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KS § 122

Dnr KS 70/2010

Organisationsförändring
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny nämndorganisation
En delvis ny nämndorganisation införs från och med den 1 januari
2011:
(För helhetens skull redovisas här kommunstyrelsen, samtliga nämnder
och kommunfullmäktiges revisorer)
Nämnd/styrelse

Antal ledamöter

Anmärkningar

Kommunstyrelse

15+15

Ändrat ansvarsområde

Socialnämnd

11+11

Viss ändring av
ansvarsområde

Kultur- och
och
utbildningsnämnd

11+11

Tidigare kallad barn-

Teknik- och
och
plannämnd

11+11

Miljö- bygg och myndighetsnämnd

7+7

Ny nämnd

Överförmyndarnämnd
överförmyndare, nu

3

Tidigare

utbildningsnämnd
Ändrat ansvarsområde
Tidigare kallad miljötekniknämnd
Ändrat ansvarsområde

nämnd
Utökat

tjänstemannastöd
Valnämnd

7+7

Inga förändringar

Kommunfullmäktiges
revisorer

6

Inga förändringar

Taxe- och avgiftsnämnd

4+4

Inga förändringar

Krisledningsnämnd

5+5

Inga förändringar
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2. Förändring av ansvarsområden:
Fysisk planering
Ansvaret för den fysiska planeringen flyttas från kommunstyrelsen till
teknik- och plannämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska dock
fatta beslut under beredningen av planärendena. Teknik- och
plannämnden ska hålla sig fortlöpande informerad om arbetet med den
fysiska planeringen.
Lokalbokning m m
Ansvaret för att genom nära samarbete med föreningar, organisationer
m fl stödja och stimulera deras arbete bl a genom att ansvara för tillgodoseende av deras berättigade behov av lokaler för sin verksamhet i
kommunens fastigheter och anläggningar flyttas senast den 1 juli 2011
från kommunstyrelsen till teknik- och plannämnden.
Driftbidrag till föreningar
Ansvaret för driftbidrag till föreningar i kommunen ska senast den 1 juli 2011
flyttas från kommunstyrelsen till teknik- och plannämnden.
Övriga föreningsfrågor och kulturfrågor
Ansvaret för
kulturfrågor inklusive den kulturverksamhet i kommunen som inte sköts av
annan,
de kommunala fritidsgårdar och barn- och ungdomsarrangemang samt annan
sådan verksamhet som inte sköts av annan,
samverkan med övrig kommunal verksamhet i barn- och ungdomsfrågor
ansvaret för samverkan med föreningslivet i kommunen i syfte att skapa goda
förutsättningar för dess olika delar,
fördelning av aktivitetsbidrag och liknande bidrag till föreningar samt bidrag
till studieförbund och Folkets Hus-föreningar i enlighet med principbeslut i
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige där sådana finns samt
beslut om fördelning av stipendier och andra utmärkelser inom utskottets
verksamhetsområde
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flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden.
Tillsyn av servering av alkohol och försäljning av tobak och receptfria
läkemedel
Tillsynen över servering och alkohol och försäljning av tobak och receptfria
läkemedel flyttas från socialnämnden till miljö- bygg- och
myndighetsnämnden.
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden
Ansvaret för de lagreglerade uppgifter inom byggnadsväsendet, som ankommer
på kommunen, flyttas från miljö- och tekniknämnden till miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden.
Ansvaret för de lagreglerade uppgifter inom miljö- och livsmedelslagstiftningen, som ankommer på kommunen flyttas från miljö- och tekniknämnden till miljö-, bygg- och myndighetsnämnden.
Ansvaret för energirådgivning och bevakning av energifrågor flyttas från miljöoch tekniknämnden till miljö-, bygg- och myndighetsnämnden.
Ansvaret för beslut om bostadsanpassningsåtgärder flyttas från miljö- och
tekniknämnden till miljö-, bygg- och myndighetsnämnden.
Överförmyndarnämnden
En överförmyndarnämnd med tre ledamöter ersätter nuvarande system med
överförmyndare. Överförmyndarnämnden ska i den omfattning det är juridiskt
möjligt, delegera rätten att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde, till
tjänsteman eller tjänstemän under kommunstyrelsen.
3. LSS
Genom beslut om budget för 2011 har det ekonomiska ansvaret för LSSinsatserna personlig assistent, korttidstillsyn samt boende med särskild service
såvitt avser externa köp flyttas till kommunstyrelsen. Socialnämnden ska fatta
beslut om insatserna och socialnämnden och kultur och utbildningsnämnden
ska inom sina respektive områden verkställa insatserna.
4. Myndighetsnämnden
Myndighetsnämndens verksamhet upphör från och med den 1 januari 2011.
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5. Ekonomiska konsekvenser av organisationsförändringen samt
budgetjusteringar
Ekonomiska konsekvenser av organisationsförändringen samt budgetjusteringar
kommer att beslutas vid ett senare tillfälle.
6. Nya reglementen
Kommunfullmäktige avser att vid sitt första sammanträde 2011 fatta beslut om
reviderade/nya reglementen för styrelse och nämnder.
7. Samverkan
Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att till kommunstyrelsen
fortlöpande redovisa hur samverkan mellan förvaltningarna sker.
8. Utvärdering
Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att per den 31 augusti
2011 utvärdera organisationsförändringen. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2011.
9. Utredning om föreningsstöd
Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att utreda frågan om
former, omfattning och organisatorisk placering av ansvaret för föreningsstödet
samt lokalbokningen. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast
den 10 maj 2011.
Kommunstyrelsens beslut
10. Förvaltningschef för miljö- bygg- och myndighetsförvaltningen
Leif Welander anställs som förvaltningschef i miljö- bygg- och myndighetsförvaltningen från och med den 1 januari 2011.
11. Chef för AME, flyktingverksamheten, C2 och Slussen
Ola Sjölin förordnas tills vidare som chef för arbetsmarknadsverksamheten,
flyktingverksamheten, ungdomsgården C2 och Slussen från och med den första
januari 2011. Uppdraget innefattar att under 2011 arbeta med att hitta former
för samordning mellan de olika verksamheterna.
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12. Uppdrag utfört
Kommundirektörens uppdrag om att lämna förslag på var de verksamheter som
berörs av att utskotten läggs ner, ska höra hemma administrativt, förklaras
slutfört.
13. Översyn av kommunkansliets organisation
Kommundirektören ges i uppdrag att efter organisationsöversyn, lämna förslag
på kommunkansliets framtida organisation. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 12 april 2011.
Ärendet
Kommundirektören har i bifogat tjänsteutlåtande lämnat förslag på organisationsförändring m m.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 66 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden och Ewa Unevik bifall till förslaget.
_________

