelse för invänarnas synsätt pä andra

viktiga frägor sä som demokratisk utveckling och utbildning.

Ryssland har under det här äret inlett en invasion av Ukraina som sedan har utökats till ett

fullskaligt krig. Mänga städer och orter i Ukraina har blivit härt drahbade och kommer behöva

hjälp med att bygga upp fungerande samhällen igen. Genom en vänortsetablering sä kan Vi

underlätta för civilsamhället och andra samhällsaktörer som pä nägot sätt vill hjälpa till med
äteruppbyggnaden. Hallsbergs kommun kan exempelvis bidra med hjälp och kunskap för att

äteruppbygga demokrati och utbildning, men vi kan ocksä genom utbyte av erfarenheter

utveckla vär egen kommun.
‘

Vi vill utöka kommunens internationella arbete genom att etablera en vänort i Ukraina.

Vi yrkar pä att:

* Utöka kommunens internationella arbete genom att etablera en vänort

i Ukraina.

Andreas Tranderyd

Miljöpartiet de gröna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 76- Obesvarade motioner

Ärendebeskrivning
Det finns två obesvarade motioner

 Motion gällande heltid som norm (inkom 2022-09-05)
 Motion angående vänort i Ukraina (inkom 2022-09-26)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås ta detta som information.

Beslut
Kommunfullmäktige tar detta som information.

Paragrafen är justerad
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Obesvarade motioner
§ 76
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 77 - Förslag från kommuninvånare 
(22/KS/3)

Ärendebeskrivning 
Under perioden 2022-06-03 - 2022-09-15 har sju förslag från kommuninvånare inkommit.

 Hundrastgård i Östansjö
 Parkbänk vid cykelväg
 Hundrastgård i Sköllersta
 Skatepark
 Rädda den biologiska mångfalden
 Förbättring av elljusspår
 Nytt lekområde vid Parallellvägen

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås lämna förslagen till berörda förvaltningar.

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar förslagen till berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag 
 Förslag från kommuninvånare, parkbänk till cykelväg
 Förslag från kommuninvånare, Hundrastgård Sköllersta
 Förslag från kommuninvånare, Skatepark
 Bilaga till förslag om Skatepark
 Förslag från kommuninvånare, Rädda den biologiska mångfalden
 Bilaga 1 till förslag om Rädda den biologiska mångfalden
 Bilaga 2 till förslag om Rädda den biologiska mångfalden
 Förslag från kommuninvånare, förbättring av elljusspår
 Förslag från kommuninvånare, nytt lekområde vid Parallellgatan
 Bilaga till förslag om lekområde vid Parallellgatan

Paragrafen är justerad
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Förslag från kommuninvånare
§ 77

22/KS/3
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E-postformulär

Mitt förslag:
en parkbänk till cykelvägen vid latrin och hundbajspåsar  vid slåttervägen / skallerudsvägen

Namn
mikael Gröndal

Telefonnummer
0703314411

E-postadress
strife58@hotmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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E-postformulär

Mitt förslag:
Mitt förslag  är att i Sköllersta på lämplig plats uppföra en rastgård för hundar då väldigt många i orten väljer
att skaffa hund. En ide är bakom skolan men det kan finnas fler ställen som är bättre kanske. Mvh Kent
Marksjö.

Namn
Kent Marksjö

Telefonnummer
0709100844

E-postadress
kentmarksjo@outlook.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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Från: Christina Torpman <christina.torpman@hallsberg.se>
Till: 'Platina mail import KS- Hallsberg' <platina.ks@hallsberg.se>
Ämne: VB: Skatepark
Skickat: 2022-07-04 07:07:12

Från: Emil Florén <emilfloren@hotmail.com>
Skickat: den 3 juli 2022 16:46
Till: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Ämne: Skatepark

Hej! Jag Heter Emil Florén och är bosatt i Hallsberg. Jag tänkte bara fråga om ni hade
några planer för området i bilden nedan? Om inte så skulle ju en
skateboard/bmx/sparkcykelpark vara en väldigt bra idé , just läget är perfekt med tanke
på att det är nära skolor och inget bostadsområde just intill som skulle störa sig på ljud.
Jag har många års erfarenhet av just skateboardåkning och skulle gladeligen kunna vara
med och planera isåfall. Just skateboardåkning är ju på uppgång med tanke på att det har
blivit en os-gren. Det skulle vara väldigt kul om Hallsberg kunde bygga en modern
skatepark.Bara en tanke men jag tror verkligen det skulle uppskattas av kommunens
ungdomar och äldre.�mvh Emil
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Observera: Detta e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka
inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet
är säkert.
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Från: Evelyn Boström <evelyn.bostrom@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ämne: VB: Medborgarförslag - Rädda den biologiska mångfalden
Skickat: 2022-07-19 08:21:42

Från: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Skickat: den 18 juli 2022 13:52:25 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome,
Stockholm, Vienna
Till: Christina Torpman <christina.torpman@hallsberg.se>
Ämne: VB: Medborgarförslag - Rädda den biologiska mångfalden

Från: Helena Johansson <Helena.Johansson@telia.com>
Skickat: den 18 juli 2022 13:06
Till: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Ämne: VB: Medborgarförslag - Rädda den biologiska mångfalden

Från: Helena Johansson [mailto:Helena.Johansson@telia.com]
Skickat: den 18 juli 2022 12:53
Till: 'kommun@hallberg.se'
Ämne: Medborgarförslag - Rädda den biologiska mångfalden

Medborgarförslag – Rädda den biologiska mångfalden i Hallsberg

Med glädje har jag läst om Ängsprojektet, det är toppenbra! Som vanligt är det så att allt
som är bra kan bli bättre.

