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KF § 26

Sammanträdets inledning
1. Sammanträdet förklaras öppnat.
2. Sekreteraren genomför på ordförandens uppdrag upprop, se bilaga sist i detta
protokoll.
3. Justerare, tillika rösträknare utses enligt vad som framgår av protokollets
första sida.
4. Sammanträdet förklaras vara utlyst, kallat och kungjort på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs på det vis som följer av detta protokoll.
_________

KF § 27

Allmänhetens frågestund
Det konstateras att sammanträdet besöks av en större grupp personer, som på
olika sätt, varav inga stör ordningen vid sammanträdet, uttrycker som sin
uppfattning att kommunen inte bör lägga ner Hjortkvarns skola, såsom har
föreslagits av kultur- och utbildningsnämnden.
Frågestunden inleds med upplysning från ordföranden att under denna punkt får
allmänheten ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på dagordningen. Denna regel återfinns i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Tomas Hagenfors anser att allmänheten bör få ställa frågor om vad som helst.
Markus Englund ställer fråga om två olika investeringsobjekt i förslaget till
reviderad investeringsbudget, och om det inte skulle vara möjligt att skjuta på
dessa en tid. Objekten är dels Pålsboda torg, dels reception i kommunhuset.
Andreas Svahn svarar med att dels belysa skillnaden mellan investeringsbudget
och driftbudget, dels att argumentera för att iordningsställandet av Pålsboda
torg är mycket viktigt för Pålsboda samhälle. Beträffande receptionen, så har
den dels skjutits på framtiden under många år, dels finns den inte inplanerad
under 2013 annat än till viss mindre del, utan under 2014.
Markus Englund frågar vidare om det är nödvändigt med flera rätter i skolmatsalarna. Andreas Svahn svarar att det pågår en översyn av hela kostverksamheten.
Därefter ges Rolf Hedén, som inte är ledamot av kommunfullmäktige, ordet.
Han fråntas ordet och sammanträdet ajourneras, eftersom Rolf Hedén trots
flertalet uppmaningar från ordföranden, inte följer den ovan nämnda regeln.
Efter ajournering, under vilken det förekommer överläggningar beträffande
möjligheten för besökare vid sammanträdet att få uttala sig om Hjortkvarns
skolas framtid.
När sammanträdet återupptas förklarar ordföranden att det finns möjlighet för
två personer att under en kortare stund få uttrycka sina uppfattningar i frågan
om Hjortkvarns skola.
Anders Isaksson frågar dels vad som kommer att hända med skolans lokaler om
skolan läggs ner, dels varför kommunen hitintills har ansett att kulturskolan ska
vara fredad från nedläggning eller kraftig omstrukturering och dels att man bör
undersöka vad Bergööhuset kostar och att det borde kunna säljas.
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Sandra Hamilton läser ett i sagans form nedtecknat uttalande som ifrågasätter
förslaget att lägga ner skolan. Hon uppmanar även ledamöterna att ta föräldraföreningens förlag på allvar.
Därefter avslutas frågestunden.
_________

KF § 28

Aktuell information
Ingen information gavs.
_______

KF § 29

Dnr KS 6/2013

Begäran om entledigande från Hans Karlsson (S) från
uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige och
uppdrag som ordförande och ledamot i Hallbos styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
1. Hans Karlsson entledigas på egen begäran, och med omedelbar verkan från
uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige, han kvarstår som ledamot.
2. Hans Karlsson entledigas från uppdragen som ledamot och ordförande i
Hallbo från och med den 1 april 2013.
_________

KF § 30

Dnr KS 6/2013

Begäran om entledigande från Matlida Ernkrans (S) från
uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Matilda Ernkrans entledigas på egen begäran från uppdrag som ledamot av
kommunfullmäktige.
2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen.
_________

KF § 31

Dnr KS 6/2013

Val efter Marcus Pålsson (M), ersättare i teknik- och
plannämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Hans Nilsson (M) väljs till ny ersättare i teknik- och plannämnden.
_________

