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Plats och tid

Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 - 20.35

Beslutande

44 ledamöter enligt närvarolista

Övriga deltagande

Niklas Tiedermann

Utses att justera

Inge-Britt Ritzman och Torbjörn Appelqvist

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen 2013-06-05

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

74 - 96

Niklas Tiedermann
Ordförande
Ulf Ström
Justerare
Inga-Britt Ritzman

Torbjörn Appelqvist

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-05-27

Datum för
anslagsuppsättande

2013-06-05

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2013-06-28

KF § 74

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 § 75

Uppvaktning av medaljörer
Efter de inledande formaliabesluten, genomfördes uppvaktning av idrottare som
utmärkt sig i sina respektive idrotter.
_________

KF § 76

Allmänhetens frågestund
Under frågestunden ställdes inga frågor. Däremot lämnade vice ordföranden i
föräldraföreningen i Hjortkvarn, Marcus Englund, över en namninsamling till
stöd för kravet på en folkomröstning i kommunen om skolor utanför Hallsbergs
tätort.
Andreas Svahn tog emot listorna och tackade Marcus Englund för hans och
övrigas engagemang.
_________

KF § 77

Aktuell information.
Någon information gavs inte.
_________

KF § 78

Dnr KS 6/2013

Anhållan om entledigande, Rudayna Nadji (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rudayna Nadji entledigas på egen begäran från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen.
_________
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Dnr KS 6/2013

Anhållan om entledigande, Håkan Eriksson(C)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Håkan Eriksson entledigas på egen begäran från uppdrag som ledamot i
Björstorpshemmets minnesfond..
_________
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Dnr KS 6/2013

Val efter Joacim Storm (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Ingemar Hallberg (M) väljs till ny ledamot i kultur- och utbildningnämnden.
_________
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Dnr KS 6/2013

Val av ombud till Childrens Upptäckarhuset
Kommunfullmäktiges beslut
Ulf Ström (S) väljs till ombud till Childrens Upptäckarhuset.
_________

KF § 82

Dnr KS 71/2013

De kommunala aktiebolagen Hallsbergs Industribyggnads AB (HIBA), Hallsbergs Fastigheter 1 AB (HFAB
1) och Hallsbergs Fastigheter 2 AB (HFAB 2)
Kommunfullmäktiges beslut
1. HIBA
Kommunfullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att i HIBA låta genomföra
följande förändringar i bolagsordningen:
1.1. § 8 i bolagsordningen ska lyda på följande sätt:
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska finnas tre
revisorer och tre ersättare. Av dessa ska två revisorer och två ersättare vara
lekmannarevisorer. Dessa fyra ska alla utses av kommunfullmäktige i Hallsbergs
kommun. Den tredje revisorn och dess ersättare ska utses av bolagsstämman. Dessa
båda ska vara godkända eller auktoriserade revisorer. Uppdragstiden för revisorerna
och ersättarna ska vara fyra år, och ska gälla från ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av en
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
1.2. § 9 ska strykas.
1.3. Numreringen av paragraferna i bolagsordningen ska ändras till följd av
beslutspunkten 2.
2. HFAB 1
2.1 Fullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att i HFAB 1 låta fastställa ändrad
bolagsordning enligt vad som framgår av bilaga till detta ärende ”Bolagsordning
för Hallsbergs Fastigheter 1 AB”.
2. 2 Fullmäktige ska välja tre ledamöter i styrelsen i HFAB 1.
2.3 Fullmäktige ska välja en auktoriserad revisor och en suppleant.
2.4 Fullmäktige ska välja två lekmannarevisorer.
2.5 Fullmäktige ska välja ägarombud för kommunen till HFAB 1.
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2.6 Fullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att låta genomföra
likvidation/försäljning.

2.7 Följande val görs:
Till ledamöter i styrelsen i HFAB 1 väljs Siw Lunander (S) och Ewa Unevik
(M).
Till lekmannarevisorer i HFAB 1 väljs Peter Langlott (FP) och Lars Billström
(S).
Till auktoriserad revisor i HFAB 1 väljs Peter Söderman.
Posten som ersättande auktoriserad revisor i HFAB 1 är VAKANT.
Till ägarombud i HFAB 1 väljs Ulf Ström (S).
3. HFAB 2
3.1 Fullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att i HFAB 2 låta fastställa ändrad
bolagsordning enligt vad som framgår av bilaga till detta ärende ”Bolagsordning
för Hallsbergs Fastigheter 2 AB”.
3. 2 Fullmäktige ska välja tre ledamöter i styrelsen i HFAB 2.
3.3 Fullmäktige ska välja en auktoriserad revisor och en suppleant.
3.4 Fullmäktige ska välja två lekmannarevisorer.
3.5 Fullmäktige ska välja ägarombud för kommunen till HFAB 2.
3.6 Fullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att i HFAB 2 låta ändra bolagets
namn till Vågen eller annat namn som knyter an till namnet på de fastigheter
som bolaget förvaltar i kvarteret Vågen.
3.7 Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om förslag till
ägardirektiv för HFAB 2.
3.8 Följande val görs:
Till ledamöter i styrelsen i HFAB 2 väljs Siw Lunander (S) och Ewa Unevik
(M).
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Till lekmannarevisorer i HFAB 2 väljs Peter Langlott (FP) och Lars Billström
(S).
Till auktoriserad revisor i HFAB 2 väljs Peter Söderman.
Posten som ersättande auktoriserad revisor i HFAB 2 är VAKANT.
Till ägarombud i HFAB 2 väljs Ulf Ström (S).

