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KS § 120

Dnr KS 107/2011

Fastställande av skattesats för 2012
Förslag till kommunfullmäktige
Skattesatsen för 2012 fastställs till 21,08 kronor.

Ärende
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för 2012 även
om skattesats för 2012.
Mot bakgrund av länsgemensamt beslut i frågan om förändring av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken, är det nödvändigt med ett nytt beslut om
skattesatsen för 2012. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om en
skattesats på 21,42 kronor. I beslut om kollektivtrafiken anges att en skatteväxling med landstinget i Örebro län ska ske omfattande 34 öre.
Hallsbergs kommuns skattesats för 2012 ska därför fastställas till 21,08 kronor.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 93 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 121

Dnr KS 108/2011

Beslut i kommunfullmäktige i Askersunds, Hallsbergs
och Laxå kommuner i ärende angående Sydnärkes
utbildningsförbunds beslut om förvärv av Alléskolan i
Hallsberg.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen godkänner att Sydnärkes utbildningsförbund förvärvar
Alléskolan av Hallsbergs kommun.
2. Kommunen godkänner att Sydnärkes utbildningsförbund får ta upp lån för
förvärvet av Alléskolan, för underhåll och för nybyggnation med sammanlagt
140 mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Sydnärkes utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 140 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
4. Kommunen tecknar avtal om regress med övriga medlemskommuner i
enlighet med var som framgår av bilaga till detta beslut.
Ärendet
Inledning och bakgrund
Kommunsekreteraren i Hallsbergs kommun har av ordföranden i kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun fått i uppdrag att lämna förslag till
utformning av beslut i medlemskommunerna i anledning av direktionens i
Sydnärkes utbildningsförbund beslut om förvärv av Alléskolan. Det är med
hänsyn till bl a finansieringen av förvärvet viktigt att besluten i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar blir likalydande.
I nedanstående text redogörs först för utbildningsförbundets beslut och dess skäl
för beslutet. Sedan redogörs för lånebehovets storlek, förbundsordningen krav
på medlemskommunerna godkännande, krav på solidarisk borgen och
regressrättens fördelning medlemskommunerna emellan. Slutligen finns förslag
till beslut i fullmäktigeförsamlingarna. I bilaga finns förslag till regressavtal
mellan medlemskommunerna.
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Om medlemskommunerna fattar de beslut som föreslås i denna skrivelse, är det
sedan utbildningsförbundets sak att tillsammans med Hallsbergs kommun
komma överens om den närmare utformningen och genomförandet av förvärvet.
Beslut i direktionen i Sydnärkes utbildningsförbund
Direktionen i Sydnärkes utbildningsförbund beslutade den 2 september 2011
följande:
att köp av Alléskolan ska genomföras
att föreslå medlemskommunerna att godkänna förslaget att Sydnärkes
utbildningsförbund köper Alléskolan av Hallsbergs kommun
att föreslå medlemskommunerna att godkänna att utbildningsförbundet får
uppta lån för förvärvet av Alléskolan
att föreslå medlemskommunerna att ingå solidarisk borgen för det aktuella lånet
för förvärvet
Direktionens skäl för beslutet
Av direktionen beslut i ärendet framgår bland annat följande:
De olika fastigheterna på Alléområdet som utbildningsförbundet bedriver sin
verksamhet i ägs av Hallsbergs kommun och hyrs idag ut av kommunen till
förbundet. Hyreskontraktet gäller till och med 2025-12-31. Den i
sammanhanget långa hyrestiden är relaterad till att lokalerna har byggts om för
utbildningsförbundets behov.
Det föreligger nu intresse från såväl Hallsbergs kommun som från
utbildningsförbundet att förbundet förvärvar lokalerna, och därför har
förbundet låtit göra en utredning i syfte att undersöka hur detta skulle kunna
ske och vilka konsekvenser det ger.
Förbundet har anlitat en konsult med lång erfarenhet av liknande
fastighetsaffärer för att belysa olika delar vid en sådan affär.
Utredningen har innehållit följande delar:
•
•
•
•