KF § 32

Dnr KS 6/2013

Val efter Hans Karlsson (S), ordförande i kommunfullmäktige och ordförande och ledamot i Hallbo
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ny ordförande i kommunfullmäktige väljs Ulf Ström (S).
2. Till ny ledamot och ordförande i Hallbos styrelse väljs Magnus Andersson
(S).
Efter att beslutet har fattats, överlämnar Hans Karlsson symboliskt ordförandeklubban till Ulf Ström, som i sin tur överlämnar en blomma till Hans Karlsson,
tillsammans med kommunfullmäktiges tack för hans insatser som ordförande.
Andre vice ordföranden Östen Karlsson framför sitt tack till Hans Karlsson för
dennes insatser som ordförande.
_________

KF § 33

Dnr KS 23/2013

Revidering av investeringsbudget för 2013 och 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad investeringsbudget för 2013 och 2014 fastställs enligt bilagt
tjänsteutlåtande med bilaga.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i bilagt tjänsteutlåtande 6/2013 lämnat förslag på
reviderad investeringsbudget för 2013 och 2014.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 17 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till förslaget.
_________

KF § 34

Dnr KS 41/2011

Motion om minskad köttkonsumtion i Hallsbergs
kommun från Pernilla Wikander Eklund (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Ärende
Pernilla Wikander Eklund yrkar i motionen följande:
1. Kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att låta utreda
förutsättningarna för att införa en köttfri dag i kommunens skolor, förskolor och
äldreomsorg.
2. Kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att låta utreda
förutsättningarna för att kommunen, gärna genom samarbete med lokala
organisationer och företag, att verka för att man sprider information och
kunskap om varför vi bör minska vår konsumtion av kött- och mejeriprodukter.
Till stöd för sina yrkanden anför Pernilla Wikander Eklund i huvudsak följande.
Miljöpartiet vill att Hallsbergs kommun följer uppmaning från bal a FN att
införa en köttfri dag. Man har gjort detta i flera städer i världen.
Det finns tre huvudsakliga argument för yrkandet:
- rättvisa; i djurindustrin matas djur med den fattiga världens möjlighet till
mat,
- klimat och miljö; djurhållning och boskapssektorn påverkar klimatet och
bidrar till de allvarligaste miljöproblemen
- hälsa; för att nå en hälsosam livsstil måste vi i västvärlden minska vår
köttkonsumtion rejält.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar efter instruktioner från nämndordförandena följande förslag till svar.
Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en policy för måltidsverksamheten i
kommunen. Policyns vision är att alla matgäster, äldre som yngre, i en
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lugn och trevlig miljö ska erbjudas god, sund och säker mat som är hållbar på
sikt för både hälsa och miljö.
I policyn slås fast att måltidsverksamheten ska följa den så kallade SMARTmodellen. Större andel vegetabilier, Mindre andel tomma kalorier, Andelen
ekologiskt ökas, Rätt kött och rätt grönsaker, Transportsnålt.
Tillämpningen av den modellen innebär således att man ökar inslaget av
vegetabilier i maten. I policyn finns också en skrivning om att det ska finnas
vegetariska alternativ och att andelen vegetabilier på olika sätt ska öka. Sedan
en tid har man även i serveringarna givit de vegetariska alternativen en mer
framträdande plats i syfte att öka måltidsgästernas intresse för att välja det
vegetariska alternativet. Man kan också konstatera att inslaget av fisk och
skaldjur i matsedlarna är betydande.
Mot bakgrund av detta bör kommunen inte fatta beslut om införande av köttfri
dag, utan i stället låta måltidsverksamheten bedrivas enlighet med den nyligen
fastställda policyn. Man kan anta att resultatet till stor del kommer att motsvara
det som motionären önskar.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 21 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Emma Ode och Lars-Åke Zettergren reserverade sig till förmån för yrkande om
bifall till motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn att ärendet ska bordläggas
________