Ärendet
Kommunjuristen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att lämna
förslag på vilka beslut som bör fattas angående HIBA, HFAB 1 och HFAB 2 för
att den legala grunden för dessa ska överensstämma med kraven i de regelverk som
rör helägda kommunala bolag. Kommunjuristen har även fått i uppdrag att i detta
sammanhang beskriva bakgrunden till de förslag som lämnas.
Kommunjuristen anför därför följande:
Allmänt om kommunala bolag
Kommunen får sköta kommunala angelägenheter i bolagsform under
vissa förutsättningar. (3 kap 16-18 §§ KL). De viktigaste
förutsättningarna för helägda bolag är följande:
- Det ska röra sig om en kommunal angelägenhet.
- Det får inte röra sig om myndighetsutövning annat än i undantagsfall.
- Det kommunala ändamålet med verksamheten ska fastställas av
fullmäktige.
- Kommunen ska se till att det kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheter som utgör grund för verksamheten, ska anges
i bolagsordningen.
- Fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter.
- Fullmäktige ska se till att se till att det anges i bolagsordningen att
fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksam
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heten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
fattas.
- Bolaget ska ha minst en lekmannarevisor som hämtas ur den krets
som är revisorer för övrigt kommunal verksamhet.
- Bolaget omfattas av offentlighetsprincipens regler.
- Bolaget omfattas av upphandlingsreglerna i LOU.
Av ovanstående följer att fullmäktige har en avgörande roll i bildande
av bolaget, men också i den fortlöpande verksamheten. Förutom att
bestämma om huruvida ett bolag överhuvud taget ska bildas och vilket
syfte det ska ha, så ska fullmäktige utfärda ägardirektiv. Ägardirektivet
fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet
ska framgå ägarens förväntningar och krav på bolaget.
Fullmäktige kan utse vem det vill till ledamot i styrelsen i ett
kommunalt bolag. Styrelseledamot kan, men behöver inte vara
företrädare för politiskt parti. Ledamot behöver heller inte bo i
kommunen (vilket gäller som krav för att vara förtroendevald i
kommunstyrelse och nämnder).
Styrelseledamöternas arbete styrs främst av aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen, skattebetalningslagen, bolagsordningen och
ägardirektiven. Men även kommunallagen är viktig, då det av den
framgår var gränserna för den kommunala kompetensen går.
I och med ett styrelseuppdrag följer en skyldighet för styrelseledamöterna att omsorgsfullt och lojalt uppfylla sina förpliktelser. Ansvaret
grundar sig i det formlösa uppdragsavtal som en styrelseledamot eller
verkställande direktören ingår med aktiebolaget när han eller hon utses.
En styrelseledamot och en verkställande direktör kan under vissa
omständigheter bli skadeståndsskyldig gentemot aktiebolaget.
Styrelseledamoten och den verkställande direktören ansvarar gentemot
aktiebolaget för skador som har orsakats av oaktsamhet. I vissa fall
inträder ett personligt betalningsansvar.
Helägda aktiebolag i Hallsbergs kommun
Hallsbergs kommun har följande tre helägda kommunala aktiebolag:

KF § 82 forts
Hallsbergs Industribyggnads AB, nedan kallat HIBA
Hallsbergs Fastigheter 1 AB, nedan kallat HFAB 1
Hallsbergs Fastigheter 2 AB, nedan kallat HFAB 2
HIBA bildades på 1960 talet som ett traditionellt kommunalt industribyggnadsbolag.
HIBA har till föremål för sin verksamhet att inom den kompetens som
kommunallagen och annan kommunalrättslig reglering tillåter, uppföra, köpa, sälja,
äga och förvalta industri- och hantverks- och hyresfastigheter, äga aktier i bolag som
driver motsvarande verksamhet samt bedriva annan därmed jämförlig verksamhet
inom Hallsbergs kommun.
HFAB 1 bildades i november 2011 och ska enligt bolagsordningen äga och förvalta
hyresfastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
HFAB 2 bildades i januari 2012 och ska enligt bolagsordningen äga och förvalta
fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Närmare om de olika bolagens verksamhet.
HIBA
HIBA:s nettoomsättning har de senaste fem åren legat på mellan drygt en och upp
till en och en halv miljon kronor. Bolagets verksamhet har främst bestått i att ge och
sedan i enlighet sedan tidigare fastställd ordning avskriva markförstärkningslån
avseende fastigheter som HIBA har sålt. Dessa lån är en del av den generella
näringslivsstödjande verksamheten som kommunen ägnar sig åt i syfte att upp till en
viss gräns ekonomsikt sett likställa mark som HIBA säljer för industriändamål.

