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KS § 72

Dnr KS 84/2013

Upphävande av ”Förslag till plan af platsen Hallsberg uti
Örebro län” från år 1886, i Hallsberg, Hallsbergs
kommun, Örebro län
Förslag till kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun upphäver ” Förslag till plan af platsen Hallsberg uti Örebro
län” i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
Ärendet
Trafikverket upprättar nu förslag till järnvägsplan i syfte att förbättra
förutsättningarna för järnvägstrafik genom Hallsberg.
En förutsättning för detta arbete är att kommunen upphäver hela eller delar av
fyra detaljplaner. Planerna är olika gamla; från 1886, 1923, 1973 samt från
2012. Upphävandena behandlas i fyra olika beslut. Förslaget till järnvägsplan
finns utställt i kommunhuset, tredje våningen.
Stadsarkitekten har i bifogat granskningsutlåtande lämnat förslag till beslut,
som framgår ovan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 53)
Arbetsutskottets förslag framgår ovan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 73

Dnr KS 85/2013

Upphävande av ”Stadsplan över Hallsberg” från år 1923, i
Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
Förslag till kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun upphäver ”Stadsplan över Hallsberg” från 1923 i enlighet
med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
Ärendet
Trafikverket upprättar nu förslag till järnvägsplan i syfte att förbättra
förutsättningarna för järnvägstrafik genom Hallsberg.
En förutsättning för detta arbete är att kommunen upphäver hela eller delar av
fyra detaljplaner. Planerna är olika gamla; från 1886, 1923, 1973 samt från
2012. Upphävandena behandlas i fyra olika beslut. Förslaget till järnvägsplan
finns utställt i kommunhuset, tredje våningen.
Stadsarkitekten har i bifogat granskningsutlåtande lämnat förslag till beslut,
som framgår ovan
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 54)
Arbetsutskottets förslag framgår ovan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 74

Dnr KS 86/2013

Upphävande av del av detaljplan ”Förslag till ändring och
utvidgning av stadsplanen för del av Hallsberg
(Vingenområdet)” från år 1973, i Hallsberg, Hallsbergs
kommun, Örebro län
Förslag till kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun upphäver ” Förslag till ändring och utvidgning av
stadsplanen för del av Hallsberg (Vingenområdet)” från år 1973” från 1923 i
enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
Ärendet
Trafikverket upprättar nu förslag till järnvägsplan i syfte att förbättra
förutsättningarna för järnvägstrafik genom Hallsberg.
En förutsättning för detta arbete är att kommunen upphäver hela eller delar av
fyra detaljplaner. Planerna är olika gamla; från 1886, 1923, 1973 samt från
2012. Upphävandena behandlas i fyra olika beslut. Förslaget till järnvägsplan
finns utställt i kommunhuset, tredje våningen.
Stadsarkitekten har i bifogat granskningsutlåtande lämnat förslag till beslut,
som framgår ovan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 55)
Arbetsutskottets förslag framgår ovan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 75

Dnr KS 87/2013

Upphävande av ”Detaljplan för fastigheten Syrsan 1” från
år 2012, i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län
Förslag till kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun upphäver ”Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg,
Hallsbergs kommun” i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.
Ärendet
Trafikverket upprättar nu förslag till järnvägsplan i syfte att förbättra
förutsättningarna för järnvägstrafik genom Hallsberg.
En förutsättning för detta arbete är att kommunen upphäver hela eller delar av
fyra detaljplaner. Planerna är olika gamla; från 1886, 1923, 1973 samt från
2012. Upphävandena behandlas i fyra olika beslut. Förslaget till järnvägsplan
finns utställt i kommunhuset, tredje våningen.
Stadsarkitekten har i bifogat granskningsutlåtande lämnat förslag till beslut,
som framgår ovan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 56)
Arbetsutskottets förslag framgår ovan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 76

Dnr KS 88/2013

Gemensamma planeringsförutsättningar för Hallsbergs
kommun 2014 - 2016
Förslag till kommunfullmäktige
Gemensamma planeringsförutsättningar för Hallsbergs kommun 2014 -2016
fastställs enligt bilaga.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har på uppdrag av den politiska majoriteten upprättat
förslag till gemensamma planeringsförutsättningar inklusive ekonomiska ramar
för budget 2014 och flerårsplaner 2015 och 2016.
Under våren 2013 har partiföreträdarna gemensamt vid ett antal tillfällen fått
information om det finansiella läget, läget i kommunens verksamheter samt
prognoser för befolkningsförändring och skatte- och intäktsprognoser.
Majoriteten, (S) och (MP), har också mot bakgrund av detta presenterat sina
förslag till ramar för budget och flerårsplaner. Ekonomiavdelningens material
bygger dels på det förslaget, dels på det material som i övrigt har presenterats
under det arbete som har beskrivits här.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 57)
Arbetsutskottet beslutade att beslut ska fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till majoritetens förslag enligt vad
som framgår av bilaga.
Ewa Unevik, Anders Lycketeg och Erik Storsveden yrkar bifall till gemensamt
eget förslag som också det framgår av bilaga.
Tomas Hagenfors yrkar bifall till förslag som framgår av bilaga.
Peter Tillman låter anteckna att han avser att återkomma med förslag från sitt
parti.
Propositionsordning och beslut
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Efter att ha fått den ordningen godkänd vidtar ordföranden följande åtgärder.
Han utser majoritetens förslag till huvudförslag. Han ställer därefter Ewa
Uneviks, Anders Lycketegs och Erik Storsvedens förslag mot Tomas Hagenfors
förslag för att få fram ett motförslag till majoritetens. Han finner då att
kommunstyrelsen har utsett Ewa Uneviks, Anders Lycketegs och Erik
Storsvedens förslag till motförslag.
Därefter ställer han huvudförslaget mot motförslaget och finner då att
kommunstyrelsen har beslutat bifalla majoritetens förslag till beslut.
Reservationer
Ewa Unevik, Anders Lycketeg, Erik Storsveden och Lennart Pettersson
reserverar sig till förmån för Ewa Uneviks, Anders Lycketegs och Erik
Storsvedens yrkande.
Tomas Hagenfors reserverar sig mot beslutet att inte utse hans yrkande till
motförslag och mot beslutet att bifalla majoritetens yrkande i det slutliga
beslutet.
Majlis Telemo reserverar sig mot beslutet att bifalla majoritetens förslag.
_________