KF § 35

Dnr KS 68/2011

Motion om tobaksfri kommun från Solveig Eriksson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens att-satser bifalls.
2. Chefsgruppen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa hur arbetet
med att på frivillighetens grund minska tobaksanvändningen på de kommunala
arbetsplatserna kan ske. I den rapporten ska också ingå kultur- och
utbildningsförvaltningens redovisning av arbetet i skolorna. Chefsgruppen ska
också särskilt redovisa hur man kan motverka att personer som kommer i
kontakt med kommunen i egenskap av hemtjänstberättigade, matgäster, kunder,
eller någon annan kapacitet, ska slippa att utsättas för tobaksinfluenser.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 3 juni 2013.
Ärende
Solveig Eriksson yrkar i rubricerad motion följande:
Hallsbergs kommun ska aktivt verka för
-

att få tobaksfria arbetsplatser
få tobaksfria skolelever/lärare
få en bra arbetsmiljö
att stödja och hjälpa tobaksanvändare till oberoende.

Till stöd för sina yrkande anför hon i huvudsak följande.
Visionen är att Hallsbergs kommun ska vara först i Sverige med att vara en
tobaksfri kommun. Rökningen dödar 6 600 personer per år i Sverige. Det borde
satsas betydligt mer på tobaksavvänjning. Trenden är att allt fler ungdomar
röker. 70 procent av alla rökare vill sluta. Ett gott exempel är att restauranger
numera är rökfria, vilket bidragit till en bättre arbetsmiljö. Hälften av alla
kommuner i landet har i dag rökfri arbetsplats/arbetstid. Vi borde sätta upp
långsiktiga mål för minskning av tobaksanvändning med slutligt mål om en
nollvision i olika avseenden. Lösningen är inte förbud utan olika former av stöd,
uppmuntran och goda exempel.
Kommunfullmäktige återförvisade i september 2012 ärendet till
kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelseförvaltningen lämnar efter instruktioner från nämndordförandena följande förslag till svar.
Tobaksanvändning är ett samhällsproblem, och det är, såsom motionären
påpekar, särskilt allvarligt att trenden är att användningen ökar bland yngre
människor.
I kommunen sker det redan idag en rad åtgärder för att minska tobaksanvändningen. På högstadieskolorna finns ett särskilt arbete med särskilda
rutiner för att få ungdomarna att inte börja/sluta röka. På arbetsplatserna pågår
arbete med att motivera de anställda att sluta använda tobak.
Men det borde kunna gå att göra mer. Det är inte aktuellt med ett mot
tobaksanvändning, men frågan borde lyftas till mer allmän diskussion. Inte
minst måste frågan om hur personer som kommer i kontakt med kommunen i
egenskap av hemtjänstberättigade, matgäster kunder, eller någon annan
kapacitet, ska slippa att utsättas för tobaksinfluenser undersökas.
I första hand bör man på respektive förvaltning och vid arbetsplatsträffar
diskutera hur tobaksanvändningen ska kunna minska på arbetsplatserna. Man
bör också från kultur- och utbildningsförvaltningens sida redovisa hur det
tobaksförebyggande arbetet fortskrider.
Mot bakgrund av detta bör chefsgruppen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen
redovisa hur arbetet med att på frivillighetens grund minska
tobaksanvändningen på de kommunala arbetsplatserna kan ske. I den rapporten
ska också ingå kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning. Chefsgruppen
ska också särskilt redovisa hur man kan motverka att personer som kommer i
kontakt med kommunen i egenskap av hemtjänstberättigade, matgäster, kunder,
eller någon annan kapacitet, ska slippa att utsättas för tobaksinfluenser
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 3 juni 2013.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 22 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Magnus Andersson, med instämmande av SvenÅke Lindbergh, bifall till förslaget.
________