HIBA:s styrelseledamöter, fackrevisorer, lekmannarevisorer liksom kommunens
ägarombud har utsetts genom beslut av kommunfullmäktige.
HIBA:s bolags ordning är behov av en justering avseende antalet revisorer.
Bolagsverket har tolkat gällande bolagsordning så att det i HIBA ska behöva
utses inte mindre än fem plus fem revisorer och ersättare. För att förtydliga att
det räcker med två lekmannarevisorer plus ersättare samt en godkänd eller
auktoriserad revisor plus ersättare, har kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare
föreslagit fullmäktige att fatta följande beslut:
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Hallsbergs kommun ger ägarombudet i HIBA i uppdrag att i HIBA låta
genomföra följande förändringar i bolagsordningen:
1. § 8 i bolagsordningen ska lyda på följande sätt:
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska finnas tre
revisorer och tre ersättare. Av dessa ska två revisorer och två ersättare vara
lekmannarevisorer. Dessa fyra ska alla utses av kommunfullmäktige i Hallsbergs
kommun. Den tredje revisorn och dess ersättare ska utses av bolagsstämman. Dessa
båda ska vara godkända eller auktoriserade revisor. Uppdragstiden för revisorerna
och ersättarna ska vara fyra år, och ska gälla från ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av en
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
2. § 9 ska strykas.
3. Numreringen av paragraferna i bolagsordningen ska ändras till följd av
beslutspunkten 2.
Detta ärende har emellertid inte förts vidare i beslutsgången av det skälet att
kommunen hade för avsikt att föra fram förslaget till förändring i samband med att
andra erforderliga beslut skulle fattas beträffande HFAB 1 och HFAB 2.
Kommunjuristen anser att förslagen från arbetsutskottet nu bör föras fram till beslut
i kommunfullmäktige.
HFAB 1
Här följer en sammanställning av de beslut som har fattas av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige, och som på olika sätt har att göra med tillkomsten av HFAB 1:
Kommunfullmäktige den 21 juni 2010.
1. I syfte att medverka till att Hallsbergs kommun uppnår de visioner och mål, som
kommunfullmäktige tidigare har beslutat om, kan kommunen komma att låta bygga
bostäder i kommunen.
2. Finansiering av sådant byggande kan ske efter beslut om upplåning i kommunstyrelsen.
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3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att låta påbörja projektering av sådana bostäder.
Avsikten ska vara att kommunen ska avhända sig ägandet av bostäderna inom fem
år från uppförandet.
Kommunstyrelsen den 2 september 2010
1. Hallsbergs kommun beslutar att anta anbud från NA Bygg AB av den 24
augusti 2010 för byggande av bostäder i kvarteret Kopparslagaren (Södra Allén)
i Hallsberg.
2. Investeringen finansieras genom upplåning av medel upp till maximalt ett
belopp som beslutas av kommunstyrelsen vid ett senare tillfälle.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen den 7 juni 2011
Beslut om upplåning med anledning byggande av bostäder i kvarteret
Kopparslagaren i Hallsberg m m:
1. Upplåning får ske med maximalt 35 miljoner kronor.
2. Ekonomichefen får efter samråd med kommunstyrelsens ordförande i
uppdrag att verkställa upplåningen.
Kommunstyrelsen den 29 november 2011
1. Hallsbergs kommun beviljar bolaget AB Kopparslagaren kommunal borgen med
upp till 40 mkr.
2. Borgen gäller endast så länge i tiden som AB Kopparslagaren är ett helägt
dotterbolag till bolag som helt och hållet ägs av Hallsbergs kommun.
Bakgrunden till detta beslut var ett tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen i vilket
det uppgavs att ett helägt bolag, Kopparslagaren AB, hade bildats som ett
dotterbolag till HIBA. Av yttrandet framgår vidare att avsikten var at lägga de
aktuella hyresfastigheterna i bolaget.
Man kan emellertid konstatera följande. Bolaget har bildats utan att formellt beslut
har fattats, utan att beslut har fattas i kommunfullmäktige om bolagsordning,
ledamöter i styrelsen eller lekmannarevisorer. Vidare kan konstateras att bolaget inte
heter Kopparslagaren AB och att det aldrig har ägts av HIBA. I bolaget (HFAB 1)
utsågs formlöst en styrelse, Tomas Doxryd, Magnus Andersson och Ewa Unevik
och en VD, Torbjörn Dybeck.
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Dessa har rapporterats in till bolagsverket och är därför bolagsrättsligt att betrakta
som styrelseledamöter respektive VD. Dessa har även vidtagit vissa administrativa
åtgärder i bolaget.
Av HFAB 1:s årsredovisning framgår att ingen verksamhet har bedrivits i bolaget
och att bolaget förutom visst mindre belopp i likvida medel, inte har några andra
tillgångar.
Hyresfastigheterna i kvarteret Kopparslagaren ligger i kommunens ägo och
förvaltning.
Såvitt kan bedömas finns ingen ambition från kommunens sida att flytta
hyresfastigheterna till HFAB 1. Därför finns två vägar att gå. Den ena att kommunen
gör sig av med bolaget genom att sälja eller likvidera det, det andra att kommunen
fattar beslut om att fortsätta att äga bolaget, men att man låter det vara inaktivt i
avvaktan på att det kan komma att behövas för annat kommunalt ändamål.
Hur man än ställer sig till frågan om avyttringen eller inte, bör kommunfullmäktige
fatta de beslut som framgår nedan om val och om bolagsordning med mera. Om
kommunen ser ett behov av bolaget inom något eller några år, bör det finns kvar i
kommunens ägo. Om det å andra sidan inte antas komma att behövas förrän på
längre sikt, är det lika bra att göra sig av med det. Inte minst eftersom även ett tomt
bolag förorsakar kostnader för olika former av administration.
HFAB 2 (Tingshuset)
Här följer en sammanställning av de beslut som har fattas av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige, och som på olika sätt har att göra med tillkomsten av HFAB 2:
Kommunstyrelsen den 29 november 2011
1. Kommundirektören ges i uppdrag att upp till en köpeskilling om 2,5 mkr
köpa fastigheten Vågen 1 (Tingshuset i Hallsberg).
2. Förvärvet ska finansieras genom upptagande av lån.
3. Fastigheten ska placeras i ett aktiebolag som till sin helhet ägs av Hallsbergs
Industribyggnads AB.
4. Kommunen beviljar detta dotterbolag borgen med upp till 2,5 mkr. Borgen
gäller endast så länge som dotterbolaget i sin helhet ägs av bolag som helt och
hållet ägs av Hallsbergs kommun.