Marknadsvärdering av Alléskolan
Sammanställning av genomförda investeringar
Redovisning av bokfört värde
Analys av det eftersatta underhållet
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• Fysisk undersökning av fastigheterna
• Bedömning av de VA-ledningar som finns på området
• Kontakter med Kommuninvest avseende belåning
• Kontakter med Energimyndigheten och E.on avseende
elleveranser
• Förberedelse av en ny förvaltningsorganisation inom
utbildningsförbundet
• Framtagande av en kalkyl för utbildningsförbundets intäkter och
kostnader
I utredningen har man med hjälp av en auktoriserad fastighetsvärderare tagit
fram en värdering på fastigheterna. Ett s.k. driftnetto har tagits fram där
intäkter och kostnader för fastigheten räknats fram och bedömts för
kommande år.
Det bedömda marknadsvärdet på fastigheten är 90-110 miljoner kronor.
Från ovanstående belopp avgår del av de kostnader som bedöms komma att
belasta fastigheten för att iordningställa VA-ledningarna på området. Det
bedöms komma att kosta cirka 5 miljoner kronor, och där utbildningsförbundet och Hallsbergs kommun delar på kostnaderna. Detta har avräknat
från försäljningspriset. Det bokförda värdet per 2011-12-31 är 89,7 miljoner
kronor. Ingen hänsyn har då tagits till markvärdet.
En sammanvägning av marknadsvärdet och kostnader för VA-ledningar och
bokfört värde ger att köpeskillingen för Alléskolan per den 2012.01.01 kan
ligga på 87,2 miljoner kronor.
Kommuninvest har i kontakter med företrädare för utbildningsförbundet ställt
sig positivt till att låna ut de medel som krävs för att genomföra köpet och
Kommuninvest har också kreditgodkänt utbildningsförbundet. En
förutsättning för detta lån är att de tre medlemskommunerna accepterar en
solidarisk borgen.
För närvarande står de tre medlemskommunerna ansvariga för de
hyreskontrakt som utbildningsförbundet har tecknat. I årsredovisningen 201012-31, under ansvarsförbindelser (not 14) redovisas att det finns hyreskontrakt
för totalt 435,5 miljoner kronor. Detta belopp reduceras med cirka 250
miljoner vid ett övertagande av området och ger följaktligen en kraftig
minskning av ansvarsförbindelse och åtagande.
Utbildningsförbundet avser att skapa en egen förvaltningsorganisation. Detta
sker genom att dess nuvarande serviceavdelning övertar personalansvaret för
de två fastighetsskötare som idag tillhör Hallsbergs kommun, samt rekryterar
ytterligare en medarbetare för att sköta arbetsuppgifter som idag köps externt.
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Den utökade administrationen som fastighetsförvärvet medför för
utbildningsförbundet uppges kunna hanteras med nuvarande administrativ
organisation, vilken nyligen har förstärkts.
Bedömd köpeskilling för Alléskolan den 1 januari 2012 är 87,2 miljoner
kronor. Beloppet lånas fullt ut från Kommuninvest. Utbildningsförbundet har
erhållit s.k. indikativa (antagna) räntesatser från Kommuninvest.
Utbildningsförbundets har kalkylerat att ett ägande ger nettokostnaden 17,6
miljoner kronor för år 2012. Beloppet skall jämföras med beräknad
hyreskostnad på 18,2 miljoner kronor.
Mot bakgrund av ovanstående har förbundet dragit slutsatsen att ett
fastighetsövertagande av denna omfattning innebär möjligheter men också ett
utökat ansvar. Bedömningen är dock att fördelarna överväger. Det gäller såväl
ekonomiskt som möjligheten till egna prioriteringar av underhåll och
investeringar. De tre medlemskommunerna minskar sitt åtagande genom att
ansvaret för de i sammanhanget långa hyreskontrakten ersätts med ansvaret för
aktuell låneskuld. Medlemskommunerna delar också på sitt åtagande mer
solidariskt på detta sätt. Tidigare har Hallsbergs kommun ensam ansvarat för
