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KS § 135

Dnr KS 113/2010

Detaljplan för del av kv Brandstationen fastigheterna
Hallsbergs Centrum 1:5 m fl i Hallsberg
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat utlåtande med redogörelse
för under utställningstiden inkomna skrivelser.
2. Kommunstyrelsen överlämnar det den 16 augusti 2011 upprättade förslaget
till detaljplan för kvarteret Brandstationen, fastigheten Hallsbergs Centrum 1:5
m fl i Hallsberg till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § plan –
och bygglagen.
Ärendet
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade i oktober 2010 att godkänna för
samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen 2010-09-29 upprättat förslag till
planprogram för del av kvarteret Brandstationen, fastigheten Hallsbergs
centrum 1:5 Hallsberg.
Efter genomfört samråd så beslutade arbetsutskottet i mars 2011 att godkänna
för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen upprättat förslag till detaljplan
inklusive de förändringar som har diskuterats vid sammanträdet.
Sedan samråd har genomförts beslutade arbetsutskottet att godkänna upprättad
samrådsredogörelse samt att godkänna utställningshandling för detaljplanen
upprättad den 16 augusti 2011.
Därefter har utställning skett och ett antal yttranden har inkommit.
Teknik- och planförvaltningen har nu upprättat en sammanställning över yttrandena och föreslår att denna redogörelse ska godkännas samt att förslaget på
detaljplan ska överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29
§ plan- och bygglagen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 100 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 136

Dnr KS 121/2011

Huvudmannaskap för det regionala kulturuppdraget –
revidering av förbundsordningen i Regionförbundet i
Örebro län
Förslag till kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun fastställer Regionfullmäktiges beslut att ändra lydelsen av
5 § i förbundsordningen till följande:
”Förbundets verksamhet kommer huvudsakligen att omfatta uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångs lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt samarbete samt fritid/rekreation.”
Ärende
Regionfullmäktige har beslutat föreslå att landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i regionförbundets medlemskommuner ska fastställa en förändrad
lydelse av förbundsordningens § 5. Förändringen innebär att ordet kultur stryks
ur paragrafen. Skälet till detta är att man härigenom renodlar landstingets ansvar
för kulturfrågorna i länet, se bifogat material. Landstingets beskattningsrätt, och
därmed kraft att matcha statens ambitioner samt landstingets huvudmannaskap
för flertalet av regionens kulturinstitutioner har varit motiv för RÖL:s beslut.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 102 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 137

Dnr KS 122/2011

Ekonomiska ramar för arbete med budget 2013 och
flerårsplaner för 2014 och 2015
Förslag till kommunfullmäktige
Ekonomiska ramar för arbete med budget 2013 och flerårsplaner för 2014 och
2015 fastställs enligt bilaga.
Ärende
Ekonomiavdelningen har i bilagt material på uppdrag av kommundirektören
lämnat förslag på ekonomiska ramar för arbete med budget 2013 och flerårsplaner för 2014 och 2015.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 103 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 138

Dnr KS 11/2011

Reviderad taxa för miljö-, bygg och myndighetsnämndens verksamhet inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden
Förslag till kommunfullmäktige
Reviderad taxa för miljö-, bygg och myndighetsnämndens verksamhet inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden fastställs enligt bilaga att gälla från och med
2012 och tills vidare.
Ärende
Teknik- och nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa
reviderad taxa för nämndens verksamhet inom miljöbalkens och livsmedelsbalkens områden. I taxan föreslås att timavgiften höjs från 700 kr till 750 kr.
Förvaltningschefen Leif Welander lämnade i arbetsutskottet redogörelse för hur
den föreslagna höjningen förhåller sig till nivån på timavgiften i länets övriga
kommuner. Jämförelsen är även utskickad till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 104 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 139

Dnr KS 11/2011

Ny taxa för felparkeringsavgifter i Hallsbergs kommun
Förslag till kommunfullmäktige
Bilagd taxa för felparkeringsavgifter fastställs.
Ärende
Teknik- och nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny
taxa för felparkeringsavgifter att gälla från och med den 1 januari 2012, se
bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 105 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 140