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Kommunstyrelsen den 6 februari 2013 och kommunfullmäktige den 25 februari
2013
Kommunfullmäktige:
1. Hallbergs kommun ingår såsom för egen skuld borgen om 2 700 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader för Hallsbergs Fastigheter 2 AB:s
låneförpliktelser avseende köp av fastigheten Vågen 1 i Hallsberg.
Kommunstyrelsen:
2. Hallsbergs kommun ger ekonomichefen i uppdrag att upprätta en revers
mellan Hallsbergs kommun och Hallsbergs Fastigheter 2 AB med det innehåll
som framgår av tjänsteutlåtande nr 3/2013 från ekonomiavdelningen.
Till skillnad från HFAB 1 finns det alltså i detta fall ett beslut om att bilda bolag.
Men i likhet med HFAB 1 kan man konstatera följande.
Det finns inga beslut från kommunfullmäktige om bolagsordning, ledamöter i
styrelsen eller lekmannarevisorer. I bolaget (HFAB 2) utsågs i stället formlöst en
styrelse, Tomas Doxryd, Magnus Andersson och Ewa Unevik och en VD, Torbjörn
Dybeck. Dessa har rapporterats in till bolagsverket och är därför
bolagsrättsligt att betrakta som styrelseledamöter respektive VD. Dessa har även
vidtagit vissa administrativa åtgärder i bolaget.
Vidare kan sägas att HFAB 2 är ett bolags som helt ägs av Hallsbergs kommun
direkt, och inte av HIBA. Om kommunen vill att det ska fortsätta att vara så, bör
fullmäktige besluta om det.
För att komma till rätta med de övriga brister som nämns, bör kommunfullmäktige
fatta de beslut som framgår nedan om val och om bolagsordning med mera.
Ägardirektiv
Utöver vad som föreslås ovan för de respektive bolagen, bör kommunen besluta om
ägardirektiv för bolagen. Direktiven är kommunens sätt att styra bolagens
verksamhet både avseende vad bolagen ska göra och hur de ska göra det.
Ägardirektiv är ytterst en fråga för de förtroendevalda att arbeta fram, men det finns
också inslag som bör kunna överlåtas till förvaltningsorganisationen att utarbeta
förslag till. Exempel på vad som hör hemma inom den politiska sfären är mål med
verksamheten och andra strategiska överväganden. Exempel på vad förvaltningen
bör kunna bidrag med förslag till är be-
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stämmelser om vilka av kommunens styrdokument som lämpligen bör gälla för
bolagen.
Det är naturligtvis inte möjligt att tidsmässigt i samband med de övriga besluten i
detta ärende, har färdiga förslag på ägardirektiv.
Kommunfullmäktige bör därför lämna i uppdrag till kommunstyrelsen att på
lämpligt sätt låta utarbeta sådana förslag för de tre bolagen.
Bolagsordning HFAB 1 och HFAB 2
I bilaga till detta ärende finns förslag till förändrade bolagsordningar
för HFAB 1 och HFAB 2. De ändringar som föreslås görs för att få
bolagsordningarna att följa kommunallagens med flera författningars
krav med anledning av den kommunala särarten. Förändringarna rör
huvudsakligen ändamålsparagrafen, kopplingen till de kommunala
befogenheterna, valen av styrelseledamöter och utseende av
lekmannarevisorer. Vidare föreslås skrivningar om krav på att
fullmäktige ska få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Förslag till beslut
Mot bakgrund av det ovan anförda, föreslår kommunjuristen att följande beslut
fattas i kommunfullmäktige:
1. HIBA
Fullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att i HIBA låta genomföra följande
förändringar i bolagsordningen:
1.1. § 8 i bolagsordningen ska lyda på följande sätt:
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska finnas tre
revisorer och tre ersättare. Av dessa ska två revisorer och två
ersättare vara lekmannarevisorer. Dessa fyra ska alla utses av kommunfullmäktige i
Hallsbergs kommun. Den tredje revisorn och dess ersättare ska utses av
bolagsstämman. Dessa båda ska vara godkända eller auktoriserade revisor.
Uppdragstiden för revisorerna och ersättarna ska vara fyra år, och ska gälla från
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättas till tiden vid slutet av en bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
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1.2. § 9 ska strykas.
1.3. Numreringen av paragraferna i bolagsordningen ska ändras till följd av
beslutspunkten 2.
2. HFAB 1
2.1 Fullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att i HFAB 1 låta fastställa ändrad
bolagsordning enligt vad som framgår av bilaga till detta ärende ”Bolagsordning
för Hallsbergs Fastigheter 1 AB”.
2. 2 Fullmäktige ska välja tre ledamöter i styrelsen i HFAB 1.
2.3 Fullmäktige ska välja en auktoriserad revisor och en suppleant.
2.4 Fullmäktige ska välja två lekmannarevisorer.
2.5 Fullmäktige ska välja ägarombud för kommunen till HFAB 1.
2.6 Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram förslag till
ägardirektiv för HFAB 1.
ALTERNATIVT
2.6 Fullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att låta genomföra
likvidation/försäljning/vidtagande av åtgärder för att lägga bolaget vilande.
3. HFAB 2
3.1 Fullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att i HFAB 2 låta fastställa ändrad
bolagsordning enligt vad som framgår av bilaga till detta ärende ”Bolagsordning
för Hallsbergs Fastigheter 2 AB”.
3. 2 Fullmäktige ska välja tre ledamöter i styrelsen i HFAB 2.
3.3 Fullmäktige ska välja en auktoriserad revisor och en suppleant.
3.4 Fullmäktige ska välja två lekmannarevisorer.
3.5 Fullmäktige ska välja ägarombud för kommunen till HFAB 2.
3.6 Fullmäktige ger ägarombudet i uppdrag att i HFAB 2 låta ändra bolagets
namn till Vågen eller annat namn som knyter an till namnet på de fastigheter
som bolaget förvaltar i kvarteret Vågen.
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3.7 Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om förslag till
ägardirektiv för HFAB 2.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 54 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
I kommunstyrelsen fanns även ett yrkande om att det skulle vara fem ledamöter
i respektive styrelse i HFAB 1 och HFAB 2.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn och Torbjörn Appelqvist bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Därefter väljer kommunfullmäktige på förslag från ordföranden i
valberedningen, Roland Johansson, olika funktioner i bolagen enligt vad som
framgår ovan under beslut.
_________
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Dnr KS 72/2013

