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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.
_________
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Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att fråga har ställts och besvarats enligt vad som framgår nedan, avslutas
frågestunden.
Ärendet
Rolf Hedén frågar ordföranden i teknik- och plannämnden varför kommunen
inte har någon vägskrapa, något som skulle förbättra möjligheterna till
snöröjning.
Ordföranden i teknik- och plannämnden, Inga-Britt Ritzman, svarar att
kommunen inte har haft någon vägskrapa på mycket länge, att det inte finns
planer på att köpa en – den kostar nämligen ca 2 mkr. Hon säger även att
snöröjningen sker enligt politiskt fastlagda riktlinjer (röjning vid 5 cm snö på
gång- och cykelvägar, 10 cm på övriga vägar). Avslutningsvis säger hon att
man, när det snöar så kraftigt som det gjorde häromveckan, får räkna med att
det tar en tid att snöröja ordentligt överallt.
Rolf Hedén tackar för svaret.
_________
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Aktuell information
Ingen information fanns att delge.
_______
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Dnr KS 6/2012

Avsägelse, Mattias Bjurenholt (M), ersättare i
kommunstyrelsen samt ledamot i överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Mattias Bjurenholt entledigas på egen begäran från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen och som ledamot i överförmyndarnämnden.
_______
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Dnr KS 6/2012

Avsägelse, Carolina Storsveden (FP), ersättare i kulturoch utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Carolina Storsveden entledigas på egen begäran från uppdrag som ersättarare i
kultur- och utbildningsnämnden.
_______
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Dnr KS 6/2012

Val efter Birgitta Liljerås (KD), ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning väljs Martin Pettersson
(KD).
_______
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Dnr KS 6/2012

Val efter Mattias Bjurenholt (M), ersättare i
kommunstyrelsen samt ledamot i överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Mattias Bjurenholt väljs Torbjörn
Appelqvist (M), och till ny ledamot i överförmyndarnämnden väljs Mattias
Björklund (M).
_______
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Dnr KS 6/2012

Val efter Carolina Storsveden (FP), ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Carolina
Storsveden, väljs Gert Öhlin (FP).
_______
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Dnr KS 92/2012

