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KS § 108

Dnr KS 38/2011

Prioritering av trafiksäkerhetsobjekt
Kommunstyrelsens beslut
1. Prioriteringen fastställs att gälla enligt bilaga.
2. Kommunstyrelsen ska för 2012 använda medel ur anslaget för strategiska
investeringar för att täcka den mellanskillnad som uppstår i anledning av
omprioriteringen.
Ärende
Kommunen har sedan flera år en flerårig rullande planering och prioritering av
investering i mindre trafiksäkerhetsobjekt. Ofta rör det sig om gång- och cykelbanor, men investeringsprogrammet omfattar även andra åtgärder såsom till
exempel fartdämpande åtgärder och förbättring av busshållplatser. Prioriteringen ligger sedan till grund för kommunens ansökan om statlig delfinansiering
till investeringarna. Mot bakgrund av förslag från Teknik- och planförvaltningen beslutade kommunstyrelsen i mars 2011 om ett reviderat förslag till prioritering av trafiksäkerhetsobjekt grundat på det beslut kommunstyrelsen fattade
under hösten 2010. Teknik- och planförvaltningen har nu fått information från
Trafikverket att man därifrån skulle vara beredd att redan 2012 bygga gång- och
cykelväg från Pålsbodakorset i Hallsberg till avtagsvägen mot Rala. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen mot bakgrund av detta fattar beslut om
ändring av prioriteringen i enlighet med bifogad lista.
Kommunkansliet föreslår bifall till förslaget. Detta innebär också att justering
av investeringsanslaget för mindre trafiksäkerhetsobjekt måste ske. Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att för 2012 använda medel ur
anslaget för strategiska investeringar för att täcka den mellanskillnad som
uppstår i anledning av omprioriteringen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 85 2011)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 109

Dnr KS 100/2011

Delårsrapport 2011 för Hallsbergs kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Delårsrapport per den 31 juli 2011 fastställs. Rapport utan bilagor finns i bilaga
till detta beslut.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport för Hallsbergs kommun
2011 och föreslår i tjänsteutlåtande 9/2011, bilaga, att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 86 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 110

Dnr KS 59/2011

Redovisning av måltidsuppdrag; beslut om fler rätter i
äldreomsorgen samt beslut om mat inom hemtjänsten
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Under första kvartalet 2012 ska möjlighet till förhandsval mellan minst två
olika rätter införas inom äldreomsorgen.
2. I samband med att nuvarande avtal om matleveranser inom hemtjänsten
upphör, ska varm mat istället levereras från kommunens tillagningskök genom
arbetsmarknadsenhetens försorg. De ätande ska kunna välja mellan minst två
olika rätter.
3. Beslut om ekonomiska konsekvenser kommer att fattas i samband med beslut
om årsredovisning eller delårsrapport.
4. Teknik och plannämnden ska senast den 17 februari 2012 till kommunstyrelsen, redovisa hur förändringen kommer att gå till.
5. Teknik- och plannämnden ska senast den 2 november 2012 ha gjort en första
utvärdering av hur förändringen har slagit ut. Utvärderingen ska lämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendet
I samband med beslut om budget 2011 beslutade kommunfullmäktige bland
annat om följande två uppdrag:
15. Miljö- och teknikförvaltningen och socialförvaltningen ges i uppdrag att
tillsammans lämna förslag på hur man utan utökad budget ska kunna erbjuda
mer än en rätt vid måltiderna inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 15 februari 2011.
16. Miljö- och teknikförvaltningen och socialförvaltningen ges i uppdrag att
tillsammans lämna förslag på hur man inom hemtjänsten till brukarna ska kunna
leverera varm mat från kommunens tillagningskök. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 15 februari 2011.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 september redovisade kostchefen
uppdragen.