Försäljning av fastigheten Mejeriet 2 i Hallsberg
Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten Mejeriet 2 i Hallsberg säljs i enlighet med bifogade avtal.
Ärendet
Hallsbergs kommun arbetar på olika sätt med frågan om att tillgodose behovet av
bostäder i kommunen. Tidigare har kommunen låtit bygga lägenheter i kvarteret
Kopparslagaren i Hallsberg, och kommunen har också beslutat om byggande av
lägenheter i kvarteret Kronan i Hallsberg.
Nu finns det en intressent för att bygga och äga lägenheter på fastigheten Mejeriet 2
(öster om Konsum i Hallsberg).
Kommunen föreslås därför sälja fastigheten i enlighet med bifogat förslag till avtal.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 55 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 26/2013

Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter 1, HFAB 1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt ägarombudet i HFAB 1 att på stämman
genomdriva följande beslut:
1. Resultat och balansräkning fastställs enligt förslag.
2. Årets resultat, -9 588 kr 42 öre överförs i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Ärendet
I bilaga finns årsredovisning och revisionsrapport för HFAB 1.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 64 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 26/2013

Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter 2, HFAB 2
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt ägarombudet i HFAB 2 att på stämman
genomdriva följande beslut:
1. Resultat och balansräkning fastställs enligt förslag.
2. Årets resultat, 1 163 kr 68 öre överförs i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Ärendet
I bilaga finns årsredovisning och revisionsrapport för HTAB 2.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 65 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 26/2013

Årsredovisning för Hallsbergs Industribyggnads AB,
HIBA
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt ägarombudet i HIBA att på stämman
genomdriva följande beslut:
1. Resultat och balansräkning fastställs enligt förslag.
2. Årets resultat, 1 531 117 kr 13 öre, överförs i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Ärendet
I bilaga finns årsredovisning och revisionsrapport för HIBA.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 66 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 26/2013

Årsredovisning för Samordningsförbundet Sydnärke,
Finsam
Kommunfullmäktiges beslut
Hallsbergs kommun beviljar mot bakgrund av årsredovisning och revisionsberättelse förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Ärendet
I bilaga finns årsredovisning och revisionsrapport för Finsam.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 67 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 59/2013