Här kommer mitt förslag, som ytterligare kan förbättra situationen. Det kostar inget,
istället kommer kommunen att spara pengar.

Werner backe i Stocksätter Hallsberg, se bifogad karta området markerat med
rött kryss

Önskan om endast en gräsklippning per år och att det skall ske på hösten

När ängen står oklippt kan första intrycket vara att det ser ovårdat ut. Om man tittar lite
närmare så finns det verkligen många arter här.
Om det skall komma bin och humlor till ytorna som ingår i Ängsprojektet så måste det
finnas arter i omgivningarna som kan etablera sig.

Här har jag inventerat: Se bifogad artlista.
Kärlväxter 40 arter
Fjärilar 10 arter
Vildbin 8 arter
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Humlor 5 arter

Jag har varit i kontakt med Per Runfeldt, redan förra hösten angående ovanstående
förslag. Han är mycket positiv till detta men ytan klipptes i alla fall för cirka 10 dagar
sedan.
Säkert var det information i entreprenörsleden som fallerade. Därför skriver jag nu detta
medborgarförslag.

Stocksätterskogens naturreservat
Området mellan lekplatsen och Kårstahultsgatan. Här finns en blomsteräng, den klipptes
bort förra fredagen.

Önskan om endast en gräsklippning per år och att det skall ske på hösten.

Sätt Hallsberg på kartan! – Bli bästa kommunen på biologisk
mångfald, rädda bin, humlor och fjärilar.

Med vänliga hälsningar

Helena Johanson, Hallsberg
Medlem i Närkes insektsförening

Observera: Detta e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka
inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet
är säkert.
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Arter fynd vid Stocksätter - Wernersbacke 

Kärlväxter Fjörilar Bin Humlor
Alsikeklöver Amiral Trädgårdsandbi Hushumla
Daggkåpa Luktgärsfjäril Vårpälsbi Åkerhumla
Gråfibla Ängssmygare Gyllensandbi Ljus jordhumla
Gräststjärnblomma Vinbärsfuks Glödsandbi Mörk jordhumla
Kirskål Citronfjäril Ängssandbi Blåklockshumla ?
Gulmåra Kålfjäril Blåklocksbi
Gulvial Nässelfjäril Rödmurarbi
Hundkäx Påfågelöga Sommarsandbi
Häckvicker Blåvingar
Jordreva Tistelfjäril
Kamomill
Kråkvicker
Lupin
Liten blåklocka
Luktviol
Mandelblomma
Midsommarblomster
Prästkrage
Renfana
Rödklöver
Röllika
Sandtrav
Skelört
Skogsförgätmigej
Skogsklöver
Smultron
Smörblommor
Stor blåklocka

Page 73 of 82



Svalört
Svatkämpar
Tusensköna
Vitklöver
Vitmåra
Vårlök
Åkerviol
Åkervädd
Ängshaverrot
Ängsklocka
Ängssyra
Gatkamomill
Summa kärlväxter: 40 arter Summa fjärilar: 10 arter Summa bin: 8 arter Summa humlor: 5 arter
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Från: Christina Torpman <christina.torpman@hallsberg.se>
Till: 'Platina mail import KS- Hallsberg' <platina.ks@hallsberg.se>
Ämne: VB: medborgarförslag
Skickat: 2022-08-29 06:59:13

Från: Per <perbgn@gmail.com>
Skickat: den 28 augusti 2022 11:07
Till: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Ämne:medborgarförslag

Hej!

Skulle vilja uppmana kommunen till att ytterligare förbättra underlaget på
elljusspåret. Det blev mycket bättre efter första åtgärden. Jag har sprungit
åtskilliga gånger där efteråt. Men banan är "guppig", lite gropig och väldigt
ojämn. Vore ett lyft för spåret om den kunde sladdas av lätt med lämpligt
redskap för ett jämnare underlag och ev kompletteringsfyllnad.
Önskvärt att det kan ske så fort som möjligt då det fortfarande är säsong att
gå/springa där
.
Mvh
Per Bengtson
Vikatorpsv 11
perbgn@gmail.com

Skickades från E-post för Windows

Observera: Detta e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka
inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet
är säkert.
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E-postformulär

Mitt förslag:
Vi är flera föräldrar i området vid Paralellgatan som önskar att man kunde göra något kul för barnen på det
tomma området som är markerat på kartan jag bifogar.    På det här området växer numera ogräs efter att
byggmaskiner stått där vid reparationsarbeten vid järnvägen. Förslag som att ställa dit två fotbollsmål eller
basketkorgar hade varit önskvärt och röja bort ogräs och anlägga gräsmatta, asfalt eller grusplan. Området
ligger mitt emot en lekpark som är helt okej för mindre barn att leka i. Men på denna yta hade det varit
fantastiskt om det fanns något för lite större barn att göra.   Vi bor på Västra tvärgatan 4 med två barn på 9
och 7 år.

Namn
Sandra Johansson

Telefonnummer
0730526346

E-postadress
ssandra_@hotmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?
Hallsberg
Hjortkvarn
Pålsboda
Sköllersta
Vretstorp
Östansjö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Under perioden 11 juni - 15 september har inga meddelanden inkommit.
Förslag till beslut
Punkten utgår då inga meddelanden finns.
Beslut
Punkten utgår då inga meddelanden finns.
Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79- Ledamöternas frågestund

Ärendebeskrivning
Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till 
nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska vara 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 ställas under sammanträdet om det 
är angeläget. Debatt får förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är 
riktad till.

Beslut
Punkten utgår då inga frågor inkommit.

Paragrafen är justerad
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Ledamöternas frågestund
§ 79
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för den här mandatperioden, dagens sammanträde och avslutar 
sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning
§ 80
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