de lån som varit knutna till fastigheterna.
Utbildningsförbundets bedömning av lånebehovet för att genomföra
förvärvet
Utbildningsförbundets administrative chef uppger att lånebehovet för affären
är 140 mkr. Dessa är fördelade på 100 mkr för förvärvet som i sin tur är
fördelade på 87 för köpet och 13 för det eftersatta underhållet. Resterande 40
mkr är för att finansiera nybyggnationen på området som är beräknad till 60
mkr, där förbundet tar 20 mkr av egna medel och följaktligen lånar 40 mkr.
Förbundsordningen krav på medlemskommunernas godkännande
I 16 § i förbundsordningen för Sydnärkes utbildningsförbund sägs att
förbundet inte får ta upp lån, ingå borgen eller andra långssiktiga ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande. Om ett sådant ärende
behandlas i särskild ordning, krävs samstämmiga beslut i respektive
medlemskommuns fullmäktige.
Kravet på solidarisk borgen
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För att utbildningsförbundet ska få låna de erforderliga 140 mkr, kräver
Kommuninvest att medlemskommunerna ska gå i så kallad proprieborgen för
hela beloppet. Detta innebär att kommunerna var och en går i borgen för hela
beloppet såsom för egen skuld. Om utbildningsförbundet skulle hamna i en
situation där man inte kan betala av lånet enligt överenskommelsen med
kreditgivaren, kan kreditgivaren kräva vilken som helst av de tre kommunerna
på hela den återstående lånesumman. Den kommun som på detta sätt har
infriat det solidariska borgensåtagandet har sedan rätt att kräva de andra
kommunerna på sin del av åtagandet, så kallad regressrätt, mer om detta nedan
Regressrättens fördelning
Om inget särskilt avtalas kommunerna emellan ska alla tre kommunerna
betala lika mycket om borgensåtagandet tvingas att infrias. Detta vore
emellertid inte rimligt, med tanke på medlemskommunernas olika andel i
förbundet. I avtal bör därför kommunerna komma överens om hur man ska
dela upp betalningsansvaret om borgensåtagandet måste infrias.
Det finns huvudsakligen två sätt att göra denna uppdelning på.
Det ena är att följa det som anges i förbundsordningens § 13 om fördelning av
täckningen av förbundets kostnader. I detta fall fördelas kostnaden
proportionellt mellan medlemskommunerna i förhållande till det verkliga
antalet ungdomar i åldersgruppen 16-19 år den första januari föregående
budgetår.
Det andra är att följa vad som sägs i 17 § om en medlems andel i förbundets
tillgångar och skulder. Andelen grundas på ett relationstal som motsvarar
förhållandet mellan antalet invånare i medlemskommunen och det totala
invånarantalet i samtliga medlemskommuner vid senaste årsskiftet.
Undertecknad förordar det senare sättet då den situation som uppstår om
borgensåtagandet ska infrias har stora likheter med den situation som uppstår
vid medlemsutträde eller om förbundet ska likvideras.
Mot bakgrund av ovanstående lämnas följande förslag till beslut.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige i Askersunds, Hallsbergs och
Laxå kommuner
1. Kommunen godkänner att Sydnärkes utbildningsförbund förvärvar
Alléskolan av Hallsbergs kommun.
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2. Kommunen godkänner att Sydnärkes utbildningsförbund får ta upp lån för
förvärvet av Alléskolan, för underhåll och för nybyggnation med sammanlagt
140 mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Sydnärkes utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 140 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
4. Kommunen tecknar avtal om regress med övriga medlemskommuner i
enlighet med var som framgår av bilaga till detta beslut.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 94 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 122