Hjortkvarns skola
Kommunfullmäktiges beslut
1. Den lokala utvecklingsplanen "Framtid Hjortkvarn" ska ingå som en viktig
del i det kommande arbetet med att revidera översiktsplanen för Hallsbergs
kommun.
2. Hjortkvarns skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6, läggs ner från
och med höstterminen år 2013 och eleverna överförs till Folkasboskolan i
Pålsboda.
Ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 19 mars 2013
beslutat följande beträffande Hjortkvarns skola:
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att lägga ner Hjortkvarns skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6, från
och med höstterminen år 2013 och att eleverna överförs till Folkasboskolan i
Pålsboda.
Av nämndens protokoll, som biläggs detta ärende framgår bakgrunden till
beslutet, liksom den reservation som gjordes i nämnden.
Kommundirektörens stab anför följande.
Eftersom ett beslut av denna sort är av principiell art och större vikt, ska det så
som påpekats i nämnden slutligen fattas av kommunfullmäktige. Om
kommunfullmäktige följer nämndens förslag, så bör det i beslutet också
klargöras att kultur- och utbildningsnämnden har att fatta de ytterligare beslut i
ärendet som kan följa av det principiella ställningstagandet.
Kommunstyrelsens tidigare behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen har genom beslut den 9 april 2013 föreslagit
kommunfullmäktige att Hjortkvarns skola, förskoleklass och grundskola årskurs
1-6, läggs ner från och med höstterminen år 2013 och eleverna överförs till
Folkasboskolan i Pålsboda.
Styrelsen var inte enig. Det förekom två alternativa yrkanden. Dels Alliansens
förslag: Avslag på arbetsutskottets förslag om nedläggning och förslag istället
att kultur- och utbildningsnämnden ska spara 500 tkr
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på effektivisering av Bibass-resurserna, 400 tkr på snabbare övergång till
varannandagsstädning, 143 tkr på minskat anslag till central administration och
100 tkr på minskat anslag till kompetensutveckling för att rädda kvar
Hjortkvarns skola. Dels Vänsterpartiets förslag om att Hjortkvarns skola ska
drivas vidare under tre år, att 2 mkr ska tillföras kultur- och utbildningsnämnden varje år under 2014-2016 och att en utvärdering ska göras
hösten 2015 så att beslut om en eventuell nedläggning kan tas i januari 2016.
Kommunfullmäktiges hantering.
Vid behandlingen av ärendet i kommunfullmäktige den 29 april 2013 fattades
följande beslut:
--Ärendet återremitteras genom minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen med
följande motivering:
”Kommunstyrelsen ska ta Hjortkvarnsborna på allvar och ta upp hela Lokala
utvecklingsplanen i nämnden för diskussion och beslut i valda delar och där
även skolan ska diskuteras i hela sammanhanget om orten”.
--Kommunstyrelsen har mot bakgrund av beslutet om återremiss, åter berett
ärendet samt behandlat det vid sitt sammanträde den 14 maj 2013.
Kommundirektörens stab anför mot bakgrund av direktiv från ordföranden vad
bedömningsdelen beträffar, följande.
Utvecklingsplanen är ett i formell mening ännu inte färdigställt dokument som
har tagits fram av engagerade hjortkvarnsbor. Dessa har med processhjälp från
länsstyrelsen sammanfattat sina visioner och uppfattningar om hur man bör
göra för att utveckla orten med omnejd. Kommunen har varit observatör i delar
av arbetet, och har på olika sätt bidragit med faktaunderlag och kunskap i flera
av de frågor som diskuteras i planen.
Slutsatserna i planen är hjortkvarnsbornas egna. När planen är helt färdigställd
kommer den att formellt lämnas över till kommunen, men man kan anta att
planen i allt väsentligt redan har funnit sin slutliga form.
Planen andas framtidstro och en önskan från hjortkvarnsborna att ta ett
gemensamt ansvar för bygden. Majoriteten anser att planen kommer att utgöra
en mycket viktig grund för arbetet med reviderad översiktsplanen och särskilt
den fördjupning som ska göras för Hjortkvarns del. Översiktsplanen ska
revideras under kommande mandatperiod, men den finns anledning att påbörja
det arbetet redan under innevarande period.
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Motiveringen till beslutet om återremiss måste enligt sin lydelse tolkas som att
minoriteten vill att kommunstyrelsen tar del av den lokala utvecklingsplanen,
diskuterar den och sedan fattar beslut om vilka delar i den som tänkas leda till
konkreta beslut i kommunens beslutande organ.
Majoritetens uppfattning är att beslutet om att lägga ner skolan bör fattas snarast
möjligt. Om det inte hade varit för återremissen, hade det med all sannolikhet
redan varit fattat, och föräldrar och elever hade kunnat förbereda sig på