KS § 77

Dnr KS 103/2012

SKOGAHOLM 5:1. Yttrande över ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken till vindkraftverk vid Nyckelhult,
Askersunds kommun och Hallsbergs kommun
Förslag till kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun är i grunden positiv till vindkraft. Däremot är det viktigt att
ta hänsyn till de störningar vindkraften kan innebära för boende och viktiga
naturvärden. Därför inlägger Hallsbergs kommun sitt veto mot uppförande av
ett vindkraftverk samt avstyrker ytterligare två av de nio verk som föreslagits i
ansökan:
1. Hallsbergs kommun inlägger sitt veto mot vindkraftverk N8 vilket motiveras
av risken för bullerstörningar vilka kommer at överskrida gällande riktvärden.
2. Hallsbergs kommun avstyrker att de båda vindkraftverken N3 och N4 byggs,
vilket motiveras av att de inte ligger inom ett område som enligt Askersunds
kommuns vindbruksplan har bedömts vara lämpligt.
Ärendet
Hallsbergs kommun har från länsstyrelsen i Örebro län på remiss fått företaget
Gamesa Energy Sweden AB, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för
vindkraftverk vid Nyckelhult.
Det aktuella området ligger söder om Tisaren och ligger huvudsakligen inom
Askersunds kommun, men även delvis i Hallsbergs kommun.
Hallsbergs kommun har tidigare (i juni 2012) yttrat sig i ärendet på ett tidigare
stadium och då sagt följande:
Hallsbergs kommun tillstyrker att ansökan inlämnas i de delar som inte
omfattas av hänsynen till de närboendes bostadsmiljö och närrekreationsintressena så som framgår av yttrande från stadsarkitekten.
Företaget Gamesa Energy Sweden AB hade då upprättat rapporten Vindkraftpark Nyckelhult, Sweden AB. Rapporten översändes till Hallsbergs
kommun för samråd enligt miljöbalken 6 kap. 4 §.
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Men nu har företaget alltså inkommit med en ansökan om tillstånd.
Enligt 16 kap 4 miljöbalken får tillstånd för en anläggning för vindkraft ges
endast om den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det.
Hallsbergs kommun har haft samråd Askersunds kommun i ärendet.
I bifogade förslag till yttrande har stadsarkitekten tillsammans med miljöinspektör
vid miljö- bygg och myndighetsförvaltningen lämnat förslag till beslut.
Stadsarkitekten har vid kommunstyrelsens sammanträde föredragit ärendet och att
visat en 3D-animation av hur vindkraftverken kommer att te sig i vekligheten.
Den som vill är välkommen till kommundirektörens stab för att där studera det
omfattande materialet i ärendet i sin helhet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 58)
Arbetsutskottets föreslog kommunfullmäktige att besluta på följande sätt:
Hallbergs kommun inlägger sitt veto mot uppförande av två vindkraftverk av de
nio verk som föreslagits i ansökan:
- Veto mot Vindkraftverk N8 motiverat av risken för bullerstörningar vilka
kommer att överskrida gällande riktvärden
och
- Veto mot Vindkraftverk N4 motiverat av att verket kommer att allvarligt
skada landskapsbilden i en för övrigt storskalig och vild natur på Södra land vid
sjön Tisaren. (Då detta verk ligger i Askersunds kommun, är det ännu oklart
vilken exakt formulering som Hallsbergs kommun får använda, men innebörden
är att kommunen föreslås att avstyrka detta verk)
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
Hallsbergs kommun är i grunden positiv till vindkraft. Däremot är det viktigt att
ta hänsyn till de störningar vindkraften kan innebära för boende
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och viktiga naturvärden. Därför inlägger Hallsbergs kommun sitt veto mot
uppförande av ett vindkraftverk samt avstyrker ytterligare två av de nio verk
som föreslagits i ansökan:
1. Hallsbergs kommun inlägger sitt veto mot vindkraftverk N8 vilket motiveras
av risken för bullerstörningar vilka kommer at överskrida gällande riktvärden.
2. Hallsbergs kommun avstyrker att de båda vindkraftverken N3 och N4 byggs,
vilket motiveras av att de inte ligger inom ett område som enligt Askersunds
kommuns vindbruksplan har bedömts vara lämpligt.
Lotta Öhlund yrkar avslag på Andreas Svahns föreslagna andra beslutspunkt
med motiveringen att kommunfullmäktiges beslut bör lyda på samma sätt som
miljö-, bygg- och myndighetsnämndens yttrande.
Majlis Telemo yrkar avslag på Andreas Svahns förslag då hon inte vill ha någon
vindkraft alls.
Propositionsordning och beslut
Eter att ha fått den ordningen godkänd vidtar ordföranden följande åtgärder:
Han utser sitt förslag till huvudförslag. Han ställer därefter Lotta Öhlunds
förslag mot Majlis Telemos förslag för att få fram ett motförslag till
huvudförslaget. Han finner då att kommunstyrelsen har Lotta Öhlunds förslag
till motförslag.
Därefter ställer han huvudförslaget mot motförslaget och finner då att
kommunstyrelsen har beslutat bifalla huvudförslaget.
Reservationer
Lotta Öhlund och Peter Tillman reserverar sig mot beslutet till förmån för det
beslut som miljö-, bygg- och myndighetsnämnden fattade i de aktuella delarna.
Majlis Telemo reserverar sig mot beslutet.
_________

