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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-08

Plats och tid

Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 – 16.30

Beslutande

Thomas Doxryd
Christel Forsberg
Christina Johansson
Inga-Britt Ritzman
Siv Lunander
Magnus Andersson
Andreas Svahn
Anne Carlqvist Fors
Mia Sydow Mölleby
Emma Ode
Ewa Unevik
Lennart Pettersson
Anders Lycketeg
Erik Storsveden
Helena Berghed

Övriga deltagande

Niklas Tiedermann
Ola Sjölin
Ingela Örtegren
Ulf Ström
Solveig Eriksson
Rolf Hedén

Utses att justera

Ewa Unevik §§ 47-77, Anders Lycketeg § 78

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

47 - 78

Niklas Tiedermann
Ordförande
Thomas Doxryd §§ 47-77

Ewa Unevik § 78

Ewa Unevik

Anders Lycketeg

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-06-08

Datum för
anslagsuppsättande

2010-06-16

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslags
nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2010-07-09

KS § 47

Dnr KS 81/2010

Information om Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna
Ärendet
Vattenrådgivaren Jerry Persson från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund informerar
om förbundets verksamhet samt om vattenfrågor i stort.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att informationen ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 48

Dnr KS 82/2010

Information från Filmpool Mitt
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna
Ärendet
Åke Lundström och Tomas Roger, båda från Filmpool Mitt, informerar om pågående
filmprojekt samt ber om kommunens ekonomiska stöd.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att informationen ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 49

Dnr KS 54/2010

Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2009
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för 2009 fastställs.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2009.
Ärende
Nerikes Brandkår har inkommit med årsredovisning för 2009 som fastställts av
direktionen. Man föreslår att medlemskommunerna godkänner redovisningen.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att direktionen beviljas
ansvarsfrihet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 32 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 50

Dnr KS 60/2010

Årsredovisning för Sydnärkes utbildningsförbund 2009
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för 2009 fastställs.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2009.
Ärende
Sydnärkes utbildningsförbund har inkommit med årsredovisning för 2009 som
fastställts av direktionen. Man föreslår att medlemskommunerna godkänner redovisningen. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att direktionen
beviljas ansvarsfrihet, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 33 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 51

Dnr KS 54/2010

Årsredovisning för Hallbo 2009
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för 2009 fastställs.
2. Årets vinst om 399 694 kr jämte tidigare balanserad förlust om
- 158 537 780 kr, tillsammans –158 138 085 kr, balanseras i ny räkning.
3. Hallsbergs kommun delar uppfattningen att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte har handlat i strid med stiftelseförordnandet eller
stiftelselagen.
Ärende
Hallbo har inkommit med årsredovisning för 2009 som fastställts av styrelsen.
Revisionsberättelse utan anmärkningar bifogas.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 34 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 52

Dnr KS 68/2010

Anvisningar för delårsrapport 2010 för Hallsbergs
kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar för delårsrapport 2010 antas.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på anvisningar för delårsrapport 2010, se
bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 35 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 53

Dnr KS 68/2010

Anvisningar för delårsrapport 2010 för Hallsbergs
kommun, bolag, kommunalförbund och stiftelser
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar för delårsrapport för bolag,
kommunalförbund och stiftelser 2010 antas.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på anvisningar för delårsrapport 2010, se
bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 36 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 54

Dnr KS 69/2010

Fördelning av investeringsanslag till inventarier och
datorer 2010
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Socialnämnden tilldelas 375 tkr att använda till arbetstekniska hjälpmedel.
2. Socialnämnden tilldelas 90 tkr att använda till inventarier vid omsorgslokaler
på Nytorgsgatan.
3. Socialnämnden tilldelas 50 tkr att använda till inventarier Esslatorp.
4. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 60 tkr att använda till inköp av en
server.
5. Miljö- och tekniknämnden tilldelas160 tkr att använda till inköp av Tittskåp,
it-system för kartor och liknande.
6. Miljö- och tekniknämnden tilldelas 80 tkr att använda till inköp av Hyperdoc,
it-system för dokumentation av ledningar och liknande.
7. Kommunstyrelsen tilldelas 55 tkr att använda till inköp av solfilm på
Bergööska huset.
8. Kommunstyrelsen tilldelas 130 tkr att använda till inköp av bil för
kommunkansliets verksamhet.
9. Kommunstyrelsen tilldelas500 tkr att använda till inköp av datorer för
samtliga förvaltningar.
10. Kommunstyrelsen 355 tkr att använda till inköp av inventarier för samtliga
förvaltningar.
11. Kommunstyrelsens anslag för gemensamma it-investeringar utökas med 45
tkr att använda till inköp av server för Lapscare.
12. Anslagen finansieras genom att ianspråkta 1,9 mkr från strategiska
investeringar.
Ärendet
Ekonomiavdelningen skriver i bifogade tjänsteutlåtande 7/2010, bl a följande.