konsekvenserna av nedläggningen. Det är också viktigt ur ekonomisk synvinkel
att beslutet tas snarast möjligt.
Att avvakta överlämnandet av den färdiga planen och att sedan i samband med
översiktsplanearbetet på olika sätt diskutera planens innehåll, skulle medföra en
tidsutdräkt som inte är acceptabel mot bakgrund av vad som sagts ovan.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår majoriteten att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
1. Den lokala utvecklingsplanen "Framtid Hjortkvarn" ska ingå som en viktig
del i det kommande arbetet med att revidera översiktsplanen för Hallsbergs
kommun.
2. Hjortkvarns skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6, läggs ner från
och med höstterminen år 2013 och eleverna överförs till Folkasboskolan i
Pålsboda.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade att föreslår kommunfullmäktige följande:
1. Den lokala utvecklingsplanen "Framtid Hjortkvarn" ska ingå som en viktig
del i det kommande arbetet med att revidera översiktsplanen för Hallsbergs
kommun.
2. Hjortkvarns skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6, läggs ner från
och med höstterminen år 2013 och eleverna överförs till Folkasboskolan i
Pålsboda.
Tomas Hagenfors, Ewa Unevik, Erik Storsveden, Lennart Pettersson och
Anders Lycketeg yrkade avslag på majoritetens förslag att lägga ner skolan samt
hänvisar till skriftlig reservation, bilaga, samt tidigare lagt förslag om
finansiering.
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I kommunstyrelsen reserverade sig Tomas Hagenfors, Ewa Unevik, Erik
Storsveden, Lennart Pettersson och Anders Lycketeg i enlighet med vad som
framgår av bilaga.
Majlis Telemo och Peter Tillman reserverade sig mot förslaget att lägga ner
skolan.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 68 2013)
1. Den lokala utvecklingsplanen "Framtid Hjortkvarn" ska ingå som en viktig
del i det kommande arbetet med att revidera översiktsplanen för Hallsbergs
kommun.
2. Hjortkvarns skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6, läggs ner från
och med höstterminen år 2013 och eleverna överförs till Folkasboskolan i
Pålsboda.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn, Siv Lunander och Peter Kjellman,
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tomas Hagenfors, Anders Lycketeg, Erik Storsveden, Ewa Unevik, Lennart
Pettersson och Östen Karlsson yrkar avslag på andra beslutspunkten i
kommunstyrelsens förslag. De yrkar bifall till det förslag som Alliansen tidigare
har lagt fram att kultur- och utbildningsnämnden istället ska spara 500 tkr på
effektivisering av Bibass-resurserna, 400 tkr på snabbare övergång till
varannandagsstädning, 143 tkr på minskat anslag till central administration och
100 tkr på minskat anslag till kompetensutveckling för att rädda kvar
Hjortkvarns skola. (Nedan kallat Alliansens yrkande). Se även bilaga.
Majlis Telemo yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i punkten 2.
Peter Tillman yrkar att Hjortkvarns skola ska drivas vidare under tre år, att 2
mkr ska tillföras kultur- och utbildningsnämnden varje år under 2014-2016 och
att en utvärdering ska göras hösten 2015 så att beslut om en eventuell
nedläggning kan tas i januari 2016. Yrkandet med motivering framgår av
särskild bilaga till protokollet. (Nedan kallat Vänsterns yrkande).
Propositionsordning och beslut
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Först ställer ordföranden proposition på den första beslutspunkten i
kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige har beslutat
bifalla den.
Efter att ha fått den ordningen godkänd utser ordföranden därefter
kommunstyrelsens förslag i beslutspunkt två till huvudförslag och ställer sedan
Alliansens yrkande mot Vänsterns yrkande för att få fram ett motförslag. Han
finner då att kommunfullmäktige har beslutat utse Alliansens yrkande till
motförslag.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Alliansens yrkande
och finner då att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs med namnupprop på följande sätt:
Sekreteraren ropar upp ledamöternas namn ett efter ett, varvid den som röstar
på kommunstyrelsens förslag säger JA, och den som röstar på Alliansens
förslag säger NEJ.
Resultatet blir 25 JA, 16 NEJ och 3 ledamöter som avstår enligt vad som
framgår av bilaga.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Samliga ledamöter från (V) reserverar sig mot beslutet att inte utse Vänsterns
yrkande till motförslag.
Samtliga ledamöter från (M), (C), (FP), (KD) och (SD) reserverar mot beslutet
till förmån för Alliansens yrkande.
_________
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Dnr KS 41/2011