Budget för Hallsbergs kommun 2013 samt flerårsplaner
för 2014 och 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Följande sju beslutspunkter ska gälla som generella anvisningar för kommunens
verksamhet:
1. Nämnderna ska bedriva sin verksamhet så att budgeten för 2013 hålls.
2. Nämnderna ska i tid vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom de
belopp som anges i flerårsplanen.
3. Under förutsättning av att den av kommunfullmäktige fastställda
verksamheten har genomförts, överförs 100 % av driftbudgetens nettoresultat
till följande år.
4. Nämnderna ska i tid vidta förberedande åtgärder så att investeringarna i
flerårsplanen kan genomföras det år då anslaget beviljas i budgeten.
5. Den samlade koncernnyttan ska vara styrande när förtroendevalda och
tjänstemän i beslut och i övrig verksamhet utför sina respektive åligganden.
6. Genom samverkan inom och mellan förvaltningarna ska den genomsnittliga
tjänstgöringsgraden öka. Kommundirektörens ska i sin rapport inför varje
kommunstyrelsesammanträde redovisa hur den ofrivilliga deltidsarbetslösheten
förändras samt hur sjukfrånvaron förändras.
7. Kommunen utgår ifrån att förändringar i verksamheterna till följd av statliga
beslut kommer att omfattas av den s k finansieringsprincipen som gäller i förhållandet stat och kommun.
Driftbudget
Kommunstyrelse
8. Partistödet är 20 prisbasbelopp i 2012 års värde varav 18 fördelas i relation
till antalet mandat per parti i kommunfullmäktige och 2 utgör grundbidrag som
fördelas lika mellan de parter som är representerade i kommunfullmäktige.
Därutöver tillkommer ett utbildningsbidrag om
1 000 kronor per år och mandat i kommunfullmäktige att betalas ut från
kommunstyrelseförvaltningen mot faktura på utbildningsinsats.
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9. Beräkningen av belopp för fasta arvoden, sammanträdesarvoden,
förrättningsarvoden och olika typer av kostnadsersättningar ska årligen räknas
om i enlighet med förändringar i det index som kommunfullmäktige tidigare har
beslutat om i KF § 102 2006. För 2013 fryses arvodena i 2012 års värde.
(Med index menas SCB:s löneindex, preliminära siffrorna för löneindex i
september året före verksamhetsåret, för arbetare och för tjänstemän i privat
sektor, alla branscher sammantagna. Indexet för arbetare och indexet för
tjänstemän vägs samman genom att indexet för arbetare och indexet för
tjänstemän läggs ihop och sedan delas med två.)
10. Ett arvode för begravningsförrättning införs från och med den 1 januari
2013 med motsvarande två förrättningsarvoden per begravning.
Begravningsförrättare har därtill rätt till ersättning för nödvändiga resekostnader.
11. Alla ungdomar mellan 16 och 18 år, som inte har fått annat arbete under
sommaren, ska erbjudas feriearbete i kommunens regi.
Investeringsbudget
12. Beloppen i investeringsbudgeten är knutna till angivna projekt.
13. Alla IT-investeringar inom samtliga förvaltningar ska ske i samråd med
kommunledningsgruppen.
14. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
Kommunstyrelsen
15. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från ”Strategiska investeringar” till annan nämnd. Kommunstyrelsen får också flytta kapitalkostnader för
sådana investeringar från anslaget på finansieringen.
16. Planer för fastighetsinvesteringar ska kommunstyrelseförvaltningen
redovisas för ordförandeberedning innan slutliga förslag på investeringens
genomförande föreligger.
Finansiering
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17. Låneramen för rörelsekrediter år 2013 uppgår till 30 miljoner kronor.
18. Skattesatsen för år 2013 är oförändrade 21,08 kr/skattekrona.
19. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt
att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 25 mkr.
20. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt
att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2013.
21. Kommunfullmäktige beslutar, att ekonomichefen efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under
år 2013 nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 25
mkr.
22. Kommunfullmäktige beslutar, att ekonomichefen efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under
år 2013 omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2013.
Verksamhetsmål för att uppnå god ekonomisk hushållning
23. Kommunen köper redan idag tjänster, som av effektivitetsskäl och
ekonomiska skäl, inte bör utföras av kommunens egen personal. Nämnderna ska
fortlöpande pröva om det går att inom nämndens verksamheter med bibehållen
kvalitet, bättre effektivitet och ekonomi öka andelen tjänster som utförs av
annan, eller som utförs genom intraprenad.
24. Energiåtgången i kommunens nuvarande verksamheter ska, till följd av
såväl energiinvesteringar som sparsamhet och andra åtgärder, minska årligen.
Kommunstyrelseförvaltningen ska årligen i oktober redovisa storleken på
minskningen.
25. Kommunens fastighetsinnehav ska endast bestå av fastigheter som identifierats som strategiska samt fastigheter som nyttjas av kommunal verksamhet.
Övriga fastigheter ska säljas.
Finansiella mål
26. Kommunens skattefinansierade investeringsvolym ska vara på en nivå som
innebär att låneskulden inte ökar. Investeringar överenskomna
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med externa parter kan finansieras helt med lån, vilket för 2013 innebär att
ekonomichefen medges att ta upp ta lån med x (30) miljoner kronor. Med
externa parter jämställs i detta avseende taxekollektivet inom VA och
renhållning.
27. Kommunen ska under perioden bedriva verksamhet så att resultatet på sikt
ska vara minst 2 %.
Taxor
28. Kultur- och utbildningsnämnden får besluta om ändringar av ”Maxtaxa" och
riktlinjer förskole- och fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2013 som
ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
29. Socialnämnden får besluta om ändringar av ”Taxa för hemtjänst, måltider
och boende” som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella
innebörd
30. Kommunfullmäktiges tidigare beslut om taxor, gäller tills vidare.
Övrigt
31. Budgeten för 2013 fastställs enligt bilaga. Kommunfullmäktige har tagit del
av de mål som nämnderna har beslutat.
32. Flerårsplanen för åren 2014 och 2015 antas.
33. Beslutet om flerårsplan för 2014 utgör även beslut om ekonomiska ramar
för arbete med budget 2014, liksom beslutet om flerårsplan för 2015 utgör
beslut om ekonomisk ram för arbetet med flerårsplan för 2015.
34. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet och
flerårsplaner avser att göra sådana förändringar i verksamheten faller under
reglerna i 3 kap 9 § kommunallagen, ska frågan underställas
kommunfullmäktige för beslut.
35. Kommunstyrelsen ska mot bakgrund av det prognostiserade resultatet för
året och för perioden att återkomma med förslag på de ytterligare åtgärder som
kan komma att behövas.
Ärendet

