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KS § 35

Dnr KS 194/2008

Rapport från måltidsavdelningen med anledning av
motion om inköp av fisk
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten läggs till handlingarna med konstaterandet att redovisningsuppdraget
är slutfört.
Ärendet
Kommunfullmäktge beslutade den 30 mars 2009 med anledning av en motion
från miljöpartiet förjande:
1. Hallsbergs kommun ska sträva efter att inte servera gul- eller rödlistade arter
enligt Världsnaturfondens lista överhuvudtaget samt att fortlöpande överväga
möjligheten att köpa lokalfångad fisk.
2. Miljö- och tekniknämnden får i uppdrag att senast den 15 mars 2010,
redovisa till kommunstyrelsen hur arbetet med att byta ut de kvarstående hotade
arterna mot bättre alternativ går.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen redovisar kostchefen cirka 75 % av all fisk som köpts in
under 2009 har varit i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Siffrorna för
2010 förväntas blir klart bättre, då beslutet får helårseffekt under detta år.
Ordföranden yrkar att rapporten ska läggas till handlingarna med
konstaterandet att uppdragredovisningsuppdraget är slutfört.
_________

KS § 36

Dnr KS 54/2010

Verksamhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2009,
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen 2009 fastställs och överlämnas
till ekonomiavdelningen för att ingå i kommunens samlade årsredovisning.
Ärendet
Kommundirektören har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för 2009. Se bilaga Han föreslår att verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen 2009 fastställs och överlämnas till ekonomiavdelningen för att
ingå i kommunens samlade årsredovisning.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 25 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar bifall till förslaget.
_________

KS § 37

Dnr KS 54/2010

Bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun 2009
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer och godkänner bokslut och årsredovisning för
2010 och överlämnar dem till kommunfullmäktige.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning och bokslut för 2009
med ekonomisk redogörelse och verksamhetsberättelser. Årsredovisningen
finns i bilaga. Bilagorna finns i akten.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 26 2010)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen fastställer och godkänner bokslut och
årsredovisning för 2009 och överlämnar dem till kommunfullmäktige.
_________

KS § 38

Dnr KS 53/2010

Ombudgeteringar, resultatöverföringar samt tilläggsanslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges resultat på driftbudgeten överförs med -54 tkr
2. Kommunstyrelsens resultat på driftbudgeten överförs med 2 949 tkr
3. Miljö- och tekniknämndens resultat på driftbudgeten för skattefinansierad
verksamhet överförs med -2 535 tkr
4. Barn och utbildningsnämndens resultat på driftbudgeten överförs med -2 918
tkr
5. Socialnämndens driftbudgetresultat överförs med -4 104 tkr
6. Valnämndens driftbudgetresultat överförs med 179 tkr
7. Överförmyndarens driftbudgetresultat överförs med -105 tkr
8. Investeringsanslag ombudgeteras från 2009 till 2010 enligt bilaga 1
9. socialnämnden beviljas tilläggsanslag 2010 med 1 374 tkr för ökade
kostnader försörjningsstöd samt ökade kostnader fältassistenter
10. Barn och utbildningsnämnden bevilja tilläggsanslag 2010 med 30 tkr för
vaccinering av flickor mot livmoderhalscancer
11. Driftbudget, investeringsbudget och resultatbudget fastställa enligt bilaga 2,
2010-03-29
12. Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag om 5 000 tkr, vilket finansieras
genom ianspråktagande av rörelsekapitalet.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i tjänsteutlåtande nr 6/2010 lämnat förslag beträffande
ombudgeteringar, resultatöverföringar samt tilläggsanslag, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 27 2010)

KS § 38 forts
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar bifall till ekonomiavdelnings förslag
_________

KS § 39

Dnr KS 37/2010

Renhållningsföreskrifter för 2010
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Renhållningsföreskrifter för 2010 fastställs enligt bilaga med den förändringen
att det i bilaga 2 punkt 7 ska framgå att grovsophämtning sker en gång per år.
Ärendet
Kommunens miljö- och tekniknämnd beslutade den 17 februari 2010 att
överlämna förslag på renhållningsföreskrifter för 2009/2010 till kommunfullmäktige för antagande.
På kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars beslutades att ärendet skulle
återremitteras till miljö- och tekniknämnden med syfte att låta justera texterna i
vissa avseenden samt att ärendet sedan skulle tas upp igen på kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 mars 2010.
Miljö- och tekniknämnden har nu vidtagit de förändringar i materialet som
diskuterades i kommunstyrelsen. I bilaga finns material från förvaltningen, som
sedan fastställdes av miljö- och tekniknämnden, den 24 mars 2010.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 28 2010)
Arbetsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar bifall till förslaget.
_________