Motion om minskad köttkonsumtion i Hallsbergs
kommun från Pernilla Wikander Eklund (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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 bl 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.
Ärendet bordlades genom beslut vid kommunfullmäktigesammanträdet den 25
mars 2013.
Ärendet bordlades åter vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2013.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 47 2013)
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen förklaras besvarad med
hänvisning till vad som framgår ovan under förslaget.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn, Sören Pettersson och Helena
Berghed bifall till motionen i sin helhet.
Anders Lycketeg och Ewa Unevik yrkar avslag på motionen.
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Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden proposition på
motionen och finner då att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla
motionen.

Reservationer
Samtliga ledamöter från (M), (C), (FP) och (SD) reserverar sig mot beslutat att
bifalla motionen.
_________

KF § 90

Dnr KS 80/2013

Interpellation från Gunnel Hedström till kommunstyrelsens ordförande angående mottagande av
ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas, och förklaras sedan vara besvarad med hänvisning
till vad som framkommer nedan.
Ärendet
Gunnel Hedström har i interpellation till kommunstyrelsens ordförande ställt frågor
om förutsättningar och planer för mottagande av ensamkommande flyktingbarn i
Hallsbergs kommun, se bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande, Andreas Svahn, lämnar svar i enlighet med vad som
framgår av bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att interpellationen ska anses vara
besvarad.
_________
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Dnr KS 8/2013

Förslag från kommuninvånarna
Ärendet
I handlingarna har bifogats information om inkommande förslag från
kommuninvånarna
_________
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Ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Lista över ej besvarade motioner läggs till handlingarna.
________
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Dnr KS 83/2013

Motion från Anders Lycketeg (C) om införande av
landsbygdssäkring av beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Anders Lyckteg har lämnat in motion i enlighet med vad som framgår av rubrik och
bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.
_________
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Dnr KS 100/2013

Motion från Mia Sydow Mölleby m fl , alla (V), om motion
för gynnande av äldres hälsa
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Mia Sydow Mölleby med flera, har lämnat motion i enlighet med vad som framgår
av rubrik och bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.
_________
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Meddelanden
Dnr KS 5/2013
Kommundirektörens rapport april 2013
KS 79/2013
Kommunrevisorerna, granskning av årsredovisning 2012
________
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Ledamöternas frågestund
Under denna rubrik tackar Roland Johansson för uppvaktning i samband med
hans födelsedag.
_________
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§

Namn
1. Christina Johansson (s)

Närvaro
X

Ja
X

Ja

2. Jenny Steen (s)

X

X

3. Magnus Andersson (s) Annelie Nordin

X

X

4. Maja Anneborg (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)

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)

X

X

16. Gun Karlsen (s)

X

X

17. Magnus Fahlström (s)

X

X

18. Ewa-Rosa Sliwinska (s)

X

X

19. Rudayna Naji (s) Anna-Karin Ryefalk

X

X

20. Jamal Bayazidi (s) Sven-Olof Andersson

X

X

21. Robert Mesic (s)

X

X

22. Amanda Vikenfalk (s) Börje Andersson

X

X

23. Joakim Hedelind (s)

X

X

24. Mia Sydow Mölleby (v)

X

X

25. Peter Tillman (v)

X

X

26. Sören Pettersson (v)

X

X

27. Emma Ode (mp) Peter Kjellman

X

X

28. Lotta Öhlund (mp)

X

X

29. Ewa Unevik (m)

X

Nej Avs

X

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

30. Lennart Pettersson (m)

X
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X
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§

Ja

Ja

Namn
31. Torbjörn Appelqvist (m)

Närvaro
X

32. Gunvor Nilsson (m)

X

X

33. Göran Hedlund (m)

X

X

34. Lars-Gunnar Åström (m) Nina Lagemyr

X

X

35. Ann-Christine Appelqvist (m)

X

X

36. Anders Lycketeg (c)

X

X

37. Solveig Eriksson (c)

X

X

38. Östen Karlsson (c)

X

X

39. Erik Storsveden (fp)

X

X

40. Ingrid Grahn (fp)

X

X

41. Tomas Hagenfors (kd)

X

X

42. Helena Berghed (kd)

X

X

43. Andreas Larsson (sd)

F

44. Elin Jensen (sd)

X

X

45. Majlis Telemo (sd)

X

X

Nej Avs
X

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