KS § 78

Dnr KS 89/2013

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor mm – HÖK 13 – med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen
HÖK 13.
2. Hallsbergs kommun kommer att efter framställan från respektive
riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – LOK 13 – i enlighet med det
centrala förhandlingsprotokollet.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting företräder kommunerna i avtalsförhandlingar på arbetsrättens område. Förhandlingarna resulterar i överenskommelser, som för sin giltighet oftast måste fastställas av respektive kommun.
Nu föreligger överenskommelse enligt vad som framgår av rubriken ovan.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslaget.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 59)
Arbetsutskottets förslag framgår ovan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordförande bifall till förslaget.
_________

KS § 79

Dnr KS 90/2013

Anvisningar för delårsrapport 2013 för Hallsbergs
kommun, bolag, kommunalförbund och stiftelser
Kommunstyrelsens beslut
Bilagt förslag till anvisningar för delårsrapport 2013 för
1. Hallsbergs kommun samt för
2. bolag, kommunalförbund och stiftelser 2013 antas.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i bilagt material lämnat förslag på anvisningar för
delårsrapport.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 60)
Arbetsutskottets förslag framgår ovan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 80

Dnr KS 92/2012

Redovisning av uppdrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fattar följande beslut (Besluten markeras genom fet stil,
numreringen avser de nummer uppdragen har i kommunfullmäktiges
ursprungliga beslut):
4. Kommundirektören ska, i samråd med berörd förvaltning, låta ta fram en plan
för återrekrytering av personal på nyckelfunktioner inom kommunen, med
särskild tonvikt på personal inom det kommunaltekniska området. Uppdraget
ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 28 mars 2013.
Kommundirektören skulle redovisa uppdraget i samband med redovisning av
uppdraget om plan för strategisk personalförsörjning som framgår av
kommunstyrelsens tidigare svar på revisionsrapport i det ämnet. Redovisning
skulle ske i juni.
Kommunstyrelsen beslutar att medge ytterligare tid för uppdraget.
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen vid septembersammanträdet.
10. Kommundirektören ska låta utreda lokaliseringen av de kommunala
förvaltningarna och i detta sammanhang överväga användningen av Tingshuset.
I uppdraget ingår även att utreda behov av och tillgång till samlingslokaler och
träffpunkter i kommunen. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast
den 28 mars 2013.
Kommundirektören gavs i uppdrag att sammanträdet den 4 juni 2013 med
kommunstyrelsen redovisa sammanställning av tillgängliga samlingslokaler av
olika typer i kommunen och förslag på hur uthyrningen av dem ska gå till i
praktiken . Han ges även i uppdrag att till ett kommande sammanträde redovisa
förslag på var fullmäktige ska kunna hålla sina sammanträden.
Kommundirektören ges i uppdrag att efter muntlig redovisning vid
sammanträdet, fortsätta med uppdraget, med redovisning vid ett
kommande sammanträde.
13. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
samlokalisering av kommunens huvudbibliotek och Alléskolans bibliotek.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2013.
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Redovisning skulle ske i juni.
Kommundirektören ges i uppdrag att inkomma med redovisning snarast
möjligt.
16. Teknik- och plannämnden ges i uppdrag att lämna förslag på hur
kommunens fritidsanläggningar ska kunna delfinansieras genom externa medel
eller drivas av extern part. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast
den 3 juni 2013.
17. Teknik- och plannämnden ska lämna förslag på särtaxa inom VAverksamheten avseende varje nytt utbyggnadsområde. Uppdraget ska redovisas
till kommunstyrelsen senast den 3 juni 2013.
För uppdragen 16 och 17 gäller att de båda ska behandlas i teknik- och
plannämnden först, varför redovisning till kommunstyrelsen ska ske vid
kommunstyrelsens sammanträde i september.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012 om ett antal uppdrag,
som anges nedan i den numrering de har i kommunfullmäktiges beslut.
Ett antal uppdrag har redan av kommunstyrelsen förklarats vara redovisade,
medan kommunstyrelsen beträffande andra uppdrag har givit kompletterade
uppdrag. Ytterligare några ska redovisas i juni 2013. Beträffande de sistnämnda
uppdragen är avsikten att redovisningar ska lämnas på bordet vid
kommunstyrelsen sammanträde den 4 juni.
--1. Kommundirektören ska låta utreda genomförandet och konsekvenserna av att
lägga kommunens samlade fastighetsbestånd (verksamhetslokaler bostäder och
andra fastigheter) i helägda aktiebolag. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 28 mars 2013.
Uppdraget är redovisat.
--2. Kommundirektören ska låta ta fram förslag på standardiserad återvinningsstation för kök m m. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen
senast den 28 februari 2013.
Uppdraget är redovisat.
---
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3. Kommundirektören ska låta utreda skapandet av en särskild byggavdelningen
inom kommunen. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 28
februari 2013.
Uppdraget är redovisat.
--4. Kommundirektören ska, i samråd med berörd förvaltning, låta ta fram en plan
för återrekrytering av personal på nyckelfunktioner inom kommunen, med
särskild tonvikt på personal inom det kommunaltekniska området. Uppdraget
ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 28 mars 2013.
Kommundirektören ska redovisa uppdraget i samband med redovisning av
uppdraget om plan för strategisk personalförsörjning som framgår av
kommunstyrelsens tidigare svar på revisionsrapport i det ämnet.
Redovisning ska ske i juni.