KF § 138 forts
Årets centrala budgetarbete har resulterat i ett förslag till budget för år 2013 och
en flerårsplan för åren 2014 och 2015.
Protokoll från MBL-förhandling den 29 november 2012 finns som bilaga
Kommunstyrelsens förslag (KS § 124 2012)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Under behandlingen av ärendet närvarade, bland andra, kommunfullmäktiges
revisorer Lars Billström. Peter Langlott och Tomas Jonasson.
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd, Lotta Öhlund, Tomas Hagenfors,
Ewa Unevik, Anders Lycketeg, Magnus Andersson och Ingrid Grahn bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Mia Sydow Mölleby yrkar bifall till att förslaget fastställs med följande ändringar: punkterna 18, 21 och 23 stryks, dessutom inarbetas förslag från
Vänsterpartiet som framgår av bilaga.
Majlis Telemo yrkar bifall till förslag till budget från (SD), som framgår av
bilaga.
Thomas Doxryd och Magnus Andersson yrkar avslag på Mia Sydow Möllebys
och Majlis Telemos respektive yrkanden.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden Majlis Telemos
budgetförslag mot Mia Sydow Möllebys budgetförslag i syfte att få ett motförslag till kommunstyrelsens förslag (huvudförslag).
Ordföranden finner då att kommunfullmäktige har utsett Mia Sydow Möllebys
förslag att vara motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag Mia Sydow Möllebys
förslag, och finner då att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
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Mia Sydow Mölleby, Sören Pettersson och Kari Räihä reserverar sig mot att
kommunfullmäktige inte biföll Mia Sydow Möllebys förslag.
Majlis Telemo och Elin Jenson reserverar sig i enlighet med bilagd skrivelse.
_______

KF § 139

Dnr 92/2012

Uppdrag med anledning av budget för Hallsbergs
kommun 2013 och flerårsplaner för 2014 och 2015
Kommunfullmäktiges beslut
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.
2. Kommundirektören ska låta ta fram förslag på standardiserad återvinningsstation för kök m m. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen
senast den 28 februari 2013.
3. Kommundirektören ska låta utreda skapandet av en särskild byggavdelningen
inom kommunen. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 28
februari 2013.
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.
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.
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.
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.