KS § 54 forts
I den investeringsbudget för 2010 som beslutades av kommunfullmäktige 200906-15 finns i pricip inga anslag utlagda per nämnd till mindre investering såsom
inventarier och liknande. Nämnderna fick i uppdrag att redovisa planer för
inventarieanskaffning. Budgetgruppen har analyserat planerna. Chefsgruppen
har fått i uppdrag att göra en prioritering inom en total summa motsvarande 1,9
mkr. Förslaget redovisas i bilaga 1.
Kommunfullmäktige har i beslut angående ombudgeteringar och
resultatöverföringar tillfört 5 mkr till anslag för strategiska investeringar. Av
det anslaget har budgetgruppen föreslagit att 1,9 mkr.tas ianspråk. Anslaget ska
fördelas mellan nämnderna och användas till investeringar rörande inventarier,
fordon, datorer och liknande.
Förslaget framgår ovan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 37 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 55

Dnr KS 70/2010

Gemensamma planeringsförutsättningar med ekonomiska ramar för budget 2011 och flerårsplaner 2012
och 2013
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Gemensamma planeringsförutsättningar av den 2010-05-28 antas. I dessa
anges de ekonomiska ramar inom vilka nämndernas förslag till budget 2011 och
flerårsplaner 2012 och 2013 ska rymmas.
2. Kommunstyrelsens strategiutskott, serviceutskott och dess kultur- och
föreningsutskott läggs ner från och med den 1 januari 2011.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att senast den 7 september 2010 till
kommunstyrelsen lämna förslag på var de verksamheter som berörs av att
utskotten läggs ner, ska höra hemma administrativt.
4. Ekonomiska konsekvenser av kommande beslut om var verksamheterna ska
höra hemma administrativt kommer att behandlas i höstens centrala
budgetarbete.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 att en arbetsgrupp om fem personer som
utses av kommunstyrelsen ska lämna förslag på hur de ospecificerade posterna för
verksamhetsförändringar som anges under rubriken ”Finansiering” för åren 2011 och
2012 i beslutet om budget för 2010 och flerårsplaner för 2011 och 2012 ska kunna
verkställas. Denna arbetsgrupp har, med bistånd från bl a chefsgruppen och ekonomichefen sedan dess arbetat med sitt uppdrag. I arbetet har även ingått att arbeta fram
vissa gemensamma planeringsförutsättningar.
Ekonomiavdelningen har i bifogat tjänsteutlåtande nr 8/2010 lämnat förslag på beslut.
Kansliavdelningen formulerar dessutom mot bakgrund av instruktion från
ordföranden följande beslutsförslag:
- Kommunstyrelsens strategiutskott, serviceutskott och dess kultur- och
föreningsutskott läggs ner från och med den 1 januari 2011.

KS § 55 forts
- Kommundirektören ges i uppdrag att senast den xx till kommunstyrelsen
lämna förslag på var de verksamheter som berörs av att utskotten läggs ner, ska
höra hemma administrativt.
- Ekonomiska konsekvenser av kommande beslut om var verksamheterna ska höra
hemma administrativt kommer att behandlas i höstens centrala budgetarbete.
Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 38 2010)
I utskottet redogjorde ordföranden för arbetet i arbetsgruppen. Han yrkar sedan
att utskottet ska besluta att beslut i ärendet ska fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget samt föreslår att
uppdraget i beslutspunkt tre ska fastställas till den 7 september 2010.
_________