Dnr KS 11/2011

Reviderad taxa och riktlinjer för serveringstillstånd samt
riktlinjer för tillsyn av folköl
Förslag till kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun antar reviderad taxa och riktlinjer för serveringstillstånd
samt riktlinjer för tillsyn av folköl enligt sydnärkegruppens förslag.

Ärende
Sydnärkegruppen har i beslut den 14 september 2011 rekommenderat
sydnärkekommunerna att anta reviderad taxa och riktlinjer för serveringstillstånd samt riktlinjer för tillsyn av folköl.
Av i utskicket bifogat material framgår vad som föreslås förändras.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 95 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 123

Dnr KS 97/2011

Torvtäkt på Skymossen söder om Hallsberg
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun motsätter sig varje form av torvtäkt på Skymossen.
Ärende
Hallsbergs kommun har av företaget Neova AB givits möjlighet att i ett tidigt
samrådsskede lämna synpunkter på företagets planer på torvbrytning i
Skymossen söder om Hallsberg, norr om Tunbohässle.
Av inbjudan till samråd och av det material som bifogas den framgår att
Neova AB avser att successivt påbörja fullskalig bärgning av torv på
Skymossen, och att ansökan kommer att avse produktion under 25 år. Det
samråd man nu bjuder in till är ett första steg i en lång process mot en
eventuell brytning av torv.
Kommunen och andra berörda har möjlighet att till den 30 november 2011
inkomma med synpunkter i detta samrådsskede. Den 27 september höll Neova
AB ett samrådsmöte i Folkets Hus i Hallsberg. Hallsbergs kommun fanns
representerade på samrådsmötet.
Hallsbergs kommun ställer höga krav på sig själv när det gäller att möte
nyföretagande och utökat företagande i kommunen. En etableringsförfrågan
ska besvaras så snart som någonsin möjligt, och företag som är intresserade av
ett personligt möte ska få det så snart företaget önskar det. Detta
förhållningssätt är en viktig del i kommunens näringslivspolitik.
Förhållningssättet är också nödvändigt för att lägga grunden till ett
blomstrande samhälle med framtidstro och ökad befolkningsmängd i enlighet
med kommunfullmäktiges vision. Detta förhållningssätt får dock inte tas till
intäkt för att kommunen okritiskt ska välkomna alla typer av företagande. Om
en föreslagen verksamhet medför så allvarliga följer och risker att det goda
med etableringen träder i bakgrunden, har kommunen en skyldighet att tydligt
meddela företaget i fråga, att man inte vill se en etablering av den föreslagna
verksamheten.
I detta fall med en föreslagen torvtäkt i direkt anslutning till drickvattentäkt,
boende, det rörliga friluftslivet m m, finns det ingen anledning att göra annat
än att omedelbart klargöra att kommunen motsätter en torvtäkt.
Som svar på fråga i kommunfullmäktige den 19 september 2011 klargjorde
kommunstyrelsens ordförande att han avsåg att i kommun-
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styrelsen föreslå att kommunen skulle motsätta sig varje form av torvtäkt på
Skymossen.
De skäl som då angavs, och fortfarande kvarstår, för detta ställningstagande är
i huvudsak följande:
1. Torv är inte en förnyelsebar energikälla.
2. Det är mycket stor risk att Tisarens vatten påverkas negativt av en torvtäkt.
Detta sätter dricksvattentäkten i allvarlig fara.
3. Transporterna till och från Skymossen kommer att leda till avsevärd
olägenhet för människor och natur. Trafikmiljön och trafiksäkerheten för
framför allt barn kommer att försämras kraftigt och medföra risk för liv och
hälsa.
4. Friluftslivet på och runt om mossen kommer att omintetgöras eller kraftigt
begränsas.
5. Människor och natur kommer att påverkas negativt av buller, damm och
andra utsläpp från brytning och transporter.
6. Det finns risk för utsläpp av oljor och andra kemikalier från de maskiner
som används vid brytning och transport.
7. Frågan om utsläpp av växthusgaser i samband med täktverksamheten är en
källa till oro.
8. Torvbrytning på Skymossen skulle kraftigt försämra attraktiviteten för
Tisarbaden och Tunbohässle med omnejd och kraftigt försämra möjligheterna
för kommunen att göra satsningar där i framtiden.
9. Skymossen är i Hallsbergs kommuns naturvårdsprogram klassad som
värdefull naturmiljö och av Länsstyrelsen i Örebro län som ett område med högt
värde. På mossen finns bl a en rad rara växter. Detta talar naturligtvis starkt
emot en exploatering av mossen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 96 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med
undantag för vad som sägs nedan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
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I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Andreas Svahn Karlsson yrkar att punkten tre ska kompletteras med följande
mening:
”Trafikmiljön och trafiksäkerheten för framför allt barn kommer att försämras
kraftigt och medföra risk för liv och hälsa.”
Ordföranden yrkar bifall till den förändrade skrivningen.
_________

KS § 124

Dnr KS 124/2011

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning,
remiss
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun föreslår att ansökan avslås då den sökande inte har påvisat
ett legitimt behov av kameraövervakning på den aktuella stationen utan endast
fört ett allmänt resonemang i frågan.