Dnr KS 160/2010

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att till socialstyrelsen lämna
slutredovisning för stimulansbidrag i frågan om utredning om införande av
valfrihetssystem.
2. Frågan om införande av LOV ska prövas i samband med beslut om delårsrapport
för 2012.
Ärende
Hallsbergs kommun har tidigare beviljats stimulansbidrag för att utreda frågan
om införande av valfrihetssystem enligt LOV. Frågan har i kommunen hanterats
dels av tidigare socialchefen, dels av utvecklingsledaren Lennart Larsson.
Lennart Larsson har vid två tillfällen, den 7 september och den 30 november
2010 i kommunstyrelsen föredragit och även lämnat ut material om LOV och
införandet av valfrihetssystem.
Senast den 31 januari 2012 ska användningen av stimulansmedlen redovisas till
socialstyrelsen. Någon sådan slutredovisning finns ännu inte färdig varför kommundirektören föreslår att han ska få i uppdrag att upprätta och lämna in slutredovisning till socialstyrelsen. Detta innebär även att kommunstyrelsen konstaterar att man, i alla fall för närvarande, inte ska införa valfrihetssystem enligt
LOV.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 106 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 141

Dnr KS 123/2011

Handlingsprogram för Nerikes Brandkår 2011 - 2014
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun tillstyrker att förslaget till handlingsprogram fastställs.
Ärende
Hallsbergs kommun har av Nerikes Brandkår fått förslag till handlingsprogram
för 2011 – 2014 på remiss. Remissmaterialet består av två delar; handlingsprogram för räddningstjänst och handlingsprogram för den olycksförebyggande
verksamheten.
Kommunkansliet är av uppfattningen att förslagen är väl genomarbetade och
ligger i linje med den långsiktiga utveckling och inriktning på verksamheten
som Nerikes Brandkår har vinnlagt sig om att följa. Programmen bör därför
fastställas.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 107 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 142

Dnr KS 106/2011

Beskrivning av hur kommunstyrelsen organiserar sina
allmänna handlingar - arkivbeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
Bilagda arkivbeskrivning fastställs.
Ärende
Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar
dels för hanteringen av sina egna handlingar. Det vill säga de handlingar som
inkommer till eller upprättas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, dels
för arkivhållningen av de handlingar som övriga kommunala verksamheter har
lämnat över till centralarkivet.
Av offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen följer att varje myndighet
ska upprätta en arkivbeskrivning och en beskrivning av myndighetens allmänna
handlingar.
Allmänna handlingar är i princip alla handlingar (t ex papper, datamedium,
bilder, ljudupptagningar m m) som förvaras på myndigheten och som är inkomna dit eller upprättade där.
Bilagt finns förslag till arkivbeskrivning och beskrivning över kommunstyrelsens allmänna handlingar.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 108 2011)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 143

Dnr KS 12572011

Prioritering av arbetet med den fysiska planeringen
Kommunstyrelsens beslut
1. Teknik- och planförvaltningen ges i uppdrag att inleda planarbete i följande
frågor:
Detaljplan för bostäder söder om Konsum i Hallsberg.
Detaljplaner för Vretstorp avseende dels område för industriändamål, dels för
hyresbostäder i Äbbetorpsområdet och dels för stationsläge i samband med
Länspendelns införande.
Detaljplan för hyresbostäder i centrala Sköllersta, två olika alternativ.
Detaljplan för villatomter i Vibytorp i Hallsberg.
Detaljplan för villatomter i Pålsboda.
Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn i enlighet med bifogat
tjänsteutlåtande från Teknik- och planförvaltningen.
2. Frågan om prioritering av uppdragen ska beslutas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde den 10 januari 2012.
Ärende
Frågan om prioritering av arbetet med den fysiska planeringen samt vilka nya
uppdrag som bör ges, har diskuterats i kommunstyrelsen under en tid.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 109 2011)
Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle beslutas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden efter gemensam diskussion att kommunstyrelsen ska besluta ge Teknik- och planförvaltningen i uppdrag att inleda
planarbete i följande frågor:
Detaljplan för bostäder söder om Konsum i Hallsberg.
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Detaljplaner för Vretstorp avseende dels område för industriändamål, dels för
hyresbostäder i Äbbetorpsområdet och dels för stationsläge i samband med
Länspendelns införande.
Detaljplan för hyresbostäder i centrala Sköllersta, två olika alternativ.
Detaljplan för villatomter i Vibytorp i Hallsberg.
Detaljplan för villatomter i Pålsboda.
Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn i enlighet med bifogat
tjänsteutlåtande från Teknik- och planförvaltningen.
Dessutom föreslår ordföranden att frågan om prioritering av uppdragen ska
beslutas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde den 10 januari 2012.
_________