KF § 36

Dnr KS 114/2011

Motion om att vidareutveckla området vid Tisaren för
rekreation och permanentboende Torbjörn Appelquist
(M), m fl
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen förklaras vara besvarad med hänvisning till vad som sägs under
förslaget nedan.
Ärende
Torbjörn Appelquist m fl yrkar i motionen följande:
1. Kommunen ska påskynda en förstudie över en utbyggnad av vatten och
avlopp från Samsala till Tisarstrands camping som en första etapp.
2. Kommunen ska planera för en utbyggnad av nämnda VA-nät med prioritering
för byggnation 2013.
3. Kommunen ska mot bakgrund av ovanstående motverka planerna på
torvbrytning.
Till stöd för sina yrkanden anför motionärerna i huvudsak följande.
Vi har i Hallsbergs kommun en pärla i form av norra stranden till Tisaren. Den
uppskattas av bl a boende, fritidsboende, gäster på Tisarstrands camping och
övriga besökare, främst under sommaren. Tisarområdet kan bli ett andningshål
för invånare och inflyttare som kommer till följd av de nya etableringarna som
sker i Hallsberg. Både campingen och fastigheterna behöver vatten och avlopp
för att säkerställa att Tisaren inte påverkas som vattentäkt. Torvbrytning på
Skymossen är också mot bakgrund av ovanstående en belastning.
Kommunstyrelseförvaltningen lämna efter instruktioner från nämndordförandena följande förslag till svar.
I arbetet med budget för 2013 och flerårsplaner för 2104 och 2015 diskuterades
frågan om utbyggnad av VA-nätet. Det ledde till beslut i kommunfullmäktige
dels att ge Teknik- och plannämnden i uppdrag att lämna förslag på särtaxa
inom VA-verksamheten avseende varje nytt utbyggnadsområde. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast den 3 juni 2013. Det ledde också till
beslut om att i planen för 2014 anslå 26,2 mkr till VA-exploatering. Mot
bakgrund av bl a kommande redovis-
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ning av uppdraget, kommer sedan budgetberedningen att inför beslut om 2014
års budget och kommande flerårsplaner, kunna ta ställning till på vilket sätt
VA-utbyggnaden ska ske. Det kan också tilläggas att det finns en förstudie
angående utbyggnad av VA till Tisaren från Hallsberg. Även den kommer att
kunna ingå i kommande beslutsunderlag.
Mot bakgrund av att stora delar av vad motionärerna föreslår således redan är
tillgodosedda och att ytterligare arbete i samma riktning pågår kan motionen
läggas till handlingarna med detta konstaterande. Det bör också framhävas att
planerna på torvbrytning på Skymossen har dragits tillbaka.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 23 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till förslaget.
_________

KF § 37

Dnr KS 53/2012

Motion om ridsport i Hallsberg kommun från Roland
Johansson (S) m fl
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen förklaras vara besvarad med hänvisning till vad som sägs nedan om
kommande arbete med Översiktsplanen.
Ärende
Motionärerna yrkar i motionen följande:
Kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att låta utreda
förutsättningarna för att i vid mening kunna utöva ridsport i hela Hallsbergs
kommun nu och i framtiden.
Till stöd för sina yrkanden anför motionärerna i huvudsak följande.
Hallsbergs kommun ska vara en hållbar kommun som erbjuder sina invånare
delaktighet, god livskvalitet och en stimulerade livsmiljö, att jämställdhet och
föreningslivet ska vara jämlikt och mångkulturellt. Det är viktigt att stödet till
föreningslivet utgår från bl a de mål om jämställdhet och mångkultur som vi vill
uppnå.
Ridsport är en av de mest utövade sporterna i Sverige i dag. Den utövas
traditionellt av flickor och kvinnor. Även personer med funktionsnedsättning
utövar sporten. Idag finns det i kommunen flera anläggningar för ridsport, med
såväl offentligt som privat huvudmannaskap. Men det saknas en helhetsbild av
om utbudet motsvarar de behov som finns. Det finns heller ingen samlad
kunskap om hur utövandet av ridsport kan komma att utvecklas och vilken
effekt det kan få för kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar, efter instruktion från nämndordförandena, följande förslag till svar.
Ridsport är en viktig del i många kommuninvånares liv. Man kan antagligen
också anta att förekomsten av ridanläggningar kan spela roll för en del
människors val av bostadsort. Det har också i kommunstyrelsen diskuterats om
man ska planera vissa områden såsom särskild lämpliga för byggande av
hästgårdar eller liknande. Frågan i sin helhet berör den långsiktiga planeringen
av kommunens utveckling, och hör som sådan främst hemma i arbete med
översiktsplan. Översiktsplanen ska revideras
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under varje mandatperiod, och i samband med revideringen under nästa
mandatperiod, bör frågan om ridsportens förutsättningar, behov och möjligheter
tas med.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 24 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till förslaget.
________