KF § 139 forts
8. Kommundirektören ska bevaka att sydnärkegruppens uppdrag om
avfallssamverkan genomförs så snart som möjligt. Kommundirektören ska
lämna fortlöpande rapporter om arbetet till kommunstyrelsen.
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.
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.
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.
13. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
samlokalisering av kommunens huvudbiblioteket och Alléskolans bibliotek.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2013.
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.
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.
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.
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.
Ärende
I samband med beslut om budget och flerårsplaner finns det oftast skäl att fatta
beslut om olika typer av utredningsuppdrag, som ska redovisas till i första hand
kommunstyrelsen.
Under budgetarbetet har en rad olika förslag till uppdrag diskuterats och man
har kommit fram till att lämna förslag i enlighet med vad som framgår ovan.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 125 2012)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Tomas Doxryd, Magnus Andersson, Anders
Lycketeg och Ewa Unevik bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mia Sydow Mölleby yrkar bifall till förslaget med undantag för punkt 19.
Sören Pettersson yrkar bifall tillförslaget med undantag för punkterna 16 och
19.
Elin Jensen yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen. Hon yrkar
dessutom att ett uppdrag med följande lydelse ska antas: ”Kommunen ska
utreda och redovisa kostnaderna för kommunens avtal med Migrationsverket”
Propositionsordning och beslut
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Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden proposition på
punkterna 1-15 samt 17 och 18 och finner att kommunfullmäktige har bifallit
dessa.
Han ställer därefter proposition på punkterna 16 och 19 och finner att
kommunfullmäktige har bifallit dessa
Sedan ställer ordföranden proposition på Elin Jensens tilläggsyrkande och
finner då att kommunfullmäktige har beslutat avslå det yrkandet.
Reservationer
Mia Sydow Mölleby, Sören Pettersson och Kari Räihä reserverar sig mot
beslutet at bifall punkterna 16 och 19.
Majlis Telemo och Elin Jenson reserverar sig mot beslutet att inte bifalla
tilläggsyrkandet.
_______
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Dnr KS 112/2010

Detaljplan för Rala industriområde, etapp 3
Fastigheterna Rala 1:19 och 13:2 m.fl. i Hallsberg, Hallsbergs
kommun.
(Fastigheterna Rösavi 2:15 och Bandelen 2:3 m.fl. i Kumla, Kumla
kommun)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar det den 2012-08-20 upprättade förslaget till
detaljplan för Rala industriområde, etapp 3, fastigheterna Rala 1:19 och 13:2 m
fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun med stöd av 5 kap 27 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900).
Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av en järnvägsdepå för
service och underhåll av lok och motorvagnar med 500 – 1000 anställda.
Anläggningen avses att bli en av Europas modernaste inom underhåll, service
och logistik och planeras även innefatta bildandet av ett utbildnings- och
utvecklingscentrum tillsammans med universitet och högskolor. Järnvägsdepån
i Rala kommer att byggas ut i etapper.
Efter genomförda samråd över ett förslag till Planprogram har en samrådsredogörelse upprättats. Vidare har exploatören Train Alliance redovisat ett
förslag på hur ett nationellt järnvägscentrum skall kunna utformas. Med stöd av
planprogrammet och illustrationen har ett förslag till Detaljplan jämte
Miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Då exploateringsområdet numera omfattar mark även i Kumla kommun har
”planförslaget” utvecklats till att omfatta områden i de båda kommunerna.
Miljö- och byggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade således 2011-10-26
att uppdra åt plan- och byggavdelningen i Kumla kommun att upprätta
gemensam detaljplan med Hallsbergs kommun. Detta innebär att det formellt
upprättats två detaljplaner, en i vardera kommunen men redovisade i
gemensamma handlingar. Förslag till detaljplaner har upprättats i samverkan
och den fortsatta planhanteringen med samråd, granskning och beslut kommer
att samordnas i de berörda kommunerna.
”Detaljplanen” som upprättas för exploateringsprojektet är således två detaljplaner,
Detaljplan för Rala industriområde, etapp 3. Fastigheterna Rösavi 2:15 och
Bandelen 2:3 m.fl. i Kumla kommun och Detaljplan för
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Rala industriområde, etapp 3. Fastigheterna Rala 1:19 och 13:2 m.fl. i Hallsbergs
kommun.
Kommunstyrelsen beslutade i våras följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad samrådsredogörelse avseende förslag
till planprogram.
2. Kommunstyrelsen godkänner för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen (2010:900) 2012-03-06 upprättad samrådshandling, förslag till
Detaljplan och Miljökonsekvensbeskrivning för Rala industriområde, etapp 3.
Fastigheterna Rala 1:19 och 13:2 m.fl. i Hallsberg, Hallsbergs kommun.
Detaljplanen har nu varit utställd för granskning. Därefter har granskningshandling upprättats och stadsarkitekten lämnar nu följande förslag till beslut i
kommunstyrelsen.
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat utlåtande med redogörelse för under
granskningstiden inkomna skrivelser.
2. Kommunstyrelsen överlämnar det 2012-08-20 upprättade förslaget till
detaljplan för Rala industriområde, etapp 3, fastigheterna Rala 1:19 och 13:2 m
fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun till kommunfullmäktige för antagande enligt
5 kap 27 § plan- och bygglagen ( PBL 2010:900).
Kommunstyrelsens förslag (KS § 126 2012)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman, Tomas Hagenfors, Anders
Lycketeg och Thomas Doxryd bifall till förslaget.
Östen Karlsson yrkar avslag.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden kommunstyrelsens
förslag mot Östen Karlsson förslag och finner då att kommunfullmäktige har
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Östen Karlsson reserverar sig mot beslutet.