--5. Kommundirektören och socialchefen ska lämna förslag på hur man inom
arbetsmarknadsenheten ska kunna erbjuda olika typer av hemservice inom de
områden som socialnämnden ansvarar för. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 28 mars 2013.
Uppdraget är redovisat
--6. Kommundirektören och socialchefen ska lämna förslag på hur man inom
arbetsmarknadsenheten ska kunna erbjuda utförande av olika typer av enkla
uppdrag i bostäder. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 28
mars 2013.
Uppdraget är redovisat.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge kommundirektören i uppdrag att
tillsammans med socialchefen gå vidare i frågan och återkomma med ett
förslag som redovisar följande: Hur man säkerställer kvaliteten i de
utförda uppdragen. Hur man ska behandla frågor om konkurrens med
näringslivet. Hur man ska hantera eventuella sekretessfrågor. Hur man
ska säkerställa god arbetsmiljö för dem som utför uppdragen, samt
slutligen vad det kan tänkas kosta kommunen att införa den aktuella typen
av service.
---
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7. Kommundirektören och socialchefen ska lämna förslag på hur personer inom
arbetsmarknadsenhetens verksamhet ska kunna anställas så att vederbörande
ska kunna komma i åtnjutande av stöd som finansieras genom externa medel.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 28 mars 2013.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att mot
bakgrund av den gjorda redovisningen, återkomma med konkreta förslag
på hur man ska uppnå det som angavs i det ursprungliga uppdraget.
--8. Kommundirektören ska bevaka att sydnärkegruppens uppdrag om
avfallssamverkan genomförs så snart som möjligt. Kommundirektören ska
lämna fortlöpande rapporter om arbetet till kommunstyrelsen.
Kommundirektören har avlagt muntlig rapport.
--9. Kommundirektören ska låta utreda hur måltidsorganisationen ska organiseras
för ett bättre och effektivare resursutnyttjande. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 3 juni 2013.
--10. Kommundirektören ska låta utreda lokaliseringen av de kommunala
förvaltningarna och i detta sammanhang överväga användningen av Tingshuset.
I uppdraget ingår även att utreda behov av och tillgång till samlingslokaler och
träffpunkter i kommunen. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast
den 28 mars 2013.
Kommundirektören ges i uppdrag att till nästa sammanträde med
kommunstyrelsen redovisa sammanställning av tillgängliga samlingslokaler av olika typer i kommunen och förslag på hur uthyrningen av
dem ska gå till i praktiken . Han ges även i uppdrag att till ett kommande
sammanträde redovisa förslag på var kommunfullmäktige ska kunna hålla
sina sammanträden.
--11. Kommundirektören ska låta utreda fastighetsskötarnas roll med särskilt
avseende på fördelningen av arbetstid mellan fastighetsskötsel och
verksamhetsvaktmästeri. I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur
kommunen och Hallbo ska samverka i frågor om fastighetsskötsel. Uppdraget
ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 28 mars 2013.
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Kommundirektören medges ytterligare tid för genomförandet av
uppdraget. Det ska efter att samråd har skett med Hallbo, redovisas till
kommunstyrelsen i september.
--12. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka skäl som har
lett till att vårdnadshavare i kommunen låter sina barn och ungdomar gå i skolor
utanför kommunen. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den
28 mars 2013.
Uppdraget är redovisat.
--13. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
samlokalisering av kommunens huvudbibliotek och Alléskolans bibliotek.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2013.
Redovisning ska ske i juni.
--14. Kommundirektören ges i uppdrag att lämna förslag på hur rapportering av
nämndernas och styrelsens verksamhet och ekonomi regelbundet ska ske till
kommunstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 28
mars 2013.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är redovisat och att
kommundirektören ska fortsätta att lämna sin rapport till styrelsen.
--15. Kommundirektören ges i uppdrag att lämna förslag på prissättning av
befintliga och tillkommande villatomter i kommunen. Uppdraget ska redovisas
till kommunstyrelsen senast den 28 mars 2013.
Uppdraget är redovisat.
--16. Teknik- och plannämnden ges i uppdrag att lämna förslag på hur
kommunens fritidsanläggningar ska kunna delfinansieras genom externa medel
eller drivas av extern part. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast
den 3 juni 2013.
--17. Teknik- och plannämnden ska lämna förslag på särtaxa inom VAverksamheten avseende varje nytt utbyggnadsområde. Uppdraget ska redovisas
till kommunstyrelsen senast den 3 juni 2013.
---
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18. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda användningen av
de så kallade Bibass-resurserna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen
senast den 28 mars 2013.
Uppdraget är redovisat.
--19. Kommundirektören får i uppdrag att för kommunstyrelsen låta anordna en
utbildningsdag om utmaningsrätt och lagen om valfrihetssystem (LOV).
Utbildningsdagen ska anordnas senast den 28 mars 2013. Frågan om införande
av utmaningsrätt samt frågan om införande av LOV, ska avgöras senast den 30
juni 2013.
Utbildningsdagen genomfördes den 22 april 2013.
--Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 61)
Arbetsutskottet beslutade att beslut ska fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen kommenterar kommundirektören de uppdrag som berörs
ovan under beslutsformuleringarna.
I kommunstyrelsen yrkar sedan ordföranden att beslut ska fattas enligt vad som
framgår av text markerad med fet still ovan under kommunstyrelsens beslut.
_________
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Dnr KS 91/2013