Ärende
Hallsbergs kommun har av länsstyrelsen fått möjlighet att lämna synpunkter på
en ansökan från Svenska Statoil AB (Statoil) angående kameraövervakning på
bensinstationen på Långgatan 50 i Hallsberg.
Kansliavdelningen gör följande bedömning.
Av materialet framgår i huvudsak följande. Statoil har lämnat in en rad ansökningar för olika anläggningar i länet. Ansökningarna åtföljs av domar enligt
vilka ett antal personer har gjort sig skyldiga till brott på andra bensinstationer
än de som avses i ansökan. Länsstyrelsen har av Statoil begärt kompletteringar
avseende bl a anläggningen i Hallsberg. Av det kompletterade materialet framgår var kamerorna avses monteras samt hur bilder ska spelas in och bevaras/gallras. Det framgår ingenstans i ansökan att stationen på Långgatan skulle ha
varit utsatt för brottslighet som skulle kunnat ha undvikits eller lättare ha klarats
upp med hjälp av övervakningskameror.
Mot denna bakgrund väger intresset av den enskildes integritet tyngre än det
intresse som montering av övervakningskameror skulle tillgodose.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 97 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Majlis Telemo och Tomas Hagenfors yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordförande de båda yrkandena
mot varandra och finner då att kommunstyrelsen har beslutat bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Majlis Telemo reserverar sig till förmån för sitt yrkande om avslag.
Tomas Hagenfors reserverar sig till förmån för sitt yrkande om avslag Han
motiverar sin reservation på följande sätt:
”Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå ansökan om tillstånd
till kameraövervakning från Statoil.
Vi anser att kameraövervakning kan vara ett bra sätt att förebygga kriminalitet
och att detta ibland får väga tyngre än den enskildes integritet.”
_________

KS § 125

Dnr KS 110/2011

Verksamhetsbidrag för sydnärkeföreningar år 2012
Kommunstyrelsens beslut
1. Bidrag till sydnärkeföreningar beviljas enligt följande:
Södra Närkes astma- och allergiförening
Hjärt- och lungsjukas förening i sydnärke
Sydnärkes diabetesförening
Sydnärkes FUB
Synskadades riksförbund sydnärke
Reumatikerföreningen i sydnärke
Brottsofferjouren i sydnärke
NHR Humlan i Kumla, Neurologiskt
Handikappades riksförbund
Celiakiföreningen i Örebro län
RSMH, Riksförbundet för social- och
mental hälsa
RTP, Örebro lokalförening för
Trafik- och polioskadade

3000 kr
2000 kr
3000 kr
3000 kr
6500 kr
4000 kr
8500 kr
2000 kr
1000 kr
2500 kr
1500 kr

2. Bidragen finansieras inom kommunstyrelsens budget.
Ärendet
Arbetsgruppen för fritidsfrågor inom Sydnärkegruppen har lämnat förslag till
beslut om bidrag till sydnärkeföreningar 2012, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 98 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 126