KF § 141

Dnr KS 156/2012

Taxa inom livsmedelområdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer bifogad taxa för miljö-, bygg- och
myndighetsnämndens kontroll m m enligt livsmedelslagen.
Ärende
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden har lämnat förslag till livsmedelstaxa, se
bilaga.
Förvaltningen skriver följande i sitt missiv:
Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen har utfört en översyn av nämndens
kostnader för livsmedelskontrollen. Översynen har genomförts med hjälp av
material från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I översynen har
granskats kontrolltider, tider för extra kontroll samt verksamhetskostnader i
form av löner, lokalkostnader IT-kostnader, provtagningskostnader mm.
Genomförd översyn har resulterat i att nuvarande enda avgift föreslås
differentieras i tre delar enligt följande:
- timavgift för planerad kontroll
950 kr
- timavgift för extra offentlig kontroll 800 kr
- avgift för registrering
750 kr
En timavgift för livsmedelskontrollen har, i de kommuner där en liknande
översyn utförts, medfört att denna avgift har blivit högre avgift än motsvarande
inom miljöområdet. En förklaring till det är bl a kostnaderna för provtagning
och analys
Föreslagen taxa bedöms innebära en högre kostnadstäckningsgrad för
livsmedelskontrollen.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 127 2012)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KF § 142

Dnr KS 162/2012

Sammanträdesdatum 2013
Kommunfullmäktiges beslut
25/2
25/3
29/4
27/5
17/6
23/9
28/10
25/11
16/12
_______

KF § 143

Dnr KS 91/2012

Bostadsbyggande i kvarteret Kronan, information
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Mot bakgrund av pågående etableringar i Hallsberg, är det viktigt att det inom
kort kommer att finnas nya bekväma lägenheter i centrala lägen i Hallsberg.
Kommunen har därför under en tid arbetat med att på olika sätt få igång byggandet av lägenheter i Hallsberg. Kommunfullmäktige beslutade därför i juni att
Hallsbergs kommun ska gå ut med anbudsförfrågan genom vilken intresserade
företag erbjuds att tillsammans med Hallsbergs kommun bygga lägenheter i
kvarteret Kronan i Hallsberg i enlighet med vad som framgick av
kommundirektörens tjänsteutlåtande. Kommunfullmäktige beslutade även att
kommunen kommer att som samarbetspartner välja det företag som lämnar
bästa anbudet i enlighet med det anbudsunderlag som kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta. Slutligen beslutades att kommunstyrelsen
har rätt att för detta ändamål under 2012, 2013 eller 2014 nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder under dessa år med totalt ytterligare 110 mkr.
Därefter har upphandling genomförts och de olika anbuden har värderats och
NA-bygg AB har valts till samarbetspartner.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 4 december 2012 att ge
arbetsutskottet i uppdrag att fatta de eventuella ytterligare beslut som kan
komma att krävas i ärendet.
Mot bakgrund av den diskussion som fördes i kommunstyrelsen har
kommundirektören nu tagit fram ett material inkluderande kalkyl och
känslighetsanalys, som utgår från den så kallade två plus en-modellen.
Modellen innebär att man först bygger två hus i kvarteret Kronan, för att sedan
ha möjlighet att bygga ett till. Denna modell har den fördelen att risken minskar
för outhyrda lägenheter i ett inledningsskede. Man kan alltså fatta beslut om ett
tredje hus mot bakgrund av hur intresset för att hyra i de båda första ser ut.
Nackdelen är att det sammantagna priset för de tre husen blir något högre än om
de skulle ha byggts samtidigt.