KS § 123

Dnr KS 150/2010

Ekonomiska ramar för budget 2012 och flerårsplaner för
2013 - 2014
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna och frågan kommer att tas upp på extra
kommunstyrelsesammanträde den 13 december kl 17.00.
Ärendet
På arbetsutskottets sammanträde informerades om att frågan skulle tas upp till
diskussion igen vid kommunstyrelsens sammanträde. Ekonomichefen informerade också kortfattat om hur förslaget till ramarna kommer att räknas fram.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 67 2010)
Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle tas upp igen vid kommande sammanträde med kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen informerar ordföranden från arbetet med frågan om
ekonomiska ramar. Ordföranden yrkar att frågan ska tas upp till beslut vid ett
extra sammanträde den 13 december för att sedan kunna tas till beslut vid
kommunfullmäktiges sammanträde samma kväll.
_________

KS § 124

Dnr KS 152/2010

Pensionsbestämmelser för förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Vid beräkningen av underlag för visstidspension/avgångsersättning ska
hänsyn tas även till fast arvoderade uppdrag från kommunen inom kommunalförbund och regionförbund. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med
sina kollegor i sydnärkekommunerna, kommunalförbunden och
regionförbundet vidta de åtgärder som behövs för att kunna genomföra detta
beslut.
2. Beloppet för samordning vid annan inkomst höjs från tre till fyra prisbasbelopp.
3. Pensionen ska beräknas på avgångsåret och året innan (detta avser de
förtroendevalda som har uppdrag om minst 40 % av heltid). Om avgångstidpunkten inträffar tidigare än den 31 december avgångsåret, ska det för
avgångsåret räknas fram en fiktiv inkomst grundad på en framräkning av vad
som har utbetalats i arvode under tiden fram till avgångstidpunkten.
Kommunstyrelsen får i undantagsfall i det enskilda fallet besluta om avsteg från
beräkningsgrunden.
4. Avsättningen till pension för fritidspolitiker ska ske på samma nivå som för
tjänstemännen enligt KAP-KL.
Ärendet
Sydnärkegruppen har arbetat med frågan om reviderade bestämmelser för
pension för de förtroendevalda.
Gruppen rekommenderar kommunerna att fatta följande beslut:
1. Vid beräkningen av underlag för visstidspension/avgångsersättning ska
hänsyn tas även till uppdrag från kommunen inom kommunalförbund, gemensam nämnd och samordningsförbund och liknande.
2. Beloppet för samordning vid annan inkomst höjs från tre till fyra
prisbasbelopp.
3. Beräkningsåren ändras till att vara det innevarande året och året innan (detta
avser de förtroendevalda som har uppdrag om minst 40 % av heltid).
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4. Avsättningen till pension för fritidspolitiker ska ske på samma nivå som för
tjänstemännen enligt KAP-KL.
Skälen är i huvudsak följande:
Det bör inte spela någon roll om den förtroendevaldes uppdrag sker inom
ramen för kommunens egen organisation eller i någon annan samarbetsform. Man bör behandlas lika i samtliga fall. Därför föreslås beslut enligt
punkten 1. Kommundirektören bör ges i uppdrag att i samråd med sina kollegor
i sydnärkekommunerna vidta de åtgärder som behövs för att kunna genomföra
detta beslut.
Samordningsbeloppet bör höjas eftersom löneutvecklingen i samhället har varit
större än utvecklingen av prisbasbeloppet.
Ändringen av beräkningsåren avser de förtroendevalda som har uppdrag om
minst 40 % av heltid. Förslaget har motiverats av att man härigenom får en mer
rättvisande bild av inkomsterna.
Att koppla frågan om pensionsförmån till KAP-KL, som gäller för
