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Plats och tid

Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 – 12.15, 13.30 – 16.00

Beslutande

Thomas Doxryd
Jenny Steen
Roland Johansson
Inga-Britt Ritzman
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Andreas Svahn
Anne Carlqvist Fors
Lars-Åke Zettergren
Emma Ode
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Lennart Pettersson
Anders Lycketeg
Erik Storsveden
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Övriga deltagande

Niklas Tiedermann
Ola Sjölin
Ingela Örtegren
Hans Lindberg, § 26
Beatrice Arvidson, § 26
Ulf Ström
Solveig Eriksson

Utses att justera

Ewa Unevik

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

26 – 34

Niklas Tiedermann
Ordförande
Thomas Doxryd
Justerare
Ewa Unevik

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-03-16

Datum för
anslagsuppsättande

2010-03-18

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslags
nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2010-04-09

KS § 26

Dnr KS 46/2010

Regional översiktlig planering
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Fredrik Eliasson från Regionförbundet Örebro län föredrog den bakgrundsanalys som har gjorts i arbetet med regional översiktlig planering.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Efter föredragning och diskussion i ärendet, yrkar Thomas Doxryd att
informationen ska läggas till handlingarna. Kommunstyrelsen kommer vid ett
senare tillfälle att få ta ställning till ett remissvar i frågan.
_________

KS § 27

Översvämningsrisker vid vårfloden
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Tekniska chefen, Marianne Christensen, föredrog läget beträffande
beredskapen för vårflod i länet och kommunen. Nuvarande bedömning är att vi
är väl rustade.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Efter föredragning och diskussion i ärendet, yrkar Thomas Doxryd att
informationen ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 28

Dnr KS36/2010

Vatten- och avloppstaxa för 2010
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till miljö- och tekniknämnden för att arbetas in i
kommande förslag till beslut om allmänna bestämmelser om vatten- och
avloppsverksamhet (ABVA).
2. Miljö- och tekniknämnden får i uppdrag att göra en översyn av
organisationen och verksamhetsformerna för vatten- och avloppsverksamheten
med avseende på b la bemanning, organisation och jourverksamhet. Detta
uppdrag ska redovisas till kommunkansliet senast den 15 september 2010.
Ärendet
Kommunens miljö- och tekniknämnd beslutade den 17 februari 2010 att föreslå
en höjning av taxan för vatten och avlopp med 10 % från och med den 1 maj
2010. Förslaget med bilagor finns bilagda denna paragraf.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 20 2010)
Arbetsutskottet föreslog att taxan för vatten och avlopp skulle höjas med 10 %
från och med den 1 maj 2010.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Thomas Doxryd att ärendet ska återremitteras till
miljö- och tekniknämnden för att arbetas in i kommande förslag till beslut om
allmänna bestämmelser om vatten- och avloppsverksamhet (ABVA). Vidare
yrkar han att miljö- och tekniknämnden ska få i uppdrag att göra en översyn av
organisationen och verksamhetsformer för kommunens vatten- och avloppsverksamhet med avseende på bl a bemanning, organisation och jourverksamhet.
Detta uppdrag ska redovisas till kommunkansliet senast den 15 september
2010, för att kunna ingå som beslutsunderlag i höstens arbete med budget och
flerårsplaner.
Sammanträdet ajourneras på begäran av Ewa Unevik.
Ewa Unevik instämmer sedan i Thomas Doxryds yrkande.
_________

KS § 29

Dnr KS 37/2010

Renhållningsföreskrifter för 2009/2010
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till miljö- och tekniknämnden med syfte att låta
justera texterna i vissa avseenden. Ärendet ska sedan tas upp igen på
kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 mars 2010.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Kommunens miljö- och tekniknämnd beslutade den 17 februari 2010 att
överlämna förslag på renhållningsföreskrifter för 2009/2010 till kommunfullmäktige för antagande.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 21 2010)
Arbetsutskottet föreslog att renhållningsföreskrifterna skulle fastställas.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Thomas Doxryd med instämmande av EwaUnevik att
ärendet ska återremitteras till miljö- och tekniknämnden i syfte att låta justera
texterna i vissa avseenden. Ärendet ska sedan tas upp igen på kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 mars 2010. Han yrkar också att paragrafen ska
förklaras omedelbart justerad.
_________