Effektmål för kommunstyrelsen för 2013
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer effektmål enligt vad som framgår av bilaga och
man avser att återuppta arbetet med att utarbeta reviderade mål.

Ärendet
Vid arbetsutskottets sammanträde sammanträdet redovisade kommundirektören
de effektmål som kommunstyrelsen sedan tidigare har fattat beslut om.
Materialet diskuteras.
Som bilaga finns nu de mål som kommunstyrelsen tidigare har fastställt, med
undantag för de mål som i första hand hör hemma direkt i respektive
facknämnd. Detta är en följd av de diskussioner som fördes under sammanträdet
med arbetsutskottet. ( I bilaga finns även en handling av vilket framgår vilka
mål som har tagits bort).
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 62)
Arbetsutskottet beslutade att beslut ska fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att mål ska fastställas enligt vad som
framgår av bilaga samt att kommunstyrelsen ska återuppta arbetet med att
utarbeta reviderade mål.
_________
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Dnr KS 91/2013

Konteringsbudget för kommunstyrelsen 2013
Kommunstyrelsens beslut
Konteringsbudget fastställs enligt vad som framgår av bilaga.
Ärendet
Kommundirektören har vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj
muntligen presenterat dels övergripande förslag till konteringsbudget för 2013
dels förslag på åtgärder för att komma inom budget för innevarande år för
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att man vid kommande
sammanträde skulle ta ställning till dessa frågor.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 63)
Arbetsutskottet beslutade att beslut ska fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att konteringsbudget ska fastställas enligt
vad som framgår av bilaga.
_________
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Dnr KS 160/2010

Angående LOV (lagen om valfrihetssystem) och
utmaningsrätt.
Kommunstyrelsens beslut
Frågan om införande av LOV och/eller utmaningsrätt skjuts på framtiden och
tas upp till behandling igen under nästa mandatperiod.
Ärendet

Kommunfullmäktige fattade i december bland annat följande beslut.
”Kommundirektören får i uppdrag att för kommunstyrelsen låta anordna en
utbildningsdag om utmaningsrätt och lagen om valfrihetssystem (LOV).
Utbildningsdagen ska anordnas senast den 28 mars 2013. Frågan om införande
av utmaningsrätt samt frågan om införande av LOV, ska avgöras senast den 30
juni 2013.”
En sådan utbildningsdag genomfördes den 22 april genom medverkan dels av
Greger Bengtsson från Sveriges kommuner och landsting, dels Monica
Johansson som har egen erfarenhet av införande av LOV i Katrineholms
kommun, där hon är ordförande i vård och omsorgsnämnden. Ledamöterna i
socialnämnden och i kommunstyrelsen var inbjudna att delta under dagen.
--Mot bakgrund av ovanstående formulerar nu kommundirektörens stab i enlighet
med uppdrag från kommunstyrelsens ordförande följande förslag.
Frågan om införande av LOV i Hallsbergs kommun bör prövas noggrant men
det är för tidigt att nu säga vad en sådan prövning kan utmynna i för
ställningstagande. Det kan vara så att kommunen bör ställa sig positiv till
införande av LOV i någon form, men det kan också vara så att kommunen bör
säga nej. Oavsett vilket, så tar en utredning inför beslut ansenliga resurser i
anspråk från kommunorganisationen. I det läge som nu råder, med ansträngd
ekonomi och omfattande arbete i nämnder och förvaltningar med att anpassa
verksamheten efter de ramar som gäller, är det inte läge att göra en sådan
utredning.
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När det gäller införande av utmaningsrätt är saken likartad. Ett införande av
utmaningsrätt medför framtagande av regelverk och rutiner för att snabbt kunna
ta ställning till en utmaning. Utredningsarbetet och den organisation som krävs
för ett framgångsrikt införande av utmaningsrätt, skulle på samma sätt som
angivits ovan, påverka och försämra nämnders och förvaltningars möjligheter
att nu arbeta med att komma inom ram för verksamheterna.
Mot bakgrund av ovanstående bör frågan om införande av LOV och/eller
utmaningsrätt skjutas på framtiden och tas upp till behandling igen under nästa
mandatperiod. Alternativet till detta beslut är att redan nu, utan ytterligare
utredning, säga nej till både LOV och utmaningsrätt. Men ett sådant beslut vore
förhastat, med hänsyn till att man vid den noggranna prövning som ska göras,
inte vet vilka slutsats man kommer fram till.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 64)
Arbetsutskottet beslutade att beslut ska fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att frågan om införande av LOV och/eller
utmaningsrätt skjuts på framtiden och tas upp till behandling igen under nästa
mandatperiod.
Ewa Unevik yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att Hallsbergs kommun
under nästa mandatperiod ska införa LOV och utmaningsrätt.
Peter Tillman yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att Hallsbergs kommun
inte ska införa LOV.
Propositionsordning och beslut
Efter at ha fått den ordningen godkänd vidtar ordföranden följande åtgärder.
Han utser majoritetens förslag till huvudförslag. Han ställer därefter Ewa
Uneviks förslag mot Peter Tillmans förslag för att få fram ett motförslag till
majoritetens. Han finner då att kommunstyrelsen har utsett Ewa Uneviks förslag
till motförslag.
Därefter ställer han huvudförslaget mot motförslaget och finner då att
kommunstyrelsen har beslutat bifalla majoritetens förslag till beslut.
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Reservationer
Ewa Unevik, Anders Lycketeg, Erik Storsveden, Lennart Pettersson, Tomas
Hagenfors och Majlis Telemo reserverar sig till förmån för Ewa Uneviks
yrkande.
Peter Tillman reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_________