KS § 56

Dnr KS 52/2010

Tecknande av förlagslån utgivna av Kommuninvest
ekonomisk förening
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Hallsbergs kommun tecknar sig för förlagslån i enlighet med bifogade
inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk
förening till ett belopp som uppgår till kommunens så kallade pro- ratabelopp,
2,1 mkr.
2. Tecknandet av förlagslånet finansieras genom upptagande av lån från
Kommuninvest AB enligt specialvillkor.
Ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare i år givit direktiv till kommunens ägarrepresentant i Kommuninvest ekonomisk förening att vid föreningens stämma
2010 rösta för ett upptagande av förlagslån från medlemmarna.
I bifogade inbjudan från Kommuninvest ekonomisk förening redogörs nu
närmare för vad förlagslånet innebär.
Ekonomiavdelningen föreslår att tecknande av förlagslån finansieras genom
upptagande av lån från Kommuninvest AB enligt specialvillkor.
Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 39 2010)
Arbetsutskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande
beslut:
1. Hallsbergs kommun tecknar sig för förlagslån i enlighet med bifogade
inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk
förening upp till ett belopp om som kommer att fastställas av kommunfullmäktige, men som minst uppgår till kommunens så kallade pro rata-belopp.
2. Tecknandet av förlagslånet finansieras genom upptagande av lån från
Kommuninvest AB enligt specialvillkor.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget men med den
förändringen att kommunen tecknar sig till sitt pro-ratabelopp, 2,1 mkr.
_________

KS § 57

Dnr KS 47/2009

Detaljplan för ett område vid Hult, fastigheterna Lilla
Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m fl Hallsberg, delegation av
rätt att besluta om antagande
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om antagande
av detaljplan för ett område vid Hult, fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta
1:17 m fl Hallsberg.
Ärendet
Kommunstyrelsens strategiutskott har under en tid arbetat med frågan om detaljplan
för ett område vid Hult, fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 m fl Hallsberg.
Syftet med planen är att där göra en etablering av postterminal möjlig. Ärendet är inte
i alla avseenden redo för ett beslut om antagande av detaljplan vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. För att inte förlora värdefull tid, föreslår kommunkansliet
att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att när ärendet är redo, fatta
beslut om antagande av detaljplanen. Kommunfullmäktige kommer vid sammanträdet
att få en föredragning av planen.
Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 40 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 58

Dnr KS 112/2009

Regelverk för det kommunala bidraget till SISU idrottsutbildarna
Kommunstyrelsens beslut
Bifogade förslag till regelverk antas.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2009 att:
1. Kommunala bidrag till SISU – Idrottsutbildarna ska hanteras skilda från
kommunala bidrag till övriga studieförbund.
2. Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott får i uppdrag att återkomma
med förslag på regelverk för bidragsgivningen till SISU – Idrottsutbildarna.
Bakgrunden var att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott hade
behandlat frågan om att hantera kommunala bidrag till SISU – Idrottsutbildarna
(nedan SISU) skilt ifrån kommunala bidrag till övriga studieförbund. Frågan
hade blivit aktuell sedan staten beslutat tilldela SISU bidragsmedel direkt från
utbildningsdepartementet enligt särskild förordning, medan övriga studieförbund får sina statliga medel vid folkbildningsrådet. Kommunerna kan välja
olika vägar för sitt fortsatta stöd till SISU. Man kan fortsätta som hittills. Man
kan göra såsom föreslås i detta ärende, dvs skilja på SISU å ena sidan och
övriga folkbildningsförbund å andra sidan. Slutligen kan man rikta bidraget
direkt till idrottsföreningarna istället för till SISU. I sydnärke har Askersund,
Kumla och Laxå kommuner tidigare beslutat enligt det andra alternativet.
Kultur- och föreningsutskottet föreslår nu att även Hallsbergs kommun beslutar
att hantera bidragen till SISU på detta sätt.
Kultur- och föreningsutskottet har nu lämnat förslag på regelverk.
Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 41 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 59

Dnr KS 71/2010

Informationsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
Bifogade informationsstrategi fastställs med följande förändringar: Sista meningen i
tredje stycket på sidan två ska lyda så här: ”Alla anställda ska i sin yrkesroll bidra
till att saklig information sprids om kommunen”. Vidare ska sista meningen på
andra sidan lyda så här: ”Internt ska informationen bidra till samhörighet och
delaktighet”.
Ärende
Kommunens chefsgrupp har utarbetat ett förslag till informationsstrategi, se
bilaga. Strategin är övergripande för hela kommunorganisationen och syftar till
att ge stöd och riktlinjer för informationsarbetet. Förslaget har sitt ursprung i ett
arbete som tidigare har skett i samverkan mellan chefer och ledamöter i kommunstyrelsen.
Enligt strategin ska kommunens chefsgrupp vara informationsledningsgrupp. Därtill
kommer en informationsgrupp bestående av representanter för de olika förvaltningarna. Informatören leder denna grupps arbete.
Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 42 2010)
Arbetsutskottets beslut överensstämmer med kommunstyrelsen beslut sånär
som på de förändringar som anges i kommunstyrelsens beslut ovan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Mia Sydow Mölleby bifall till förslaget med följande
förändringar:
Sista meningen i tredje stycket på sidan två ska lyda så här: ”Alla anställda ska
i sin yrkesroll bidra till att saklig information sprids om kommunen”. Vidare
ska sista meningen på andra sidan lyda så här: ”Internt ska informationen bidra
till samhörighet och delaktighet”.
_________