KS § 110 forts
Teknik- och planförvaltningen har sedan inkommit med skriftligt material i
ärendet, se bilaga.
I materialet anges två alternativ för att kunna erbjuda fler än en rätt. Det ena är
ett system där den ätande i förväg väljer mellan två olika rätter. Det andra är att
man serverar maten i bufféform med möjlighet att välja vid måltiden.
Förvaltningen förordar det senare alternativet. Det första alternativet uppges
medföra en merkostnad om ca 170 tkr per år medan buffévarianten antas
medföra en årlig merkostnad om 390 tkr.
Beträffande frågan om leverans av varm mat till personer inom hemtjänsten
uppger teknik- och planförvaltningen att man har möjlighet att tillaga den
maten. Men man har däremot ingen möjlighet att distribuera maten.
Mot bakgrund av uppdrag från kommunalråden lämnar kansliavdelningen
följande förslag till beslut i ärendet.
Fler än en rätt inom äldreomsorgen
Det är rimligt att personerna inom äldreomsorgen ska erbjudas möjlighet att
välja mellan två rätter. En möjlighet till val ger större möjlighet för individen att
få något som man tycker om att äta. Detta medför också fördelen att man kan
räkna med att individen får i sig mer näring, något som ibland kan vara ett
problem för personer inom äldreomsorgen. Vid valet av alternativ för
förändringen, är det rimligt att till en början försöka sig på ett system där man i
förväg får välja mellan två rätter. Vid en utvärdering får man sedan se om de
problem som förvaltningen befarar, kommer att besannas.
Varm mat från kommunens tillagningskök till personer inom hemtjänsten
Idag levereras maten i så kallad ”cook and chill”-form. Detta innebär att
tillagad, snabbt nedkyld mat levereras till brukarna som sedan får värma den
själva. Det finns anledning att tro att matlusten skulle vara högre och kvaliteten
upplevas bättre om man istället levererade varm mat direkt till de ätande.
Förvaltningen har uppgivit att man kan tillaga maten, men inte distribuera den
och att leverans via t ex Samhall skulle bli för dyrt. Kommundirektören har
emellertid sagt att kommunens arbetsmarknadsenhet kan åta sig uppdraget att
leverera.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att fatta följande
beslut.
1. Under första kvartalet 2012 ska möjlighet till förhandsval mellan minst två
olika rätter införas inom äldreomsorgen.

KS § 110 forts
2. I samband med att nuvarande avtal om matleveranser inom hemtjänsten
upphör, ska varm mat istället levereras från kommunens tillagningskök genom
arbetsmarknadsenhetens försorg. De ätande ska kunna välja mellan minst två
olika rätter.
3. Beslut om ekonomiska konsekvenser kommer att fattas i samband med beslut
om årsredovisning eller delårsrapport.
4. Teknik och plannämnden ska senast den 17 februari 2012 till kommunstyrelsen, redovisa hur förändringen kommer att gå till.
5. Teknik- och plannämnden ska senast den 2 november 2012 ha gjort en första
utvärdering av hur förändringen har slagit ut. Utvärderingen ska lämnas till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 87 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 111

Dnr KS 75/2011

Revisionsrapport om verkställighet och återrapportering
av beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunkansliet får i uppdrag att senast den 29 november 2011 till
kommunstyrelsen återkomma med förslag på systematisk uppföljning av
verkställighet och återrapportering av beslut.
2. I uppdraget ingår även att lämna förslag på former för årlig rapportering om
ej verkställda beslut så att kommunstyrelsen kan fatta eventuella beslut om
omprioritering.
3. Såsom framgår av detta beslut, och till båtnad även för dem som inte förmår
uppbåda erforderlig andlig och kroppslig kraft att läsa ett politiskt beslut in
extenso, beslutas härmed att hela beslutstexten normalt sett ska finnas i själva
beslutet.
Ärendet
Kommunfullmäktiges revisorer har överlämnat granskningsrapport med titeln
”Verkställighet och återrapportering av beslut”. Den konsult som har gjort
granskningen redogjorde för den vid förra sammanträdet med
kommunstyrelsen.
Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen säkerställer att fattade
beslut verkställs men att det finns behov av att systematisera formerna för
uppföljning av verkställighet och återrapportering Utöver detta rekommenderar
man följande:
Kommunstyrelsen bör minst en gång om året få information om ej verkställda
beslut samt prioritera hur dessa ska hanteras. Vidare föreslås att beslut skrivs ut
i sin helhet i beslutstexterna och inte endast i beslutsunderlagen.
Kansliavdelningen lämnar följande förslag till beslut.
Revisorernas synpunkter är väl övervägda och bör leda till genomförande.
Därför föreslås att kommunstyrelsen fattar följande beslut:
1. Kommunkansliet får i uppdrag att senast den 29 november 2011 till
kommunstyrelsen återkomma med förslag på systematisk uppföljning av
verkställighet och återrapportering av beslut.

KS § 111 forts
2. I uppdraget ingår även att lämna förslag på former för årlig rapportering om
ej verkställda beslut så att kommunstyrelsen kan fatta eventuella beslut om
omprioritering.
3. Såsom framgår av detta beslut, och till båtnad även för dem som inte förmår
uppbåda nödvändig andlig och kroppslig kraft att läsa ett politiskt beslut in
extenso, beslutas härmed att hela beslutstexten normalt sett ska finnas i själva
beslutet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 88 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 112

Dnr KS 91/2011

Regler för riksfärdtjänst i Örebro län, remiss
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun tillstyrker förslaget.
Ärendet
Hallsbergs kommun har från Länstrafiken i Örebro län fått förslag till regler för
riksfärdtjänst i Örebro län. Till reglerna hör tillämpningsföreskrifter. Materialet
finns i bilaga.
Lennart Larsson, kommunens tjänsteman med ansvar bl a för kollektivtrafikfrågor anser att förslaget är väl övervägt och att kommunen bör ställa sig bakom
det. Särskilt kan uppmärksammas nyheten om möjlighet till medresenär, vilket
leder till ökad kvalitet i resandet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 89 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 113