tjänstemännen, innebär en renodling av frågan om pensionsförmåner till
fritidspolitiker. I praktiken kommer kommunen för de förtroendevalda
fritidspolitikerna att årligen avsätta en procentsats (f n 4,5 %) av det
arvodesbelopp och den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som den
förtroendevalda har fått under året. Om beloppet för ett år överstiger en viss
gräns, för närvarande ca 5 000 kr, kommer den förtroendevalde genom
kommunens pensionsförvaltare att få välja hur pengarna ska placeras. Om det
understiger detta belopp, kommer pengarna istället att betalas ut direkt till den
enskilde. Som en följd av detta beslut kommer i ett separat ärende om
ersättning till förtroendevalda föreslås att kommunfullmäktige ska ändra
reglerna rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 68 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med
följande förändringar. I beslutspunkten 1 har tillkommit uppdrag till
kommundirektören. I beslutspunkten 3 har tillkommit bestämmelse om grund
för beräkning av inkomst under avgångsåret.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 125

Dnr KS 151/2010

Ersättningsregler för de förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda fastställs enligt bilagor.
2. De fasta arvodena till kommunalråd, oppositionsråd, partiföreträdare och för
uppdrag i nämndernas presidier finansieras inom kommunstyrelsens budget,
övriga kostnader finansieras inom respektive nämnds budget.
Ärendet
Kommunsekreteraren har mot bakgrund av uppdrag från ordföranden i
kommunstyrelsen gjort förslag till förändringar i reglerna om ersättning till de
förtroendevalda.
Dessa har föranletts främst av föreslagen organisationsförändring och av
ändrade regler om pensionsförmåner till förtroendevalda.
Det som ändras är i huvudsak följande:
De allmänna bestämmelserna:
§ 5 Förlorad pensionsförmån. Tas bort då bestämmelse om avsättning enligt
KAP-KL införs för fritidspolitiker.
§ 9 Arvoden för sammanträden m m. Annan nämndordförande än kommunalråd har rätt till sammanträdesarvoden endast i annan nämnd än den där
vederbörande är ordförande.
§ 10 Kommunal pension: Här anges att hänsyn ska tas även till arvoderade
uppdrag inom kommunalförbund och regionförbund i den mån vederbörande
sitter på kommunmandat.
Bilagan till de allmänna bestämmelserna
De fasta arvodena. Förändring av procentsatser sker till följd av förändrad
nämndorganisation.
Uppdraget som särskild oppositionsföreträdare upphör.
Arvodet till vice ordföranden i kommunstyrelsen upphör.
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Arvoden för deltagande i kommunstyrelsens budgetberedning tas bort och ingår
istället i partiföreträdararvodet.
Partiföreträdararvodet. Beräkningsgrunden förändras.
Arvodet för vice ordföranden i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott tas bort.
Arvodet för valnämndens ordförande ändras till 1 % under icke valår och
kvarstår med 2 % under valår.
Ordföranden i överförmyndarnämnden arvoderas med 5 %.
§ 5 Förlorad pensionsförmån. Upphör till följd av kopplingen för fritidspolitiker till KAP-KL.
§ 9 Arvode för sammanträde m m. Beslutsarvodet och förrättningsarvodet
reduceras med 50 kronor vardera till följd av kopplingen för fritidspolitiker till
KAP-KL.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 69 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med
följande förändringar. Det har klargjorts att ordförandena i teknik- och
plannämnden och i miljö-, bygg-, och myndighetsnämnden har rätt till
sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst endast vid
sammanträden med andra organ än den egna nämnden.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 126