KS § 60

Dnr KS 77/2010

Bostadsbyggande i kommunal regi
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. I syfte att medverka till att Hallsbergs kommun uppnår de visioner och mål, som
kommunfullmäktige tidigare har beslutat om, kan kommunen komma att låta bygga
bostäder i kommunen.
2. Finansiering av sådant byggande kan ske efter beslut om upplåning i kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att låta påbörja projektering av sådana bostäder.
Avsikten ska vara att kommunen ska avhända sig ägandet av bostäderna inom fem
år från uppförandet.
Ärende
Efter diskussion på arbetsutskottets sammanträde sammanfattar kansliavdelningen ärendet på följande sätt:
I kommunfullmäktiges nyligen beslutade vision och mål anges bl a att kommunen
2025 ska ha 16 000 invånare. För att uppnå detta krävs många saker. Flera av dessa är
också angivna i samma beslut, där det står att läsa om de inriktningsmål kommunen
har. En viktig förutsättning är att det finns en mångfald av bostäder i kommunen att
välja på. Det har bl a visat sig finnas ett stort intresse av centralt belägna bostäder i
Hallsbergs tätort. Kommunen har ett ansvar för att på bästa sätt medverka till att
dessa och andra boendealternativ kommer att finnas tillgängliga för kommuninvånare
och inflyttare. Det är därför rimligt att kommunen tar initiativ till byggande av de
bostäder som kan behövas i kommunen. Detta bör ske så snart som möjligt. Det är
emellertid också rimligt att kommunen efter en tid avhänder sig bostäderna till annan
lämplig ägare. Beträffande finansieringen så kan den med fördel ske genom beslut i
kommunstyrelsen om ianspråktagande av medel från Strategiska investeringar.
Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 43 2010)
Arbetsutskottets beslut överensstämmer med kommunstyrelsen beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Ewa Unevik bifall till förslaget.
_________

KS § 61

Dnr KS 78/2010

Köp av fastigheterna 4, 5 och 11 i kvarteret Kronan i
Hallsberg
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun köper fastigheterna 4, 5 och 11 i kvarteret Kronan i
Hallsberg.
2. Köpet finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för Strategiska
investeringar.
Ärende
Ordföranden har tidigare informerat om läget beträffande fastigheterna i kvarteret
Kronan (mellan Allégatan och Östra Storgatan i Hallsberg) och kommunens arbete
med detaljplan för vissa av fastigheterna. Det finns nu möjlighet att från HSB köpa de
fastigheter, som tillsammans med de som kommunen redan äger, skulle ge goda
möjligheter till bostadsbyggande i enlighet med pågående planarbete.
Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 45 2010)
Arbetsutskottet beslutade att beslut fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att kommunen ska köpa fastigheterna
Kronan 4, 5 och 11 i Hallsberg enligt bifogade kontraktsförslag samt att köpet
finansieras genom ianspråktagande av medel från Strategiska investeringar.
_________

KS § 62

Dnr KS 79/2010

Verksamhet i Träffen, kvarteret Harven i Hallsberg
Kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 mkr för att köpa och
bygga om Träffen i kvarteret Harven i Hallsberg.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för
strategiska investeringar.
Ärende
Ordföranden informerade vid arbetsutskottets sammanträde om läget för den så
kallade Träffen i kvarteret Harven (Regnbågen) i Hallsberg. Avsikten har sedan länge
varit att vissa ytterligare av socialnämndens verksamheter ska flytta dit. Vid sammanträdet redovisade ordföranden läget i ärendet och uppgav att ytterligare material
kommer att kunna diskuteras vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.
Miljö- och teknikförvaltningen har i bifogade material föreslagit att man ska få i
uppdrag att köpa Träffen samt att ett tilläggsanslag om 4 mkr ska beviljas och att
anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för strategiska
investeringar.
Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 46 2010)
Arbetsutskottet beslutade att beslut fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 63