KS § 84

Dnr KS 93/2013

Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs
län, Ds 2013:14, remiss
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun tillstyrker förslaget.
Ärendet
Hallsbergs kommun har från regeringskansliet fått departementspromemorian
Ds 2013:14 ” Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län” på
remiss.
Remissen handlar för kommunens del om Örebro läns landstings framställan i
december 2012 om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län från och med 2015.
I promemorian föreslås att denna lag ska ändras så att den omfattar även Örebro län
och Gävleborgs län.
Kommundirektörens stab anser att kommunen bör tillstyrka den föreslagna
förändringen av lagen. Skälet för detta ställningstagande är att Hallsbergs
kommunfullmäktige redan i september 2012 fattade följande beslut:
”Hallsbergs kommun tillstyrker att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län bildas en regionkommun
med direktvalt regionfullmäktige 2014.”
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 65)
Arbetsutskottets förslag framgår ovan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 53/2013

Yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession för
område med konstruktionsspänning 24 kV inom bl a
Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun har inget att erinra mot förslaget att bibehålla och att
framdra nya låg- och högspänningsledningar inom aktuellt område.
Ärendet
Hallsbergs kommun har från Energimarknadsinspektionen på remiss fått en
ansökan om förlängd giltighetstid för nätkoncession i enlighet med vad som
framgår av bilagor till detta ärende. Det berörda området ligger bara till en liten
del i Hallsbergs kommun. Det ligger i västra delen av kommunen, närmare
bestämt med början ca fem km väster om Vretstorp.
När kommunen yttrar sig över denna typ av ansökningar ligger huvudfokus på
att se om en tillstyrkan till koncessionen skulle strida mot de planer som
kommunen har för utveckling av de områden som berörs.
Stadsarkitekten anser enligt vad som framgår av bilagt tjänsteutlåtande inte att det
finns något att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 66)
Arbetsutskottets förslag framgår ovan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 94/2013

Översiktsplan Lekebergs kommun, remiss
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun har inga erinringar mot samrådsförslaget.
Ärendet
Hallsbergs kommun har från Lekebergs kommun fått samrådshandling
angående Översiktsplan för Lekebergs kommun.
När kommunen yttrar sig över grannkommuners översiktsplaner ligger
huvudfokus på att se om det finns inslag i planförslagen som står i strid med
vad Hallsbergs kommun har för intressen och långsiktiga mål i t ex den egna
översiktsplanen.
Stadsarkitekten anser, enligt vad som framgår av bilagt tjänsteutlåtande, inte att det
finns något i planen som bör föranleda Hallsbergs kommun att ha erinringar.
Samrådsmaterialet finns på http://www.lekeberg.se/Boende-Miljo/Fyskiskplanering/Aktuella-projekt/Oversiktsplanen/
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 67)
Arbetsutskottets förslag framgår ovan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 95/2013