KS § 144

Dnr KS 126/2011

Uppdrag om fastighetsförvärv, Vågen 1 i Hallsberg
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att upp till en köpeskilling om 2,5 mkr
köpa fastigheten Vågen 1.
2. Förvärvet ska finansieras genom upptagande av lån.
3. Fastigheten ska placeras i ett aktiebolag som till sin helhet ägs av Hallsbergs
Industribyggnads AB.
4. Kommunen beviljar detta dotterbolag borgen med upp till 2,5 mkr. Borgen
gäller endast så länge som dotterbolaget i sin helhet ägs av bolag som helt och
hållet ägs av Hallsbergs kommun.
Ärende
I arbetsutskottet diskuterades frågan om förvärv av fastigheten Vågen 1 i
Hallsberg.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 110 2011)
Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle beslutas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att kommunstyrelsen ska fatta följande
beslut:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att upp till en köpeskilling om 2,5 mkr
köpa fastigheten Vågen 1.
2. Förvärvet ska finansieras genom upptagande av lån.
3. Fastigheten ska placeras i ett aktiebolag som till sin helhet ägs av Hallsbergs
Industribyggnads AB.
4. Kommunen beviljar detta dotterbolag borgen med upp till 2,5 mkr. Borgen
gäller endast så länge som dotterbolaget i sin helhet ägs av bolag som helt och
hållet ägs av Hallsbergs kommun.
__________

KS § 145

Meddelande
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten lägges till handlingarna.
Ärendet
Dnr KS 57/2011
Kommundirektörens rapport till kommunstyrelsen ang verksamheten i
de olika förvaltningarna. Kommundirektören föredrar rapporten och
svarar på frågor
_________

KS § 146

Dnr KS 129/2011

Modelljärnväg i Bergöökvarteret
Kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med frågan om
modelljärnväg i Bergöökvarteret.
2. Kommunstyrelsen kommer att på förslag från kultur- och bildningsförvaltningen vid ett senare tillfälle att ta ställning till frågan om erforderliga fastighetsinvesteringar och inköp av modelljärnväg.
Ärende
Hallsbergs kommun arbetar sedan en tid med frågan om att i Bergöökvarteret
skapa en modelljärnväg som speglar järnvägen genom Hallsberg.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden följande:
1. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med frågan om
modelljärnväg i Bergöökvarteret.
2. Kommunstyrelsen kommer att på förslag från kultur- och bildningsförvaltningen vid ett senare tillfälle att ta ställning till frågan om erforderliga fastighetsinvesteringar och inköp av modelljärnväg.
_________