Dnr KS 76/2011

Svar på revisionsrapport om årsredovisningen för 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomiavdelningens förslag till svar.
Ärende
Kommunfullmäktiges revisorer har i samband med granskningen av
årsredovisningen angivit ett antal punkter som de vill ha kommunstyrelsens
svar eller kommentarer till. Revisionsrapport och kompletterande uppgifter
från revisorerna finns i detta utskick.
Kommunkansliets ekonomiavdelning lämnar följande förslag till svar:
Brist: Fem övergripande mål kan ej utläsas för KS och MoT
Svar: Ks har under 2011 beslutat om effektmål för sin verksamhet. Tidigare har
inte funnits mål som kan kopplas till de fem övergripande målen. Arbetet med
att utveckla ks effektmål till verksamhetsmål och verksamhetsplaner har inletts
under hösten 2011. Kommunstyrelsen avser att verka för att de övergripande
mål som Kf fastställt bryts ner till effektmål och verksamhetsmål för övriga
nämnders verksamhet. Arbetet med ekonomistyrningen kommer att förändras,
genom att en ny ekonomimodell, ny kodplan och nytt ekonomisystem införs
från och med 2012.
Brist: Beskrivning av måluppfyllelse
Svar: Beskrivning av måluppfyllelse utifrån såväl kvalitativ som kvantitativ
bemärkelse kan ej utläsas enligt granskningen. Redovisningen av kvalitetsmått
har utvecklats i årsredovisning 2010 och planeras utvecklas ytterligare i
årsredovisning 2011.
Brist: Verksamhetsmål utifrån GEH
Svar: 3 av 5 verksamhetsmål enligt God Ekonomisk Hushållning har utvärderats enligt revisorernas granskning. I årsredovisningen sid 42-43 har
samtliga fem beslutspunkter för uppföljning av God Ekonomisk Hushållning
utvärderats.
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Brist: Nämndernas måluppfyllelse redovisas för samtliga utom KS.
Svar: Se svar ovan ang. KS utvecklingsarbete betr. mål och måluppföljning.
Brist: Kommunala bolagen
Svar: Uppföljning av hur företagen uppfyllt ändamål, ägardirektiv och andra
uppdrag saknas enligt revisorernas rapport. Det är ett område som vi avser att
utveckla till 2011 års årsredovisning.
Brist: Avskrivningar
Svar: Ej tillräckliga avskrivningar på fastigheter övertagna från Hallbo enligt
revisorerna. En ökad avskrivningstakt har införts from 2008 (1,5 procent per
år). Tidigare har avskrivningen varit 1 procent per år. Avskrivningstiden skall
enligt ny rekommendation från RKR anpassas till nyttjandetid. Lokal
bedömning av den förväntade nyttjandetiden ska göras. Ekonomiavdelningen
bedömer att de övertagna fastigheterna kommer att nyttjas avsevärd tid framåt.
Brist: Kortfristiga skulder redovisas med för hög belopp och årets resultat
påverkas negativt:
Svar: Framtida kostnader har skuldförts, ex. avgiftsbestämd ålderspension,
generationsväxling, omorganisation. Pensionerna har justerats p g a osäkerheten
i prognosen för framtida pensionskostnader. Kostnader för generationsväxling
avser medel inom kommunstyrelsens ansvarsområden åren 2011 till 2013. För
beslutad omorganisation från 1 januari 2011 har kostnader för flyttning,
ombyggnader, nya möbler m m. avsatts. För kostnader i samband med
organisationsöversyn för kommunstyrelsens förvaltning som skall presenteras
under våren 2011 har avsättning gjorts.
Brist: Avsättningar som strider mot KRL
Svar: Avser extra avsättningar för pensioner med 5 mkr. Syftet med den extra
avsättningen är att jämna ut kostnader över tiden och därmed minska den
ekonomiska belastningen för kommuninvånarna i framtiden.
Brist: Sammanställd redovisning
Svar: Den sammanställda redovisningen är inte upprättad enligt den nya
rekommendationen från 2009 avseende en punkt. Koncernens resultat- och
balansräkning med tilläggsupplysningar har inte ställts upp jämte kommunens. I
2010 års årsredovisning har kommunen inte kunnat lösa
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detta p g a redigerings- och utrymmesmässiga omständigheter. Vi avser att
försöka lösa det till 2011 års årsredovisning.
Brist: Nämnderna dålig följsamhet vid återrapportering av målen enligt GEH
Svar: Kravet på återrapportering från nämnderna av målen enligt GEH kommer
att tydliggöras inför årsredovisningen 2011.
Brist: MoT, BoU o SN håller inte budgetramen
Svar: Av MoT underskott på 12,1 mkr består 7,1 mkr av extrema förhållanden
(snöröjning och kostsam snöskottning från fastighetstak) och 3,9 mkr av extrem
händelse (översvämningarna i Östansjö). Inom BUN är det främst LSSkostnader från 2009, interkommunala ersättningar, och insatser för barn i behov
av särskilt stöd som bidragit till underskottet på 3,5 mkr. I socialnämndens
verksamhet som redovisar underskott med totalt 16,7 mkr är det individ- och
familjeomsorgen som uppvisar den största avvikelsen. Kostnader för
ekonomiskt bistånd, placeringar och andra öppenvårdsinsatser överskrider
budgeten. Inom BUN:s och socialnämndens verksamheter pågår
förändringsarbete i syfte att utföra verksamheten inom av Kf tilldelad budget.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 99 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden under perioden 2011-08-30 - 2011-10-23 enligt separat
lista
_________

KS § 128

Rapporter 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:
Kollektivtrafikuppgörelsen är nu klar.
Som svar på fråga redogör ordföranden för tidigare diskussioner om samarbete i
bygglovsfrågor med mera i sydnärke.
Närkes brandkår: Rakel, IVPA.
Distriktssköterskemottagning i Vretstorp.
Intressenter i fråga om bostadsbyggande i Hallsberg.
Hallsbergsterminalen.
Läsplattor för KS. Arbete pågår.
Nästa KS kommer frågan om ekonomiska ramar att tas upp, liksom frågan om
prioritering av planuppdrag.
Andreas Svahn Karlsson rapporterar i regionfrågan.
Emma Ode och Solveig Eriksson rapporterar från den nyligen genomföra Fair
Trade-kampanjen. Hallsbergs kommun kom tvåa i den riksomfattande kampen
kommuner emellan!
Maja Stopek rapporterar om läget i Hallbo beträffande Sköllersta.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________
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Dnr KS 6/2011