Höjning av avgift för nattaxi
Kommunstyrelsens beslut
1. Avgiften för resor med nattrafiken fastställs till 100 kronor per resa och
person att gälla från och med den 24 juni 2013.
2. Ärendet i övrigt återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning
och upprättande av förslag avseende turtäthet, trafikupplägg vid storhelger samt
frågan om marknadsföring. Redovisning av förslagen ska ske till
kommunstyrelsens sammanträde i oktober.
Ärendet
Hallsbergs kommun har sedan 2006 beställt kompletteringstrafik nattetid från
Örebro. Syftet har varit att göra det möjligt för kommuninvånare att kunna resa hem
från Örebro vid andra tidpunkter än de som finns i den ordinarie tidtabellen för
kollektivtrafiken. Kompletteringstrafiken har på detta sätt varit en del i att öka
attraktiviteten för kommunen som bosättningsplats.
Ekonomiavdelningen föreslår nu i bifogat yttrande, att avgiften höjs från nuvarande
60 till 100 kronor per resa och person. Genom höjningen kan man räkna med en
sänkning av kommunens kostnader för trafiken med cirka 60 tkr per år. Man har
också i yttrande lämnat andra förslag avseende trafiken.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 69)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet tas upp på kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget om höjning av avgiften
Han yrkar att ärendet i övrigt ska återremitteras till kommunstyrelsen för
ytterligare utredning och upprättande av förslag avseende turtäthet,
trafikupplägg vid storhelger samt frågan om marknadsföring.
_________
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Dnr KS 96/2013

Kostorganisationen
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet tas upp till beslut vid
kommunstyrelsesammanträdet i september.
Ärendet
Kommundirektören håller mot bakgrund av uppdrag från kommunfullmäktige på
med utredning av kommunens kostorganisation.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 70)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet tas upp på kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen föredrar kommundirektören och socialchefen arbetet med att
utreda och lägga förslag på åtgärder inom kostorganisationen.
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att rapporten läggs till handlingarna samt
att ärendet ska tas upp på nytt till nästa kommunstyrelsesammanträde.
_________
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Dnr KS 97/2013

Kommunens bidrag till Folkets Hus-föreningarna
Förslag till kommunfullmäktige
1. Bidraget till Folkets Hus i Hallsberg upphör från och med 2014.
2. Bidraget till Folkets Hus i Vretstorp är oförändrade 170 tkr per år.
3. Bidraget till Folkets Hus i Pålsboda är oförändrade 200 tkr per år.
Ärendet
Kommundirektören håller mot bakgrund av uppdrag från kommunfullmäktige på
med utredning av behov av och tillgång till samlingslokaler. Han har även ett
uppdrag att allmänt sett presentera förslag till åtgärder för att minska kommunstyrelsens utgifter. I bilaga finns yttrande från ekonomiavdelningen, i vilket det
föreslås att bidraget till Folkets Hus i Hallsberg upphör från och med 2014 samt att
bidraget till Folkets Hus i Vretstorp är oförändrade 170 tkr per år och till Folkets
Hus i Pålsboda oförändrade 200 tkr per år.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 71)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet tas upp på kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden, Ewa Unevik, Tomas Hagenfors, Majlis
Telemo och Erik Storsveden bifall till förslaget
_________
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Dnr KS 9872013

Driving range i Hallsberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att inför kommunstyrelsesamanträdet i
september återkomma med förslag till beslut om framtiden för driving rangen
och puttinggreenen i Hallsberg.
Ärendet
Kommundirektören håller mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget på med
arbete som syftar till att presentera förslag till åtgärder för att minska
kommunstyrelsens utgifter. En utgift som kan ifrågasättas är den för Driving rangen
i Hallsberg. Kommundirektören lämnar i bifogade yttrande förslaget att han ska få i
uppdrag att till kommunstyrelsen i september återkomma med förslag till beslut om
framtiden för driving rangen och puttinggreenen. I yttrandet beskrivs också de
ekonomiska förutsättningarna för anläggningen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 72)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet tas upp på kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden, Anders Lycketeg och Inga-Britt Ritzman
bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 99/2013

Upphörande av hyresavtal med Sydnärkes utbildningsförbund om västra skolan i Hallsberg
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen tecknar avtal med Sydnärkes utbildningsförbund i enlighet med
de principer som framgår av bifogade förslag till avtal.
2. Avtalet undertecknas av kommunens firmatecknare.

Ärendet
Kommundirektören håller, mot bakgrund av önskemål från utbildningsförbundet, på
med förhandling om att hyresavtalet avseende västra skolan ska upphöra i förtid.
Hyran för lokalerna är bestämd med hänsyn till de investeringar som kommunen har
gjort på begäran av utbildningsförbundet. Ett avtal om upphörande av avtalet i förtid
skulle därför bland annat innehålla ett åtagande från förbundet att till kommunen
betala för återstoden av de nedlagda investeringskostnaderna. I bilaga finns nu dels
ett förslag till avtal innehållande de principer som parterna är överens om, detaljer
kan komma att ändras. Vidare finns som bilaga ett yttrande från kommundirektören i
vilket det redogörs för de ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna
uppgörelsen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 73)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet tas upp på kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 102/2013