KF § 38

Dnr KS 60/2012

Motion om feriearbete med IT-inriktning från Tomas
Hagenfors (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Ärende
Tomas Hagenfors yrkar i motionen följande:
Kommunen ska skyndsamt undersöka möjligheten att erbjuda feriearbetande
ungdomar sommarjobb inom IT-sektorn.
Till stöd för sina yrkanden anför han i huvudsak följande.
Kommunen ordnar förtjänstfullt feriejobb åt upp till 400 ungdomar per år. Detta
är en hög siffra jämfört med andra kommuner. Många erbjuds arbete inom
parkverksamhet och i vårdsektorn. Det vore bra om ungdomar även kunde
erbjudas feriejobb inom IT-sektorn. Det finns många äldre som har svårt att
förstå mobiltelefonens funktioner eller att installera nya kanaler på TV:n.
Många känner hopplöshet inför trilskande datorer eller att betala räkningar via
Internet. Att erbjuda ungdomar arbete med detta innehåll skulle innebära ett
tillvaratagande av deras kunskaper och även ge kontakter generationer emellan.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande förslag till svar.
Det vore säkert möjligt att ordna denna typ av feriejobb, och syftet är också
vällovligt. Men det är stor risk att det uppstår problem i konkurrenshänseende.
Kommunen får inte konkurrera med näringslivet, om det inte på grund av
författning eller praxis kan anses vara tillåtet. De föreslagna feriejobben skulle
riskera att utgöra en verksamhet som konkurrerar med de företag som har som
verksamhet att antingen i samband med försäljning av teknisk utrustning, eller
som fristående tjänster, erbjuda just den typ av support som motionären
föreslår. Därför bör motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 25 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Tomas Hagenfors reserverade sig mot beslutet.
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tomas Hagenfors yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden de båda yrkandena
mot varandra och finner då att kommunfullmäktige har beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Tomas Hagenfors och Kerstin Lindh Furås reserverar sig mot beslutet till
förmån för bifall till motionen.
_________