Val av representanter till styrgrupp för arbetet med
Länspendeln
Kommunstyrelsens beslut
Thomas Doxryd och Ewa Unevik utses att delta i styrgruppen.
Ärendet
Länspendeln är en trafikvision för Örebro län med syfte att genom
kollektivtrafik bättra knyta ihop arbetsmarknaderna i länet. Se bilaga.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att han och Ewa Unevik ska ingå i
styrgruppen.
_________
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Dnr KS 115/2011

Sammanträdesdagar 2012
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdesdagar för 2012:
KSAU

KS

KF

23/1

7/2

27/2

27/2

20/3

2/4

26/3

17/4

7/5

21/5

5/6

18/6

20/8

4/9

17/9

17/9

2/10

22/10

22/10

6/11

26/11

26/11

4/12

17/12

Gemensamma sammanträdesdagar
15/2
25/4 (Storgenomgång)
19/9
21/11
Centralt budgetarbete
25/4 (Storgenomgång) kl 12.00 – 18.00.
26/4
27/4
3/5
4/5
9/5, reserv
10/5, reserv
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att sammanträdesdagar ska fastställas
enligt vad som framgår ovan.
_________
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Dnr KS 112/2010

Information om avsiktsförklaring angående Ralaområdet
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
En avsiktsförklaring avseende det gemensamma arbetet med att utveckla
Ralaområdet i Hallsberg har tecknats på tjänstemannanivå. Avsiktsförklaringen
har tecknats mellan Hallsbergs kommun, Trafikverket och Train Alliance.
Ordföranden och sekreteraren informerar om innehållet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

KS § 132

Dnr KS 59/2011

Redovisning av uppdrag
Kommunstyrelsens beslut
Uppdragen förklaras redovisade
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni om ett antal uppdrag. Följande uppdrag
skulle redovisas till den 14 oktober 2011, vilket också har skett. Material delas
ut på sammanträdet.
--4. Teknik- och plannämnden ska utreda måltidsorganisationen med särskilt
avseende på lokalisering av och funktion för köken. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 14 oktober 2011.
5. Teknik- och plannämnden ska utreda frågan om i vilken regi insamling av
avfall ska ske och om kommunen ska delta i samarbete i denna fråga inom
Närke Bergslagens Återvinning. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen
senast den 14 oktober 2011.
6. Teknik- och plannämnden ska redovisa handlingsplan för lakvattenreningen
vid Vissberga deponi. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den
14 oktober 2011.
7. Teknik- och plannämnden ska lämna förslag på prioritering av utbyggnad av
vatten och avlopp och eventuellt inrättande av nya verksamhetsområden inom
vatten- och avloppsverksamheten. I uppdraget ingår även att utreda frågan om
införande av särtaxa inom vatten- och avloppsverksamheten. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast den 14 oktober 2011.
8. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsens näringslivsenhet presentera förslag på hur man gemensamt med
företagen kan återuppta ett aktivt arbete med miljödiplomering av företag i
kommunen. Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 14 oktober
2011.
9. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden ska lämna förslag på miljömål för
kommunen och förslag på hur arbetet med att efterleva målen ska ske.
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Arbetsläget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 17 november 2011.
--Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att uppdragen ska förklaras vara
redovisade. Han uppmanar ledamöterna att ta del av redovisningarna inför
kommande diskussioner om ramar, budget och mål.
_________

KS § 133

Dnr KS 116/2011

Kvalitetsredovisning från kultur och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Vid sammanträdet redovisar Ulrika Wiiand och Anders Öberg förvaltningens
kvalitetsarbete. Man redovisar även arbete med uppföljning av elevers kunskapsutveckling, se bilagor. Därefter redovisar man generellt utfall för
fördelning av lönepotten för lärare.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

KS § 134

Information från Eolus Vind
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Vid sammanträdet redovisar Sara Wallemyr och Henric Karlsson från företaget
Eolus Vind sitt arbete med att bygga vindkraftverk i Frotorp sydost om Vretstorp. Man redovisar även olika modeller för ägande och drift av verken.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