Dnr KS 153/2010

Anvisningar inför bokslut 2010 samt anvisningar för
sammanställd redovisning 2010
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anvisningar för bokslut för Hallsbergs kommun 2010 och för den sammanställda redovisningen 2010 fastställs enligt bilagt förslag från ekonomiavdelningen.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till anvisningar för bokslut och
sammanställd redovisning 2009 enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 70 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 127

Dnr KS 154/2010

Anslag till anpassning av fastigheten Hallsbergs centrum
1:7, Transtensgatan 17, Hallsberg
Kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett investeringsanslag för anpassning av
fastigheten Hallsberg Centrum 1:7, Transtensgatan 17, för skolbarnomsorg med
805 tkr.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av anslaget för strategiska
investeringar 2010
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3. Barn- och utbildningsnämndens driftbudget utökas med 317 tkr för 2011.
Kostnaderna för detta ska beaktas i de ekonomiska ramarna för följande år.
4. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapitalet för 2011.
Ärendet
Hallsbergs kommun har genom beslut i juni 2010 köpt fastigheten Hallsberg
Centrum 1:7. Kommunen har behov av ytterligare lokaler för skolbarnomsorg i
Hallsberg och den aktuella fastigheten har bedömts passa bra för sådan verksamhet.
Ekonomichefen har nu i bifogat tjänsteutlåtande 15/2010 lämnat förslag om
anslag m m för anpassning av fastigheten till skolbarnomsorg.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 71 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 128

Dnr KS 155/2010

Förändrad formulering i borgensbeslut för Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Hallsbergs bostadsstiftelses låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 404 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare borgensbeslut för Hallsbergs bostadsstiftelse.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i bilagt tjänsteutlåtande nr 13/2010, lämnat förslag på
ändrad formulering av borgensbeslut för Hallsbergs bostadsstiftelse. Enligt
tjänsteutlåtandet innebär omformuleringen ingen förändring av innehållet i
beslutet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 72 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 156/2010

Förändrad formulering i borgensbeslut för Hallsbergs
Industribyggnads AB, HIBA
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Hallsbergs Industribyggnad AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 900 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare borgensbeslut för Hallsbergs
Industribyggnads AB.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i bilagt tjänsteutlåtande nr 14/2010, lämnat förslag på
ändrad formulering av borgensbeslut för Hallsbergs Industribyggnads AB.
Enligt tjänsteutlåtandet innebär omformuleringen ingen förändring av
innehållet i beslutet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 73 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 130

Dnr KS 73/2010

Genomförandeplan – strategisk överenskommelse om
samverkan och förebyggande av brott åren 2011 - 2014
Kommunstyrelsens beslut
Genomförandeplan fastställs enligt bilaga.
Ärendet
Hallsbergs kommun har tidigare tecknat en överenskommelse med polisen om
samverkan för bekämpning och förebyggande av brott. Frågan har behandlats i
kommunstyrelsen i juni 2010.
Sedan dess har Samverkansrådet/det lokala brottförebyggande rådet i kommunen, diskuterat genomförandet av överenskommelsen.
Rådet föreslår nu att kommunstyrelsen ska fastställa bifogade förslag till
genomförandeplan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 74 2010)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen redogör Christina Johansson och Ewa Unevik för de förändringar som föreslås i förhållande till det ursprungliga förslaget. Det rör sig
främst polisens arbete i skolorna och arbete mot skolk.
Ordföranden yrkar bifall till förslaget.
_________