KF § 39

Dnr KS 61/2012

Motion om HBT-certifiering av grundskolan i Hallsbergs
kommun av Mia Sydow Mölleby m fl, alla (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen förklaras besvarad genom hänvisning till vad som sägs under
förslaget.
2. Mot bakgrund av detta ges kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att
inför kommande centrala budgetarbete utreda de frågor som anges i motionen,
så att man i sitt budgetförslag med tillhörande mål kan ta ställning till om man
anser sig ha utrymme för arbete med och kostnad för en HBT-certifiering enligt
motionärernas förslag. Nämnden ska vara klar med sin utredning senast den 15
september 2013.
Ärende
Mia Sydow Mölleby m fl yrkar i motionen följande:
Samtliga grundskolor i Hallsbergs kommun ska HBT-certifieras.
Till stöd för sina yrkanden anför motionärerna i huvudsak följande.
Unga homosexuella och bisexuella blir i stor utsträckning bemötta på ett
kränkande vis. Många unga homosexuella, bisexuella och transpersoner har lågt
förtroende för polis, skola, vård, socialtjänst och arbetsförmedling på grund av
att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen.
Barn och ungdomar utsätts, utan att vi tänker på det, för vår heteronorm, vilket
skapar oro, smärta och ångest.
Därför bör samtliga skolor, från förskola till högstadium och all skolpersonal få
kunskap i hur man aktivt kan arbeta med att skapa en öppen och inkluderande
miljö. HBT-certifiering innebär ett åtagande för kommunen med
genomförandeplan innefattande utbildning och intern utvecklingsarbete.
Genomföranden beräknas ta ca 6-8 månader.
Kommunstyrelseförvaltningen lämna efter instruktioner från nämndordförandena följande förslag till svar.
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Såsom motionärerna anger, är det viktigt att man i skolan arbetar aktivt för att
förebygga och åtgärda kränkande behandlingar som våld, rasism, mobbning,
rasism, främlingsfientlighet och sårande tilltal.
Att HBT-certifiera kan vara ett bra verktyg för Hallsbergs kommun att uppnå
dessa mål inom skolan. Först bör emellertid några frågor klaras ut. För det
första vad som avses med HBT-certifiering. RFSL säljer en sådan certifiering,
och det är kanske främst den som motionärerna avser. Men det är möjligt att det
även finns andra liknande verktyg. Vidare måste det utredas vilken kostnad en
certifieringen innebär för kommunen. Kostnaden har antagligen flera delar;
konsulthjälp och utbildning, resor med mera. Om man inte kan genomföra
utbildningen under sedvanliga studiedagar i skolan, kan det även tillkomma
vikariekostnader eller motsvarande.
Mot bakgrund av detta bör kultur- och utbildningsnämnden få i uppdrag att
inför kommande centrala budgetarbete utreda ovanstående frågor, så att man i
sitt budgetförslag med tillhörande mål kan ta ställning till om man anser sig ha
utrymme för arbete med och kostnad för en HBT-certifiering enligt
motionärernas förslag. Nämnden ska vara klar med sin utredning senast den 15
september 2013.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 26 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Majlis Telemo och Tomas Hagenfors reserverade sig mot beslutet.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Siw Lunander, med instämmande av Mia Sydow
Mölleby, Hans Karlsson och Andreas Svahn bifall till förslaget.
Tomas Hagenfors yrkar, med instämmande av Kerstin Lindh Furås, avslag.
Propositionsordning, votering och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden de båda yrkandena
mot varandra, finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutet bifalla
kommunstyrelsens förslag.

KF § 39 forts
Votering begärs och verkställs genom handuppräckning. Justerarna och
sekreteraren räknar rösterna. Ordföranden informeras om resultatet som han
sedan tillkännager: 36 röster för kommunstyrelsens förslag, 4 röster för avslag
och 2 röstande som avstår.
Votering begärs igen, och genomför denna gång genom upprop. Ordföranden
instruerar sekreteraren att ett efter ett ropa upp namnen på ledamöterna som
uppmanas att svara ja om man röster för kommunstyrelsens förslag och nej om
man röstar för avslag.
Sekreteraren och justerarna antecknar resultatet under uppropet. Ordföranden
informeras om resultatet som han sedan tillkännager: 36 röster för
kommunstyrelsens förslag, 4 röster för avslag och 2 röstande som avstår.
Ordföranden konstaterar att fullmäktige har beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer
Tomas Hagenfors, Kerstin Lindh Furås, Majlis Telemo och Elin Jensen
reserverar sig till förmån för avslag på motionen.
_________

KF § 40

Dnr KS 77/2012

Motion om möjlighet till sophämtning var fjärde vecka
från Elin Jensen (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen förklaras besvarad med hänvisning till vad som framgår under
förslaget nedan.
Ärende
Motionären yrkar i motionen följande:
Kommunen ska se över möjligheten att införa avfallshämtning mer sällan.
Till stöd för sitt yrkande anför motionären i huvudsak följande.
Miljömedvetenhet och möjlighet till kompostering och sortering har lett till
drastiskt minskad mängd hushållssopor hos många. Om man inför möjlighet till
hämtning av sopor mera sällan, skulle den enskilde kunna påverka sina egna
avfallskostnader och man skulle stimulera till kompostering och återvinning.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar, efter instruktion från nämndordförandena, följande förslag till svar.
Arbete pågår med att revidera avfallsplanen. I samband med detta arbete
kommer man att kunna ta ställning till frågan om möjligheten till andra intervall
för sophämtning. Motionen bör därför besvaras med en hänvisning till detta.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 27 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till kommunstyrelsens
förslag.