KS § 40

Dnr KS 91/2008

Motion om försök med klimattaxa från Mia Sydow Mölleby
m fl, alla (V).
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt sitt ägarombud i länstrafiken att ta med sig
frågan om försök med klimattaxa till länstrafiken för handläggning.
2. Motionen förklaras besvarad.
Ärendet
Mia Sydow Mölleby m fl yrkar i motion att Hallsbergs kommun ska ta initiativet och tillsammans med Örebro län verkar för att statliga medel anslås för ett
storskaligt försök med klimattaxa i Örebro län. Man yrkar vidare att Hallsbergs
kommun ska föreslå Örebro universitet att göra en kontinuerlig utvärdering av
ett eventuellt försök med klimattaxa.
Som stöd för sitt yrkande anför de i huvudsak följande.
Det finns en mängd larmrapporter om vad den globala uppvärmningen kommer
att medföra för klimatet inom en snar framtid. Alla är överens om att det krävs
kraftfulla åtgärder för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Det är hög tid att
agera. En massiv satsning på kollektivtrafiken är nödvändig på både lång och
kort sikt.
En anledning till att folk inte åker buss eller tåg är priset. Det är helt enkelt för
dyrt för många. I Örebro län finns flera exempel på extremt höga priser.
Kommunkansliet lämnar efter instruktion från kommunalråden följande förslag
till svar.
Klimatfrågan är, såsom motionärerna beskriver, en av de allra viktigaste
frågorna som mänskligheten har att hantera. Man kan lätt argumentera för att
det är den viktigaste frågan. Ett förändrat klimat påverkar hela jordens befolkning. Hallsbergs kommun har under en lång rad år vidtagit en rad åtgärder i
syfte att begränsa klimatpåverkan. Dessa åtgärder har skett både inom kommunorganisationen och i samverkan med andra lokala och regionala aktörer.
Bland annat kan nämnas arbetet med att ta bort fossila bränslen i kommunala
verksamhetslokaler och arbetet med att ta fram en vindkraftplan. Det är därför
naturligt att man noga undersöker om ett sådant förslag som motionärerna
lägger kan genomföras. Frågor om kollektivtrafiken hanteras av länstrafiken,
och det är där även denna fråga bör avgöras. Kommunkansliet föreslog därför
ursprungligen att kommun-

KS § 40 forts
fullmäktige borde uppdra åt kommunens representant i länstrafikens styrelse att
ta med sig frågan om försök med klimattaxa till länstrafiken för handläggning.
Frågan har tidigare varit upp i kommunstyrelsen som föreslog att kommunens
representant i länstrafikens styrelse skulle ta upp frågan för handläggning. Efter
att frågan ytterligare har diskuterats av kommunstyrelsens ledamöter, föreslås
numera istället att kommunfullmäktige uppdrar åt sitt ägarombud i länstrafiken
att ta med sig frågan om försök med klimattaxa till länstrafiken för
handläggning. Detta kommer sig av att kommunen i formell mening inte utser
någon representant i styrelsen, det gör de politiska partierna.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 29 2010)
Arbetsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Mia Sydow Mölleby yrkar bifall till förslaget.
Ewa Unevik och Emma Ode yrkar avslag på förslaget och därmed motionen.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden förslaget om bifall
till arbetsutskottets förslag mot Ewa Uneviks och Emma Odes yrkande om
avslag. Han finner då att kommunstyrelsen har beslutat bifalla arbetsutskottets
förslag.
Reservationer
Lennart Pettersson, Ewa Unevik, Anders Lycketeg, Helena Berghed, Erik
Storsveden och Emma Ode reserverar sig mot beslutet till förmån för
avslagsyrkandet.
_________

KS § 41

Dnr KS 55/2010

Bidrag till sydnärkeföreningar 2010
Kommunstyrelsens beslut
1. Bidrag till sydnärkeföreningar beviljas enligt följande:
Södra närkes astma- och allergiförening
3000 kr
Hjärt- och lungsjukas förening i sydnärke
2000 kr
Sydnärkes diabetesförening 3000 kr
Sydnärkes FUB
3000 kr
Synskadades riksförbund sydnärke 6500 kr
Reumatikerföreningen i sydnärke
4000 kr
Brottsofferjouren i sydnärke 8500 kr
Celiakiföreningen i Örebro län 1000 kr
RSMH, Riksförbundet för social- och
mental hälsa
1500 kr
RTP, Örebro lokalförening för
Trafik- och polioskadade
1500 kr
2. Bidragen finansieras inom kommunstyrelsens budget.
Ärendet
Sydnärkegruppen har lämnat förslag till beslut om bidrag till
sydnärkeföreningar 2010, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 29 2010)
Arbetsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar bifall till förslaget.
_________

KS § 42

Meddelanden och delegationsbeslut, rapporter från
förvaltningarna samt protokoll från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2010-03-06 –
2010-04-07 enligt separata listor.
Dnr KS 57/2010
Rapporter från förvaltningarna
Protokoll från utskotten
_________

KS § 43

Rapporter 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 § 44

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:
- Kommuninvests stämma
- ägarsamråd i Länstrafiken
- möte med Örebro läns idrottsförbund
- arbetet med rekrytering av ny kommundirektör
- möte med Statens bostadskreditnämnd
- arbetet med besöket från Jajce den 5-8 maj
- arbetet med mässan den 16-17/4 2010
- arbetet med postetableringen
Inga-Britt Ritzman rapporterar från möte med FINSAM.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 45

Dnr KS 21/2010

Ianspråktagande av investeringsanslag ”Asfalt, kantsten
och plattytor”
Kommunstyrelsens beslut
Miljö- och teknikförvaltningen får ianspråkta investeringsanslaget för ”Asfalt,
kantsten och plattytor”
Ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att investeringsanslaget för ”Asfalt,
kantsten och plattytor” får ianspråktas först sedan kommunstyrelsen har lämnat
sitt medgivande.
Miljö- och teknikförvaltningen har nu genom bifogade skrivelse begärt att få
ianspråkta det aktuella anslaget.
Arbetsutskottets förslag
Utskottet har ej behandlat ärendet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att miljö- och tekniknämnden ska medges att ianspråkta
anslaget.
_________

KS § 46

Dnr KS 61/2010

Programförklaring för Sydnärkes utbildningsförbund
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun ställer sig bakom förslaget till programförklaring.
Ärendet
Företrädare för medlemmarna i Sydnärkes utbildningsförbund har tillsammans
utarbetat förslag till programförklaring för utbildningsförbundet, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Utskottet har ej behandlat ärendet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att kommunen ska ställa sig bakom förslaget.
_________