Köp av fastigheten Hallsberg Vissberga 14:2
Kommunstyrelsens beslut
1. Teknik- och planförvaltningen ges i uppdrag att för kommunens räkning
inleda en köpeprocess avseende Hallsberg Vissberga 14:2.
2. Ett eventuellt beslut om att köpa Vissberga 14:2 ska fattas av
kommunstyrelsens arbetsutskott mot bakgrund av teknik- och planförvaltningens förhandlingsresultat.
3. Om arbetsutskottet fattar beslut om köp, ska frågan om finansiering av köpet
föras fram till beslut i kommunfullmäktige.
Ärendet
Fastigheten Hallsberg Vissberga 14:2 ligger längs infarten till Hallsberg räknat från
byrstahållet. Fastigheten är nu ute till försäljning med ett startbud om 1,1 mkr.
Fastigheten (11,8 ha) omfattar i princip all obebyggd mark som finns intill infarten,
och som kommunen inte redan äger. Marken är av strategisk vikt. Därför föreslår
teknik- och planförvaltningen att kommunen ska försöka förvärva marken och att
chefen för teknik- och planförvaltningen får i uppdrag att för kommunens räkning
lämna bud. Se bilagor.
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 73)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet tas upp på kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden följande:
1. Teknik- och planförvaltningen ges i uppdrag att för kommunens räkning
inleda en köpeprocess avseende Hallsberg Vissberga 14:2.
2. Ett eventuellt beslut om att köpa Vissberga 14:2 ska fattas av
kommunstyrelsens arbetsutskott mot bakgrund av teknik- och
planförvaltningens förhandlingsresultat.
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3. Om arbetsutskottet fattar beslut om köp, ska frågan om finansiering av köpet
föras fram till beslut i kommunfullmäktige.
Peter Tillman yrkar att kommunstyrelsen ska fatta beslut om att inte köpa den
aktuella fastigheten.
Anders Lycketeg, Magnus Fahlström, Tomas Hagenfors och Erik Storsveden
instämmer i ordförandens förslag.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordförandens sitt yrkande mot
Peter Tillmans yrkande och finner då att kommunstyrelsen har beslutat bifalla
ordförandens yrkande.
_________
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Dnr KS 81/2013

Månadsrapporter
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärendet
Ekonomiavdelningens månadsrapporter, en för hela kommunen och en för
kommunstyrelsen, bifogas detta ärende. Även kommundirektörens rapport
biläggs
Arbetsutskottets förslag (KSAU 2013 § 68)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet tas upp på kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att rapporterna läggs till handlingarna.
_________
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Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2013-05-02 -2013-05-28 enligt separata listor
_________
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Rapport från samarbetsorgan
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Kommunen deltar i en rad olika samarbetsorgan. Under denna rubrik finns
möjlighet att rapportera och att ställa frågor om arbetet i dessa.
Ordföranden rapporterar om arbetet med att skapa den politiska organisationen i
det planerade regionala samarbetet i länet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________
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Dnr KS 103/2013

Investering i avloppsreningsverk för åtgärder avseende
ammoniumkväve
Förslag till kommunfullmäktige
Investeringsanslaget för slamavvattning 2013 om 1,5 mkr får användas för att
finansiera kvarstående åtgärder avseende ammoniumkväve i Hallsbergs avloppsreningsverk.
Ärendet
Chefen för teknik- och planförvaltningen har i bifogade skrivelse föreslagit att
investeringsmedel ska anslås för att ge möjlighet att kunna slutföra pågående arbete
avseende ammoniumkväve i Hallsbergs avloppsreningsverk. Hon anger två
alternativa finansieringsförslag; nytt anslag eller en möjlighet att omdisponera
befintligt anslag för slamavvattning 2013.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget med finansiering enligt
alternativ två.
_________
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Dnr KS 104/2013

Detaljplan för Pålsboda torg, del av fastigheten Sköllersta
Kärr 1:194 i Pålsboda, Hallsbergs kommun
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar den 22 januari 2013 upprättat förslag till detaljplan för
Pålsboda torg, del av fastigheten Sköllersta Kärr 1:194 i Pålsboda, Hallsbergs
kommun.
Ärendet
Teknik- och plannämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta förslag till
detaljplan för Pålsboda torg, del av fastigheten Sköllersta Kärr 1:194 i Pålsboda,
Hallsbergs kommun.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 98

Dnr KS 66/2013

Ungdomsgården C2, Slussen och ansvaret för
ungdomsgårdarna i kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Förändringen ska gälla från och med den 1 augusti 2013.
Ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat följande:
1. C2 flyttas till att ligga under kultur- och utbildningsnämnden och dess
förvaltning och blir centrum för kommunens ungdomsarbete i form av
ungdomsgårdar, sommarkollo, lov- och skolavslutningsaktiviteter, SAMO mm.
2. Nuvarande budget för C2 förs över från kommunstyrelsen till kultur- och
utbildningsnämnden.
3. Ansvaret för Verdandis ungdomsgård och ansvaret för utredningen om en
samordning av ungdomsgårdsverksamheterna i Hallsbergs tätort, ligger kvar
under kommunstyrelsen och dess förvaltning.
I beslutet sades inget om från och med när förändringen av huvudmannaskap skulle
ske. Kommundirektören föreslår nu att förändringen ska gälla från och med den 1
augusti 2013.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 99

Dnr KS 159/2012

Skyltplan för Logistikcentrum och Verkstadscentrum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunens del i finansieringen av skyltplanen sker genom ianspråktagande av
medel från anslaget för strategiska investeringar.
Ärendet
Kommunstyrelsen har i december 2012 beslutat bifall förslag till skyltplan för
Logistikcentrum och Verkstadscentrum. Man beslutade även att frågan om
finansiering skulle avgöras vid ett senare tillfälle.
Ekonomichefen föreslår nu att kommunens dels i finansieringen, ca 200 tkr, ska
finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för strategiska
investeringar.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