KF § 40 forts
Elin Jensen yrkar bifall till motionen med tillägget att man ska införa möjlighet
till hämtning var fjärde vecka.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden Inga-Britt Ritzmans
yrkande mot Elin Jensens yrkande och finner då att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Majlis Telemo och Elin Jensen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin
Jensens yrkande.
_________

KF § 41

Dnr KS 80/2012

Motion om Transtensskolan från Katarina Odell m fl, alla
(M)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen förklaras besvarad med hänvisningen till vad som sägs under
förslaget nedan.
Ärende
Motionärerna yrkar i motionen följande:
Kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som tittar vidare på vilka delar av
förslaget till förbättringar som anges i motionen, som är möjliga att genomföra
samt att kostnadsförslag tas fram för de åtgärder som föreslås.,
Till stöd för sina yrkanden anför motionärerna i huvudsak följande.
Våren 2011 presenterades ett förslag som många lärare på Transtensskolan stod
bakom. Syftet var att öka måluppfyllelsen i alla ämnen, motverka att
pedagogerna undervisar enligt gamla läroplaner, öka elevernas skolmotivation,
trygghet och delaktighet, minska energiförbrukning och förbättra
inomhusklimatet och göra kommunen mer attraktiv för inflyttning.
Förslagen, som återfinns i motionen, handlar främst om ett antal fysiska
åtgärder i byggnaden.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar, efter instruktion från nämndordförandena, följande förslag till svar.
De åtgärder som föreslås framstår som i huvudsak väl genomtänkta och
motiverade. Det är också åtgärder som i många fall kostar en hel del pengar. De
bör därför bli föremål för en prioriteringsdiskussion dels i kultur- och
utbildningsnämnden, dels i det centrala budgetarbetet, där de måste komma att
prövas mot andra angelägna investeringar. Kultur- och utbildningsnämnden bör
i detta sammanhang lägga vikt vid vilken betydelse man anser att de olika
åtgärderna har för verksamheten och hur de i så fall kan rymmas inom den
budget respektive ram som finns.

KF § 41 forts
Kommunstyrelsens förslag (KS § 28 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Siw Lunander bifall till förslaget.
_________

KF § 42

Dnr KS 49/2013

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal,
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakter m m
Kommunfullmäktiges beslut
1. Andreas Svahn eller vid förhinder för honom Magnus Andersson, Siw
Lunander, Inga-Britt Ritzman, Anne Carlquist Fors eller Ewa Unevik, i samtliga
fall med kontrasignering av antingen Torbjörn Dybeck, Lizanne Byström eller
Marianne Christiansen, får i Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan
underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och andra liknande handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det
enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1. gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat
beslutanderätten till en tjänsteman eller då det ingår i dennes tjänst att fatta
bindande beslut, att tjänstemannen ensam får underteckna avtal, kontrakt,
lånehandlingar och liknande handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan upphör att gälla
omedelbart.
Ärendet
Bytet av ordförande i kommunstyrelsen har medfört behov av ändrat beslut om
firmateckning.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 29 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KF § 43

Dnr KS 20/2013

Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum,
del av fastigheterna Hallsbergs Centrum 1:4 och Mejeriet
2 i Hallsberg, Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Hallsbergs kommun antar enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen 2013-03-11
upprättat förslag till detaljplan för del av Hallsbergs Centrum 1:5 och Mejeriet 2
i Hallsberg, Hallsbergs kommun.
Ärendet
Teknik- och plannämnden och dess förvaltning har arbetat fram förslag på
detaljplan för rubricerat område (som ligger öster och söder om Konsum i
Hallsberg). Syftet med planen är möjliggöra byggnation av bostäder i området.
Efter genomförd planprocess med planprogram, samrådshandling och nu
antagandehandling, föreligger förslag till antagande av detaljplan.
Teknik- och plannämnden har hanterat frågan vid sitt sammanträde den 30
januari 2013, och beslutat föreslå antagande.
Ärendet var sedan uppe till beslut i kommunstyrelsen som föreslog kommunfullmäktige att anta planen. Kommunfullmäktige återremitterade emellertid
planen för viss komplettering.
Teknik- och planförvaltningen har nu gjort vissa justeringar i planen, främst
avseende möjligheten att bygga längre västerut i planområdet, och teknik- och
plannämndens beredningsutskott har fattat beslut om att föreslå antagande av
det reviderade planförslaget.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 33 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till förslaget.
_________