Meddelanden och delegationsbeslut, rapporter från
förvaltningarna samt protokoll från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2010-04-08 –
2010-05-26 enligt separata listor.
Dnr KS 76/2010
Rapporter från förvaltningarna
Protokoll från utskotten
_________

KS § 64

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

KS § 65

Dnr KS 22/2010

Anställning av ny kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
Torbjörn Dybeck, 590510-6638, anställs som kommundirektör i Hallsbergs
kommun med tillträde den 9 augusti 2010.
Ärendet
Arbete med rekrytering av ny kommundirektör efter Ola Sjölin, som kommer att
övergå till andra arbetsuppgifter, har pågått under en tid. Arbetet har bedrivits genom
annonseringsförfarande som följts upp med intervjuer av kandidater. Intervjuerna har
skett i olika grupper; företrädare för kommunstyrelsen, företrädare för chefsgruppen,
företrädare för personalen på kommunkansliet samt företrädare för de fackliga
organisationerna. Dessutom har ett antal kandidater djupintervjuats av extern
rekryteringskonsult.
Samtliga intervjugrupper är eniga i att föreslå att Torbjörn Dybeck, 590510-6638,
anställs som kommundirektör i Hallsbergs kommun med tillträde den 9 augusti 2010.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till att anställa Torbjörn Dybeck
som ny kommundirektör.
_________

KS § 66

Dnr KS 83/2010

Köp av fastigheten Hallsbergs Centrum 1:7,
Transtensgatan 17
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun köper fastigheten Hallsbergs Centrum 1:7 för 825 000
kronor.
2. Köpet finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för strategiska
investeringar.
Ärende
Hallsbergs kommun har erbjudits möjlighet att köpa fastigheten Hallsbergs
Centrum 1:7, se bifogade prospekt.
Kommunen har behov av ytterligare lokaler för skolbarnomsorg i Hallsberg.
Den aktuella fastigheten har bedömts passa bra för sådan verksamhet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordförande bifall till köp av Hallsbergs Centrum 1:7 samt
föreslår att köpet ska finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för
strategiska investeringar.
_________

KS § 67

Dnr KS 84/2010

Hyresavtal avseende Skolan 2 i Hallsberg (Sydnärkehuset
i Alléområdet)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun tecknar hyresavtal avseende Skolan 2 i Hallsberg enligt
bilaga.
Ärendet
Miljö- och teknikförvaltningen har lämnat förslag på fortsatt hyresavtal för
Skolan 2. Avsikten är sedan att Sydnärkes utbildningsförbund ska hyra
fastigheten av kommunen för att däri bedriva undervisning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 68

Dnr KS 85/2010

Bröllopsgåva till kronprinsessan Victoria och Daniel
Westling
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun bidrar såsom bröllopsgåva till kronprinsessan Victoria och
Daniel Westling med motsvarande 50 öre per kommuninvånare till inrättandet
av Kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings gästprofessur i medicinsk
pedagogik vid Örebro universitet.
Ärendet
Politiska företrädare för landsting och kommuner i länet har i diskussioner tagit
fram förslag på att kommuner och landsting tillsammans ska ge kronprinsessan
Victoria och Daniel Westling en bröllopsgåva i form av inrättandet av en gästprofessur i medicinsk pedagogik vid Örebro universitet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget med för kommunens del
motsvarande 50 öre per kommuninvånare.
Mia Sydow Mölleby yrkade avslag på ordförandens förslag.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden proposition på sitt
förslag och finner att det har bifallits.
Reservationer
Mia Sydow Mölleby och Emma Ode reserverar sig mot beslutet till förmån för
yrkandet om avslag.
_________

KS § 69

Dnr KS 52/2009

Badsjö i Hallsberg
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Miljö- och teknikförvaltningen har i enlighet med beslut om svar på motion låtit
utreda frågan om förutsättningar för badsjö i ekoparken i Hallsberg. Rapporten
kommer på grund av tidsbrist att redovisas vid ett senare tillfälle.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 70