KS § 147

Dnr KS 75/2011

Ang revisionsrapport om verkställighet och återrapportering av beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att ansvara för upprättandet av en
lista i vilken uppdrag och beslut från kommunstyrelsen redovisas. Av
listan ska framgå när respektive beslut togs och vilken ärendets status
är. Listan ska redovisas första gången i samband vid första ordinarie
sammanträdet med kommunstyrelsen 2012.
2. Uppdraget förklaras vara redovisat.
Ärende
Kommunfullmäktiges revisorer har till kommunstyrelsen tidigare överlämnat
granskningsrapport med titeln ”Verkställighet och återrapportering av beslut”.
Den konsult som gjorde granskningen har också redogjort för rapporten vid
sammanträde 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.
Mot bakgrund av detta fattade kommunstyrelsen den 5 oktober 2011 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.
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.
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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.
Kommunkansliets redovisning av uppdraget och förslag till beslut.
Kommunkansliet föreslår följande.
På kort sikt:
Kommundirektören får i uppdrag att ansvara för upprättandet av en lista i
vilken uppdrag och beslut från kommunstyrelsen redovisas. Av listan ska
framgå när respektive beslut togs och vilken ärendets status är.
Kommunstyrelsen kan sedan, lämpligen i samband med att beslut fattas om
ramar, budget, delårsrapport eller årsredovisning, fatta beslut om
omprioriteringar, återtagande eller utvidgande av givna uppdrag och beslut
Listan ska redovisas till kommunstyrelsen vid varje ordinarie sammanträde med
början vid första ordinarie sammanträde 2012.
På längre sikt:
Kommunkansliet kommer också vid ett senare tillfälle att föreslå att arbete
med att införa ett nytt ärende- och diariehanteringssystem påbörjas och att
medel avsätts till detta i kommande budgetar. Ett sådant system måste bl a
innehålla lämpliga verktyg för systematisk uppföljning av fattade beslut.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget samt att uppdraget ska
förklaras vara redovisat.
_________

KS § 148

Dnr KS 59/2011

Kommunens miljömålsarbete
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011 bl a följande:
9. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden ska lämna förslag på miljömål för kommunen och förslag på hur arbetet med att efterleva målen
ska ske. Arbetsläget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 17
november 2011.
Vid förra kommunstyrelsesammanträdet skedde viss skriftlig redovisning i frågan.
Kommunstyrelsen behandlig av ärendet
Vid sammanträdet redogör ordföranden i miljö-, bygg- och myndighetsnämnden
samt nämndledamoten Emma Ode för arbetet i frågan och presenterar även en
modell för hur man avser att arbete vidare. De informerar även om att man har
valt ut fem fokusområden för arbetet; klimatet, giftfri miljö, biologisk
mångfald, vatten och god bebyggd miljö.
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden sedan att informationen om arbetsläget
ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 149

Dnr KS 77/2010

Kommunal borgen för kvarteret Kopparslagaren
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun beviljar bolaget AB Kopparslagaren kommunal borgen med
upp till 40 mkr.
2. Borgen gäller endast så länge i tiden som AB Kopparslagaren är ett helägt
dotterbolag till bolag som helt och hållet ägs av Hallsbergs kommun.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärende
Ekonomiavdelningen har i tjänsteutlåtande 13/2011 föreslagit att Hallsbergs
kommun ska bevilja borgen för bolaget AB Kopparslagaren med 40 mkr.
Av tjänsteutlåtandet framgår följande:
”Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21 § 60 om bostadsbyggande i
kommunal regi. Avsikten skall vara att kommunen skall avhända sig ägandet av
bostäderna inom fem år från uppförandet. 2010-09-02 beslutade kommunstyrelsen i § 79 att anta anbud för byggande av bostäder i kvarteret Kopparslagaren och att investeringen skulle finansieras genom upplåning. Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 § 90 att upplåning får ske med max 35 mkr.
Byggandet av bostäder i kvarteret Kopparslagaren har bedrivits i Hallsbergs
kommuns regi. Gjorda investeringar under år 2010 och t o m oktober 2011
uppgår till 15,8 mkr. Ett helägt kommunalt aktiebolag, Kopparslagaren, har
bildats som ett dotterbolag till HIBA. Hallsbergs kommun kan därmed överlåta
fastigheten i Kvarteret Kopparslagaren till bolaget. AB Kopparslagaren har hos
Hallsbergs kommun ansökt om kommunal borgen med 40 mkr för finansiering
av bostadsbyggandet. Upplåning kommer att ske i Kommuninvest. Ekonomiavdelningen anser att överlåtelsen av bostäderna är i linje med kommunfullmäktiges beslut. Ekonomiavdelningen har prövat ansökan om borgen enligt de
allmänna riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt och föreslår att borgen
medges. Enligt riktlinjerna är det kommunstyrelsen som beslutar om ram för
kommunal borgen för lån till HIBA och ingående dotterbolag.”
Dessutom föreslås att kommunstyrelsen beslutar att borgen, som beviljas upp
till 40 mkr, ska gälla endast så länge i tiden som AB Kopparslagaren är ett
helägt dotterbolag till bolag som helt och hållet ägs av Hallsbergs kommun.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 150