KF § 44

Dnr KS 8/2013

Förslag från kommuninvånarna
Ärendet
I handlingarna har bifogats information om inkommande förslag från
kommuninvånarna
_________

KF § 45

Ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Lista över ej besvarade motioner läggs till handlingarna.
________

KF § 46

Ledamöternas frågestund
Ärendet
Efter att fråga har ställts enligt vad som framgår nedan, avslutas frågestunden.
Ärendet
Sören Pettersson ifrågasätter det rimliga i att höja lokalhyrorna för föreningarna
med så kort varsel som har skett. Hans förening (badminton), fick reda på höjningen nio dagar före det att betalning skulle ske.
Inga-Britt Ritzman svarar att beslutet fattades i god till före ikraftträdandet. Hon
ska undersöka vad som har skett i detta fall.
Sören Petersson tackar för svaret.
Inga-Britt Ritzman är också beredd att svara på den fråga om snöröjning som
Emma Ode ställde vid förra mötet, men eftersom Emma Ode inte är närvarande,
ber Inga-Britt Ritzman att få återkomma med svaret vid nästa sammanträde.
_________

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-03-25

§ 39

§

Namn
1. Christina Johansson (s)

Närvaro
X

Ja
X

Ja

2. Jenny Steen (s)

X

X

3. Magnus Andersson (s)

X

X

4. Maja Stopek (s)

X

X

5. Andreas Svahn (s)

X

X

6. Gunnel Hedström (s)

X

X

7. Roland Johansson (s)

X

X

8. Inga-Britt Ritzman (s)

X

X

9. Mats Pettersson (s) Gun Karlsen

X

X

10. Siv Lunander (s)

X

X

11. Ulf Ström (s)

X

X

12. Suzana Madzo (s)

X

X

13. Hans Karlsson (s)

X

X

14. Anne Carlkvist Fors (s)

X

X

15. Bengt-Åke Andersson (s) Sven.-Olof Andersson

X

X

16. Matilda Ernkrans (s) Jesper Hultin

X

X

17. Magnus Fahlström (s)

X

X

18. Ewa-Rosa Sliwinska (s)

X

X

19. Rudayna Naji (s) Torbjörn Linell

X

X

20. Jamal Bayazidi (s)

X

X

21. Robert Mesic (s) §§ 26-38

X

22. Amanda Vikenfalk (s) Lena Larsson

X

X

23. Joakim Hedelind (s) Conny Larsson

X

X

24. Mia Sydow Mölleby (v)

X

X

25. Peter Tillman (v) Kari Räihä

X

X

26. Sören Pettersson (v)

X

X

27. Emma Ode (mp)

F

28. Lotta Öhlund (mp)

X

X

29. Ewa Unevik (m)

X

X

Nej Avs

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

30. Lennart Pettersson (m)

X
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X

§ 39

§

Ja
X

Ja

Namn
31. Torbjörn Appelqvist (m)

Närvaro
X

32. Gunvor Nilsson (m)

X

33. Joacim Storm (m)

X

X

34. Lars-Gunnar Åström (m)

X

X

35. Ann-Christine Appelqvist (m)

X

X

36. Anders Lycketeg (c) Ann-Sofie Johansson

X

X

37. Solveig Eriksson (c) Sven-Åke Lindberg

X

X

38. Östen Karlsson (c)

X

39. Erik Storsveden (fp)

X

X

40. Ingrid Grahn (fp)

X

X

41. Tomas Hagenfors (kd)

X

X

42. Helena Berghed (kd) Kerstin Lindh Furås

X

X

43. Andreas Larsson (sd)

F

44. Elin Jensen (sd)

X

X

45. Majlis Telemo (sd)

X

X

Nej Avs

§
Nej Avs

X

X

43

36

4

2

Ja

Nej Avs