KS § 131

Dnr KS 157/2010

RAKEL
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun deltar i ansökan om kompetensstöd för införande av
Rakelsystemet enligt bifogad projektplan, under förutsättning att övriga
kommuner i länet också fattar beslut om att delta i projektet.
2. Hallsbergs kommuns deltagande i projektet innebär inget, vare sig uttryckligt
eller implicit, ställningstagande till frågan om kommunen ska införa
Rakelsystemet eller inte. Ställningstagande i denna fråga kommer att ske vid ett
senare tillfälle.
Ärendet
Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i
samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet och hälsa.
På MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida står
följande att läsa:
”Rakel är hela Sveriges kommunikationssystem i såväl kris som vardag.
Användarna är aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom både
offentlig och privat sektor med behov av krisberedskap, effektiv krishantering,
samverkan och ledning. Systemet används idag hos en mängd statliga
myndigheter, kommuner, landsting och kommersiella aktörer. Genom att
använda Rakel i det vardagliga arbetet stärks förmågan att hantera större
kriser.”
I bifogade skrivelse från kommunledningskontoret i Örebro kommun föreslås
att Hallsbergs kommun ska besluta att delta i ansökan om kompetensstöd för
införande av Rakel-systemet.
Av skrivelsen framgår vidare att MSB ansvarar för införande av Rakel och har
utarbetat ett kompetensstöd till kommuner och landsting. Stödet omfattar 100
mkr över fem år.
Syftet med stödet är att ge möjlighet att undersöka rakelsystemets mervärden.
Stödet kan användas till att kartlägga systemets fördelar, organisationens
lednings- och samverkansbehov, kartläggning av införandeprojekt, att driva ett
införandeprojekt samt förankringsarbete med mera.

KS § 131 forts
I Örebro län föreslås kommunerna att samarbeta genom en gemensam ansökan
om kompetensstöd.
Kommunkansliets förslag.
Kommunkansliet anser att det är mycket viktigt med regional samordning av
frågor av den typ som detta ärende berör. Kommunen är intresserad av att få
ytterligare information om vilka konsekvenser Rakel kan ha för utförandet av
de uppgifter som ligger på kommunen. Mot bakgrund av detta bör kommunen
delta i projektet, under förutsättning att de andra kommunerna i länet också gör
det. Vidare bör kommunen påpeka att ett deltagande i projektet inte innebär ett
ställningstagande i frågan om att införa Rakel i kommunen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 75 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 132

Dnr KS 158/2010

Verksamhetsbidrag till föreningen BRIS
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun ska till föreningen BRIS region Mitt:s stödverksamhet
för 2011 betala ett verksamhetsbidrag med 16 700 kronor.
2. Bidraget ska finansieras inom kommunstyrelsens budget.
Ärendet
Hallsbergs kommun har från BRIS, region Mitt fått en begäran om verksamhetsbidrag med 16 700 kronor för 2011., vilket ungefärligen motsvarar 5 kronor
per barn i kommunen. (antalet barn 0-18 år var den 30 juni 2010 3 222
stycken)
Begäran har skickats till Sydnärkegruppen på remiss. Gruppen har genom
beslut den 22 september rekommenderat Sydnärkekommunerna att bevilja
bidrag enligt ansökan.
Kommunkansliet föreslår därför att BRIS ska medges det sökta bidraget och att
kostnaden ska finansieras inom kommunstyrelsen budget.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 76 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Ewa Unevik bifall till förslaget.
_________

KS § 133

Dnr KS 159/2010

Sammanträdesdagar 2011
Kommunstyrelsens beslut
KSAU

KS

KF (beslutas av kommunfullmäktige)

31/1

15/2

28/2

7/3

15/3

28/3

28/3

12/4

16/5

10/5
23/5

7/6

20/6

22/8

6/9

19/9

5/10
17/10

1/11

14/11

21/11

29/11

12/12

Centralt budgetarbetet
27/4 Storgenomgång, 28/4, 29/4, 4/5, 5/5, 10/5
Gemensamma sammanträdesdagar
16/2, 27/4 (Storgenomgång), 21/9, 7/12
Ärendet
Kommunkansliet föreslår att det, liksom under 2010, under 2011 ska hållas
gemensamma sammanträdesdagar. Under dessa sammanträder nämnderna på
för- eller eftermiddagen. Klockan 11.30 samlas de förtroendevalda och
inbjudna tjänstemän till gemensam lunch och olika former av information,
föreläsningar eller liknande. Det ges också tillfälle för förtroendevalda och
tjänstemän från olika delar av organisationen att träffas och samtala med
varandra. Den gemensamma delen avslutas senast kl 13.30.