Dnr KS 101/2011

Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland; Remiss
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens svar framgår nedan.
Ärendet
Kommunen har fått förslag till regionalt utvecklingsprogram för Östergötland
på remiss.
Kansliavdelningen lämnar följande förslag till svar på remissen.
Förslaget till utvecklingsprogram förefaller vara väl genomtänkt och förankrat i
de tankar som har varit styrande för Regionförbundets Östsam arbete under en
längre tid.
Från Hallsbergs kommuns synpunkt hade det dock varit värdefullt att ytterligare
lyfta fram några av de frågor vi har gemensamt. Här avses bl a arbetet med
förbättring av standarden på riksväg 51. Ett stråk som är av stor betydelse för
både näringsliv och befolkning i Östergötland såväl som i Hallsbergs kommun
med omnejd. Vidare är järnvägsförbindelsen från Hallsberg och söder ut av stor
betydelse – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för persontrafik, men
kanske i ännu högre grad för godstrafik. Här finns ett gemensamt intresse att
tydligt lyfta fram.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 90 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 114

Dnr KS 102/2011

Yttrande över Svenska Kraftnäts ansökan om förlängning
av nätkoncession för linje avseende 400 kV kraftledning
mellan Hallsberg och Stenkullen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrande.
Ärendet
Kommunen har fått rubricerat ärende på remiss. Stadsarkitekten och planeringsarkitekten har i bifogade skrivelse lämnat förslag på yttrande.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 91 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 115

Dnr KS 70/2010

Uppdrag om organisationsöversyn
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom kommundirektörens principiella förslag
till ny organisation och uppdelning av ansvarsområden för kommunstyrelsen
och teknik- och plannämnden. Kommunfullmäktige kommer vid ett senare
tillfälle att ta ställning till förändringar i reglementen, omföringar i budget och
eventuellt andra frågor som detta beslut medför.
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag på förändrade
reglementen, omföringar i budget och beslut om andra följdverkningar av detta
beslut som ankommer på de politiska organen att besluta om.
Ärendet
Kommundirektören gavs i slutet av 2010 i uppdrag att efter organisationsöversyn, lämna förslag på kommunkansliets framtida organisation. Uppdraget skulle
redovisas till kommunstyrelsen senast den 12 april 2011. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2011 att uppdraget ska redovisas senast den 7 juni 2011.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2011, efter att ha tagit del av kommundirektörens föredragning i ärendet att lägga informationen till handlingarna.
Vidare gav man kommundirektören i uppdrag att presentera ett organisationsförslag till sammanträdet med kommunstyrelsen i oktober.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 91 2011)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden följande.

KS § 115 forts
Kommunfullmäktige föreslås ställa sig bakom kommundirektörens principiella
förslag till ny organisation och uppdelning av ansvarsområden för
kommunstyrelsen och teknik- och plannämnden. Kommunfullmäktige föreslås
att vid ett senare tillfälle att ta ställning till förändringar i reglementen,
omföringar i budget och eventuellt andra frågor som detta beslut medför.
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att kommundirektören ges i uppdrag
att återkomma med förslag på förändrade reglementen, omföringar i budget och
beslut om andra följdverkningar av detta beslut som ankommer på de politiska
organen att besluta om.
_________

KS § 116

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden under perioden 2011-08-30 -- 2011-09-27 enligt separat
lista
Dnr KS 57/2011
Kommundirektörens rapport till kommunstyrelsen ang verksamheten i
de olika förvaltningarna. Kommundirektören föredrar rapporten och
svarar på frågor
_________

KS § 117

Rapport från samarbetsorgan m m
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärendet
Representanter från kommunen deltar i en rad olika samarbetsorgan. Under
denna rapportpunkt finns utrymme för ledamöterna och andra att rapportera från
dessa.
Ordföranden lämnar rapporter i följande frågor:
Vänortsbesök i Gifhorn.
Frågan om ordförandeskapet i Nerikes Brandkår.
Besök av postenanställda den 24/9.
Sandlyckan.
Ansökan om yrkeshögskoleutbildningar till Hallsberg.
Intressenter för bostadsbyggande.
Bågskyttebanan.
Frågan om kollektivtrafikmyndighet.
Gamla Konsum i Långängen.
Regionfrågan.
Maja Stopek lämnar rapport om läget i Hallbo.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

KS § 118

Information från kommunens fältassistenter
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärendet
Fältassistenterna lämnat information om sin verksamhet, och särskild om den så
kallade ANDT(alkohol, narkotika, dopning och tobak)-verksamheten.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_______