Dnr KS 86/2010

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m, HÖK 10, med Lärarförbundet och
Lärarnas riksförbund
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse
HÖK 10.
2. Efter framställan från respektive riksorganisation kommer kommunen att
teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär10:33 lämnat förslag på
beslut om HÖK 10, se bilaga. Själva avtalet finns i akten.
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen följer SKL:s förslag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 71

Dnr KS 87/2010

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m m, HÖK 10, med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse
HÖK 10.
2. Efter framställan från respektive riksorganisation kommer kommunen att
teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär10:34 lämnat förslag på
beslut om HÖK 10, se bilaga. Själva avtalet finns i akten.
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen följer SKL:s förslag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 72

Dnr KS 88/2010

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m m, HÖK 10, med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse
HÖK 10.
2. Efter framställan från respektive riksorganisation kommer kommunen att
teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär10:31 lämnat förslag på
beslut om HÖK 10, se bilaga. Själva avtalet finns i akten.
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen följer SKL:s förslag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 73

Dnr KS 89/2010

Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare, PAN 10, med Svenska Kommunalarbetareförbundet
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun antar bestämmelserna enligt överenskommelse om lön
och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.
2. Efter framställan från respektive arbetstagarorganisationen kommer
kommunen att teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med det centrala
förhandlingsprotokollet.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär10:35 lämnat förslag på
beslut om HÖK 10, se bilaga. Själva avtalet finns i akten.
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen följer SKL:s förslag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 74

Dnr KS 73/2010

Strategisk överenskommelse med polisen om samverkan
för bekämpning och förebyggande av brott
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Ordföranden informerar om överenskommelse som har tecknats med polisen
enligt bilaga.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen läggs till handlingarna.
_________

KS § 75

Dnr KS 65/2010

Detaljplan för Vikatorp, ändring av planbestämmelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till ändring av detaljplan för Vikatorp,
upprättad 2010-05-04.
Ärendet
Kansliavdelningen fick i november 2009 i uppdrag att påbörja arbete i syfte att
ändra detaljplanen för Vikatorp i syfte att förändra reglerna om materialval på
husfasaderna i området. Utskottet angav också att arbetet bör genomföras på
enklast tänkbara sätt. Avdelningen har sedan av ordföranden fått instruktionen
att prioritera andra uppdrags genomförande, före detta.
Kansliavdelningen fick vid sammanträden i april i uppdrag att genomföra
arbete i syfte att ändra detaljplanen för Vikatorp så att beteckningarna f1
(bestämmelse om fasad), f2 (bestämmelse om taktäckning) samt a1
(bestämmelse om marklov för trädfällning), tas bort.
Detta arbete har nu genomförts med så kallat enkelt planförfarande, se bifogat
material.
Kommunfullmäktige har genom beslut i oktober 2007 delegerat till kommunstyrelsen att besluta om antagande, ändring och upphävande av detaljplaner och
områdesbestämmelser i Hallsbergs kommun i de fall reglerna i plan- och bygglagen om enkelt planförfarande tillämpas.
Strategiutskottets behandling av ärendet
Utskottet beslutade den 8 juni 2010 att vad som har framförts under samrådstiden ska inte föranleda någon revidering av detaljplanen samt att förslag till
ändring av detaljplan, upprättad 2010-05-04, överlämnas till kommunstyrelsen
för antagande.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelse yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 76

Referensgrupp för utredningsprojekt Sörmlandspilen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Kommunen har fått inbjudan att ingå i referensgrupp för utredningsprojekt
Sörmlandspilen. Första mötet är den 16 juni. Kommunen har utsett Ola Sjölin
att delta i arbetet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelse yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

KS § 77

Mälardalsrådets miljöutskott i Hallsberg i september
Kommunstyrelsens beslut
Miljö- och tekniknämnden ges i uppdrag att ordna program i samband med
utskottets möte i Hallsberg, samt att bjuda på middag.
Ärendet
Anne Carlquist Fors rapporterar att Mälardalsrådets miljöutskott kommer att ha
sammanträde i Hallsberg 23-24 september i Hallsberg.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelse yrkar ordföranden att miljö- och tekniknämnden ges i uppdrag att ordna program i samband med utskottets möte i Hallsberg, samt att
bjuda på middag.
_________

KS § 78

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:
- Möte angående den regionala utvecklingsstrategin.
- Diskussioner angående Regionförbundets arbete.
Christina Johansson rapporterar från möte angående regional utveckling.
_________