KS § 30

Dnr KS 128/2009

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, remiss
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Hallsbergs kommun tillstyrker att strategin antas med dels de kommentarer som
görs under ärendebeskrivningen nedan, dels följande tillägg i yttrandet:
- En utvecklingsstrategi bör vara tydlig i att den också är ett verktyg för att nå
ökad livskvalitet, ett bättre liv för de människor som bor i regionen.
- Vi menar att man borde allvarligt ställa frågan hur man når utveckling genom
samarbetet med andra krafter även utanför regionen.
- Hur skapar vi levande små lokalsamhällen och levande glesbygd genom att
mindre samhällen tillåts och uppmuntras att växa.
- Mer fokus på miljöteknik och jordbrukets möjligheter i strategin kunde bidra
till en positiv utveckling för såväl regionens landsbygd som forskningscentra
och för en ekologisk, social, och ekonomiskt hållbar utveckling. Vi önskar kort
och gott ett skifte från strategins centralistiska perspektiv till ett
decentraliserande.
Ärendet
Kommunstyrelsen svarade i november 2009 på den dialogremiss i ärendet om
regional utvecklingsstrategi som regionförbundet då hade skickat ut.
Kommunen har nu på remiss fått ett förslag till utvecklingsstrategi för
Örebroregionen. Mot bakgrund av att det är just en remiss och att inget beslut
ännu föreligger är det märkligt att ordföranden och andre vice ordföranden i
Regionförbundets i Örebro län styrelse, i insändare i Nerikes Allehanda den 21
februari redogör för utvecklingsstrategin som om den redan vore fastställd.
Detta är inte att visa respekt för de synpunkter som kan förväntas att inflyta
under remisstiden.
Kommunen väljer ändå att svar på remissen på följande sätt.
Många av de synpunkter som framfördes i kommunens svar har tillgodosetts.

KS § 30 forts
Kommunen ansåg att strategin såsom den förelåg i dialogremissen var mycket
ambitiös och innehållsrik, men att omfånget och den emellanåt ymniga
detaljrikedomen, skymde strategins egentliga syfte: att klargöra för oss själva
och omvärlden vilken väg vi väljer att gå tillsammans och på vilket sätt. Det
viktigaste i strategin måste vara att den utgör en överenskommelse om att vi i
möjligaste mån måste verka tillsammans. Annars riskerar vi utan vidare att
komma i bakvattnet efter de regioner som har lycktas ena sig kring vad som är
viktigt.
Strategin har nu bantats ner en hel del, och det har den mått väl av. Det är
betydligt lättare att nu läsa ut vad vi vill i vår region.
Vidare ansåg kommunen att omvärlds- och riskdiskussionen i vissa avseenden
kunde förefalla väl pessimistisk och ödesbestämd, men i den nya remissen
saknas grund för denna kritik, vilket är bra.
De genomsyrande perspektiven finns kvar, om än i någon annan språkdräkt,
och det är bra.
I dialogremissen angavs ett antal tema, mål och strategier som ganska väl angav
vad som är viktigast för regionen att fokusera framöver. Ibland märkte man
dock en vilja hos författarna att vilja få med allt som är bra och borde göras. I
och med detta fanns det risk att strategin tappas skärpan. Regionen borde, ansåg
kommunen, samla sig kring ett fåtal områden som man verkligen är bra inom,
där en riktig spets finns. Endast på detta sätt kan vi sticka ut i omvärlden.
I den nya remissen har detta skett på ett i huvudsak bra sätt. Man har definierat
fyra utvecklingsområden under vilka inriktningsmål, etappmål och beskrivning
av hur vi når målen, har angivits. Det är bra, och kanske är det svårt att
ytterligare minska antalet inriktningsmål från de 25 som nu finns i strategin.
Det är också bra att det i strategin finns skrivningar om hur den ska genomföras. Till hjälp för detta finns även en bra sammanställning av indikatorer
som bidrar till att vi ska kunna bedöma om vi lyckas i vår strävan till
utveckling.
Under rubriken ”Nu genomför vi strategin” finns i slutet en skrivning av att det
ska inrättas ett regionalt utvecklingslaboratorium. Hallsbergs kommun ställer
sig mycket frågande till vad ett sådant laboratorium innebär: Varför ska det
inrättas? Vad ska det syfta till? Vem ska styra det? Vem ska betala för det?
Dessa är några av de frågor som inte besvaras i remissen.