Arbetsutskottet har nu fattat beslut om att kommunen ska bygga enligt två plus
ett modellen. Detta innebär att man påbörjar byggandet att två

KF § 143 forts
hus i kvarteret Kronan, så snart som möjligt, och att man gör det mot bakgrund
av den kalkyl som kommundirektören har presenterat.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige lämnar kommundirektören lägesrapport i ärendet mot
bakgrund av det material som nämns ovan
_________.

KF § 144

Dnr KS 8/2012

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

KF § 145

Dnr KS 166/2012

Interpellation från Tomas Hagenfors (KD) till ordföranden
i teknik- och plannämnden om förskola i Sköllersta
Kommunfullmäktige beslut
Interpellationen får ställas och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.
_______

KF § 146

Dnr KS 167/2012

Motion från Majlis Telemo och Elin Jensen, båda (SD) om
tung trafik i Östansjö
Kommunfullmäktige beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
_______

KF § 147

Meddelande
Löpnr 1450/2012
Socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3.
2012-12-03
Löpnr 1462/2012
Revisionsrapport "Kvalitetsuppföljning och utveckling - Taxe- och
avgiftsnämnden"
Löpnr 1499/2012
Information om revisorernas granskning av kommunfullmäktiges
målkedja - fördelning av roller och ansvar, politisk och ekonomisk
styrning
Löpnr 1500/2012
Revisionsrapport "Kvalitetsuppföljning och -utveckling,
grundskolan"
_________

KF § 148

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

KF § 149

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Frågestunden avslutas, då inga frågor ställs
_______

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17

§

Namn
1. Thomas Doxryd (s)

Närvaro
X

2. Jenny Steen (s)

X

3. Magnus Andersson (s)

X

4. Maja Stopek (s)

X

5. Andreas Svahn (s)

X

6. Gunnel Hedström (s) Mats Pettersson

X

7. Roland Johansson (s)

X

8. Inga-Britt Ritzman (s)

X

9. Tommy Pihl (s) Conny Larsson

X

10. Siv Lunander (s)

X

11. Ulf Ström (s)

X

12. Suzana Madzo (s)

X

13. Hans Karlsson (s)

X

14. Anne Carlkvist Fors (s)

X

15. Bengt-Åke Andersson (s)

X

16. Matilda Ernkrans (s) Christina Johansson

X

17. Magnus Fahlström (s)

X

18. Ewa-Rosa Sliwinska (s)

X

19. Rudayna Naji (s) Lena Larsson

X

20. Jamal Bayazidi (s)

X

21. Robert Mesic (s)

X

22. Amanda Vikenfalk (s)

X

23. Joakim Hedelind (s)

X

24. Mia Sydow Mölleby (v)

X

25. Peter Tillman (v) Kari Räihiä

X

26. Sören Pettersson (v)

X

27. Emma Ode (mp) Lotta Öhlund

X

28. Pernilla Wikander-Eklund (mp)

X

29. Ewa Unevik (m)

X

Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

30. Lennart Pettersson (m)

X

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17

§

Namn
31. Torbjörn Appelqvist (m)

Närvaro
X

32. Gunvor Nilsson (m) Ann-Christine Appelqvist

X

33. Joacim Storm (m)

X

34. Lars-Gunnar Åström (m) Nina Lagemyr

X

35. Katarina Odell (m)

X

36. Anders Lycketeg (c)

X

37. Solveig Eriksson (c)

X

38. Östen karlsson (c)

X

39. Erik Storsveden (fp) Gert Öhlin

X

40. Ingrid Grahn (fp)

X

41. Tomas Hagenfors (kd)

X

42. Helena Berghed (kd) Kerstin Lindh Fyrås

X

43. Andreas Larsson (sd)

F

44. Elin Jensen (sd)

X

45. Majlis Telemo (sd)

X

Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