KS § 133 forts
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 77 2010)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut med
den ändringen att kommunstyrelsemötet flyttas från den 4 till den 5 oktober.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget med den ändringen att
kommunstyrelsemötet flyttas från den 4 till den 5 oktober.
_________

KS § 134

Dnr KS 160/2010

LOV, Lagen om valfrihetssystem
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna med konstaterandet att kommunen
kommer att fatta beslut i sak senast i april månad 2011.
Ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 7 september lämnade Lennart Larsson
information om LOV, både i skrift och tal. Kommunstyrelsen ställde då ett
antal frågor.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 78 2010)
Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle tas upp på kommunstyrelsens
sammanträde.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde lämnar Lennart Larsson svar på de frågor
som ställdes vid förra redovisningen.
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden därefter att informationen läggs till
handlingarna med konstaterandet att kommunen kommer att fatta beslut i sak
senast i april månad 2011.
_________

KS § 135

Dnr KS 161/2010

Business Region Örebro, BRO
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna med konstaterandet att kommunen
kommer att fatta beslut i sak vid ett senare tillfälle
Ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde informerar Lars Ekevärn, Örebro kommun,
om vad BRO är och hur organisationen är tänkt att fungera.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 79 2010)
Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle tas upp på kommunstyrelsens
sammanträde.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen läggs till handlingarna
med konstaterandet att kommunen kommer att fatta beslut i sak vid ett senare
tillfälle
_________

KS § 136

Dnr KS 124/2010

Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i
Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun ska som förberedelse inför att teckna avtal med
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
intensifiera samtalen med företrädare för Migrationsverket i frågan.
Ärendet
Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat att ställa sig bakom en
avsiktsförklaring avseende mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
i Örebro län. Avsiktsförklaringen lyder:
”Under rådande omständigheter vill vi med hänsyn till barnens bästa via en
regional avsiktsförklaring avge löfte om att skapa bättre förutsättningar för alla
kommuner i länet avseende mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar och att sträva mot hög kvalitet i mottagandet.
I nuläget har kommunerna i Örebro län överenskommelser om sammanlagt 61
platser (Askersund 12 platser, Karlskoga 15 platser, Kumla 12 platser och
Örebro 22 platser).
Vår avsikt är att kommunerna i Örebro län under perioden november 2010 till
juni 2011 ska genomföra överläggningar med Migrationsverket om mottagande
av ensamkommande barn och ungdomar. Ambitionen är att skapa totalt 90
platser i Örebro län för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.”
Hallsbergs kommun har en lång tradition av att välkomna människor som av
olika orsaker har flytt från sina länder. Kommunen har gjort detta i gott
samarbete med staten och ambitionen har hela tiden varit att ge de skyddssökande ett mottagande av god kvalitet. Kommunstyrelsen har redan tidigare
fastslagit sin vilja att ta emot ensamkommande barn och ungdomar och att
teckna överenskommelse med Migrationsverket om det kan ske i former som
garanterar att barnen får det bra. Sedan det framkommit signaler om att
förutsättningarna nu är sådana att det skulle vara möjligt beslutade
kommunstyrelsen i slutet av 2009 att ge serviceutskottet i uppdrag att på nytt
låta undersöka förutsättningarna för ett mottagande av ensamkommande
flyktingbarn i Hallsbergs kommun.

KS § 136 forts
Avsiktsförklaringen ligger helt i linje med kommunens tidigare ställningstaganden i frågan varför den också fastställdes av kommunfullmäktige den
15 november 2011.
Samtalen med Migrationsverket har fortsatt och det är nu lämpligt att
kommunen beslutar att gå i ett intensivare skede av förhandlingar.
Kommunstyrelsen föreslås därför att fatta beslut om att Hallsbergs kommun
som förberedelse inför att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande
av ensamkommande barn och ungdomar ska intensifiera samtalen med
företrädare för Migrationsverket i frågan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 80 2010)
Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle tas upp på kommunstyrelsens
sammanträde.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 137