Dnr KS 70/2010

Ökad låneram för rörelsekrediter
Kommunstyrelsens beslut
1. Låneramen för rörelsekrediter år 2011 och 2012 ökas från 25 till 30 mkr.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärende
Ekonomiavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande 12/2011 att låneramen för
rörelsekrediter år 2011 och 2012 ökas från 25 mkr till 30 mkr. Av tjänsteutlåtandet framgår följande.
”Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-15 § 105 att fastställa Budget 2011
och flerårsplan 2012-13. I budgetbeslutet fastställdes låneramen för rörelsekrediter år 2011 att uppgå till 25 mkr. I kommunfullmäktiges beslut om Budget
2012 fastställdes låneramen för rörelsekrediter år 2012 att uppgå till 25 mkr. På
grund av förändringar i koncernkontosystemet och förändringar av betalningsinstitut bedömer ekonomiavdelningen att låneramen för rörelsekrediter behöver
ökas för år 2011 och år 2012 till 30 mkr.”
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 151

Dnr KS 130/2011

Delegation av rätten att sälja fastigheter i kvarteret
Kronan och kvarteret Berg i Hallsberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet rätten att besluta om att
sälja de för bostadsändamål planlagda kommunägda fastigheterna i kvarteret Berg
och kvarteret Kronan i Hallsberg.
Ärende
Hallsbergs kommun har sedan en tid arbetat med att dels detaljplanera kvarteren
Berg och Kronan i Hallsberg för bostadsändamål, dels att söka finna lämplig
väg till byggnation av bostäder på dessa fastigheter.
För att snabbt kunna komma till avslut i frågan om bostadsbyggande finns det
skäl att besluta om delegation till arbetsutskottet att besluta om försäljning av
fastigheterna.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att kommunstyrelsen ska delegera till
arbetsutskottet rätten att besluta om att sälja de för bostadsändamål planlagda
kommunägda fastigheterna i kvarteret Berg och kvarteret Kronan i Hallsberg.
_________

KS § 152

Dnr KS 120/2011

Regionfrågan
Kommunstyrelsens beslut
Ett extra sammanträde ska hållas den 10 januari 2012 kl 08.30 för att fatta
beslut i ärendet om remissmaterial i regionfrågan.
Ärendet
Kommunen kommer under december månad att få ett remissmaterial i regionfrågan. För att kunna svara på det krävs et extra sammanträde med kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen informerar Andreas Svahn i frågan.
Ordföranden yrkar att et extra sammanträde ska hållas kl 08.30 den 10 januari
2012.
_________

KS § 153

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:
Studieresan till Zaragossa i syfte att utveckla arbetet med logistikfrågorna i
regionen.
Hallsbergsterminalen och dess verksamhet.
Inga-Britt Ritzman rapporterar att man inom Nerikes Bergslagens Återvinning
har gjort en omstart i samarbetet och kommer att arbeta fram ett nytt grundläggande samarbetsdokument.
Ewa Unevik rapporterar från arbetet i styrgruppen för trafikförsörjningsprogrammet.
Anne Carlqvist Fors rapporterar från möte i Målardalsrådets miljöutskott.
_________