KS § 30 forts
Sammanfattningsvis anser kommunkansliet att Hallsbergs kommun ska
tillstyrka att strategin antas med kommentarer som har gjorts ovan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 22 2010)
Utskottet tillstyrkte att strategin skulle antas mot bakgrund av de kommentarer
som framgår av protokollet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Emma Ode att kommunstyrelsen ska yttra sig över
strategin på det sätt som framgår av bilaga.
Thomas Doxryd yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av följande
skrivningar hämtade ut Emma Odes förslag:
- En utvecklingsstrategi bör vara tydlig i att den är ett verktyg för att nå ökad
livskvalitet, ett bättre liv för de människor som bor i regionen.
- Vi menar att man borde allvarligt ställa frågan hur man når utveckling genom
samarbetet med andra krafter även utanför regionen.
- Hur skapar vi levande små lokalsamhällen och levande glesbygd genom att
mindre samhällen tillåts och uppmuntras att växa.
Eva Unevik tillstyrker Thomas Doxryds yrkande med följande tillägg: Ordet
”också” bör läggas till mellan ”den” och ”är” i den första meningen i Thomas
Doxryds tilläggsyrkande.
Jenny Steen yrkar bifall till Thomas Doxryds yrkande och Ewa Uneviks tillägg
samt ett eget tillägg, även det hämtat ut Emma Odes förslag:
- Mer fokus på miljöteknik och jordbrukets möjligheter i strategin kunde bidra
till en positiv utveckling för såväl regionens landsbygd som forskningscentra
och för en ekologisk, social, och ekonomiskt hållbar utveckling. Vi önskar kort
och gott ett skifte från strategins centralistiska perspektiv till ett
decentraliserande.
Ewa Unevik yrkar bifall till Jenny Steens tilläggsyrkande.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden sitt yrkande
inklusive såväl egna tillägg som de tillägg som inklusive Ewa Uneviks

KS § 30 forts
och Jenny Steen har lagt fram, mot Emma Odes yrkande. Han finner då att
kommunstyrelsen beslutat bifalla hans yrkande med de olika tilläggen och avslå
Emma Odes yrkande.
Kommunstyrelsens beslut blir mot denna bakgrund följande.
Hallsbergs kommun tillstyrker att strategin antas med de kommentarer som
görs i ärendesbeskrivningen ovan samt följande tillägg:
- En utvecklingsstrategi bör vara tydlig i att den också är ett verktyg för att nå
ökad livskvalitet, ett bättre liv för de människor som bor i regionen.
- Vi menar att man borde allvarligt ställa frågan hur man når utveckling genom
samarbetet med andra krafter även utanför regionen.
- Hur skapar vi levande små lokalsamhällen och levande glesbygd genom att
mindre samhällen tillåts och uppmuntras att växa.
- Mer fokus på miljöteknik och jordbrukets möjligheter i strategin kunde bidra
till en positiv utveckling för såväl regionens landsbygd som forskningscentra
och för en ekologisk, social, och ekonomiskt hållbar utveckling. Vi önskar kort
och gott ett skifte från strategins centralistiska perspektiv till ett
decentraliserande.
Reservation
Emma Ode reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_________

KS § 31

Dnr KS 25/2010

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen; kulturoch föreningsavdelningen
Kommunstyrelsens beslut
Dokumenthanteringsplan för kultur- och föreningsavdelningen fastställs enligt
bilaga.
Ärendet
I bilaga finns förslag till dokumenthanteringsplan för kommunkansliets kulturoch föreningsavdelning.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 23 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KS § 32

Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2010-02-06 –
2010-03-05 enligt separata listor.
Dnr KS 42/2010
Rapporter från förvaltningarna
Protokoll från utskotten
_________

KS § 33

Rapport och protokoll från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna från utskottsmötena läggs till handlingarna.
Ärendet
På förmiddagen har strategiutskottet, och kultur- och föreningsutskottet haft
sammanträden.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen lämnar tjänstgörande ordförande rapport från respektive
utskotts sammanträde.
_________

KS § 34

Rapport från samarbetsorgan
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.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen lämnas rapport enligt följande:
Ordförande rapporterar från:
- direktionsmöte i Nerikes Brandkår,
- landshövdingemöte,
- arbetet med rekrytering av kommundirektör,
- möte i sydnärkegruppen,
- arbetet med mottagande av ensamkommande flyktingbarn,
- diskussion om attraktiva bostäder i Hallsberg samt
- arbetet med besök från Jacje i Bosnien den 5-8 maj 2010.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.
_________