Dnr KS 166/2010

Styrel - arbetsgrupp
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att tillsätta och leda arbetsgrupp som mot
bakgrund av Energimyndighetens och länsstyrelsens direktiv ska arbeta med
Styrel.
Ärendet
Av Energimyndighetens hemsida framgår bl a följande information om
Styrel:
”Styrel – ett modernt sätt att hantera elbrist
För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har regeringen uppdragit åt Energimyndigheten att, i samverkan med bland andra
Svenska Kraftnät, Svensk Energi, Sveriges Kommuner och Landsting
samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utveckla ett nytt
system. Systemet kallas för ”Styrel” som står för ”Styrning av el till
prioriterade användare vid bristsituationer”.
Styrel är ett modernt system för att på lokal och regional nivå kunna
prioritera så att de elanvändare som är kritiska för samhället får el även
vid en elbristsituation. Genom Styrel möjliggörs mer selektiva
bortkopplingar i elnätet. Målet är att de totala negativa konsekvenserna
för samhället minimeras, genom en enkel och effektiv
planeringsprocess.
Hösten 2007 lämnade Energimyndigheten ett förslag till regeringen om
utformningen av Styrel. Förslaget gör det möjligt för länsstyrelserna att besluta
vilka elanvändare som ska prioriteras vid elbrist. Detta görs utifrån förslag från
kommunerna med bistånd från elnätsföretagen som undersöker vad som är
tekniskt möjligt. Sådana elanvändare som kan komma att prioriteras är
sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och
elektroniska kommunikationer.”
Kommunerna ska nu mot bakgrund av en processbeskrivning från
Energimyndigheten och direktiv från länsstyrelsen arbeta fram ett förslag till
prioritering av elresurserna i vår kommun. Detta förslag ska efter beslut i
kommunstyrelsen, skickas till länsstyrelsen för att utgöra del i länsstyrelsen
beslutsunderlag.

KS § 137 forts
För att utarbeta prioriteringsförslaget bör kommundirektören ges i uppdrag att
tillsätta och leda en arbetsgrupp för ändamålet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 81 2010)
Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle tas upp på kommunstyrelsens
sammanträde.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 138

Dnr KS 164/2010

Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar
Kommunstyrelsens beslut
Miljö- och tekniknämnden får i uppdrag att senast den 12 april 2011 till kommunstyrelsen redovisa förslag på regler för 2012. Nämnden ska genom sin
förvaltning dessförinnan ha kommunicerat frågan dels med vägsamfälligheterna, dels med de övriga intressenter, statliga och andra, som har intresse i
frågan om väghållning av enskilda vägar.
Ärendet
Miljö- och tekniknämnden har beslutat lägga förslag om förändring av reglerna
för kommunala bidrag till enskilda vägar.
För att ge vägsamfälligheterna bättre förutsättningar att planera sin väghållning
och för att skaffa ett bättre beslutsunderlag föreslås följande:
Miljö- och tekniknämnden får i uppdrag att senast den 12 april 2011 till kommunstyrelsen redovisa förslag på regler för 2012. Nämnden ska genom sin
förvaltning dessförinnan ha kommunicerat frågan dels med vägsamfälligheterna, dels med de övriga intressenter, statliga och andra, som har intresse i frågan om väghållning av enskilda vägar.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 82 2010)
Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle tas upp på kommunstyrelsens
sammanträde.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 139

Meddelanden, rapporter från förvaltningarna samt
protokoll från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden under perioden 2010-10-11 -- 2010-11-19 enligt
separata listor.
Dnr KS 165/2010
Rapporter från förvaltningarna
Protokoll från utskotten
_________

KS § 140

Rapport från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärendet
Strategiutskottet, serviceutskottet och kultur- och föreningsutskottet har haft
sammanträden tidigare på morgonen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen lämnar tjänstgörande ordförande med flera utskottsledamöter rapport från respektive utskotts sammanträde.
_________

KS § 141

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:
Anne Carlquist Fors rapporterar från möte i mälardalsrådets miljöutskotts
beredningsutskott, där bl a frågan om läkemedelsrester i vattnet diskuterades.
Ordföranden och Ewa Unevik rapporterade från styrelsemöte i Regionförbundet
i Örebro län; diskussioner pågår i frågan om huvudmannaskap för länstrafiken,
budget 2011, kulturfrågorna flyttas till landstinget, medlemskap i nordsjödelegationen, frågan om indragna tågstopp i vår region.
_________

