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KS § 1

Dnr KS 163/2008

Motion från Hans Nilsson (M) om statyn Rallaren i
Hallsberg
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs.
Ärendet
Hans Nilsson (M) yrkar i motion att statyn Rallaren ska flyttas från sin
nuvarande plats vid stationsplanen i Hallsberg till nedre delen av Stortorget.
Till stöd för sitt yrkande framför han i huvudsak följande.
Rallaren har i dag en nästan undanskymd placering under träd fyllda med kajor
och bladlöss. Det vore bättre att ge statyn en mera framträdande placering.
Detta kunde vara till glädje för många och till förfång för andra. Statyn är
dessutom ett lämpligt fotoobjekt och ett glatt besöksminne från Hallsberg.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Statyn Rallaren föreställer en karikatyrartad rallare från tiden för järnvägens
byggande genom Hallsberg. Materialet är målat och därefter lackerat trä och
den är huvudsakligen framställd genom hantverksskickligt användande av
motorsåg. Statyn står på ett fundament av gjuten betong. Konstnären heter
Sören Niklasson och han gjorde statyn på beställning av Hallsbergs kommun
inför millennieskiftet vid vilket den också avtäcktes. Statyn har sedan
avtäckningen varit placerad vid stationsplanen, framför stationshuset i
Hallsberg. Statyn gav efter avtäckelsen upphov till en intressant och mycket
engagerad konstdebatt i bland annat lokalpressen. I debatten, som här bara ska
beröras i korthet, drogs stridslinjerna upp mellan de som å ena sidan ansåg att
statyn inte var att betrakta som konst, utan på sin höjd som ett habilt hantverk
och de som å andra sidan betackade sig för att bli påtvingade
konstetablissemanget hegemoniska tolkningsföreträde i fråga om vad som ska
räknas som konst. En konstdebatt med klassiska inslag således.
Statyn har som sagts stått på samma plats sedan den avtäcktes. Vad som
däremot har förändrats är att kommunen har låtit göra om stationsplanen så att
den påminner om sitt ursprungliga utförande. Detta har bland annat skett genom
att planen har gett en striktare utformning och att skrymmande växtlighet har
tagits bort. Det har medfört dels att resenärer som träder ut från stationsbyggnaden har givit ett öppet blickfält ner över bl a Stortorget. En annan följd är att
Rallaren har kommit att framträda tydligare, till – för att använda motionärens
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egna ord – glädje för många och förfång för andra. Det faktum att statyn redan
nu syns tydligt är således ett skäl att avslå motionen. Den som vill kan redan nu
enkelt fotografera Rallaren och bevara dess gestalt i glatt minne som en souvenir från Hallsberg. Ett annat, och enligt kommunkansliet viktigare skäl att inte
flytta statyn, är att det skulle kosta en hel del pengar att flytta den till Stortorget.
Att i nuvarande ekonomiska läge använda skattepengar till det är inte
försvarbart. En flytt skulle inte ge några fördelar som motiverar den kostnaden.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 1 2009)
Utskottet föreslog bifall till kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Ewa Unevik att ärendet ska bordläggas och tas upp
vid nästa kommunstyrelsesammanträde.
_________

KS § 2

Dnr KS 11/2009

Ny egenavgift vid färdtjänstresa samt framtida justeringar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxan för resa i färdtjänsten ska justeras till den nivå som framgår i bilaga 1.
2. Framtida justering ska ske enligt princip som framgår i bilaga 2.
3. Ovanstående ska gälla från och med 1/3 2009.
Ärendet
Länstrafiken har i skrivelse till Hallsbergs kommun uppgivit följande:
Vid resa med färdtjänst och sjukresa med taxi erlägger resenären en egenavgift.
I ”Lag om färdtjänst” (1997:736) § 11 framgår att om trafikhuvudmannen är
tillståndsgivare för färdtjänst så bestäms grunderna för avgiften av kommunerna
och landstinget om de är länstrafikansvariga. Vid sjukresa med taxi finns inga
lagliga krav på egenavgiftens storlek eller konstruktion utan detta beslutas av
sjukvårdshuvudmannen.
Vid Länstrafikens övertagande av ansvaret för färdtjänsten i länet år 2001
beslutades att grunden för egenavgiften skulle vara kopplad till den egenavgift
som tillämpas vid resa med Länstrafikens expressbussar. Landstinget beslutade
samtidigt att egenavgiften för sjukresor med taxi skulle vara densamma.
Under 2005 föreslog Länstrafiken att egenavgiften skulle höjas. Landstinget
samt alla kommuner utom Örebro kommun accepterade förslaget. Landstinget
genomförde förändringen för sina sjukresor. Konsekvensen blev att vi sedan
1/1 2006 har olika egenavgifter beroende på om man åker färdtjänst eller
sjukresa.
Utifrån den utveckling som skett med ökade drivmedelkostnader samt den för
kunderna svårförståeliga skillnaden som finns mellan färdtjänst- och
sjukreseegenavgiften har Länstrafiken utarbetat ett förslag till ny, samordnad
egenavgift för färdtjänst och sjukresa med taxi samt princip för framtida
taxeförändringar. Förslaget har varit på remiss till ägarna.
Länstrafikens styrelse har 27/11 2008 beslutat föreslå att kommunerna i länet
beslutar
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- att taxan för resa i färdtjänsten ska justeras till den nivå som framgår i bilaga
1,
- att framtida justering ska ske enligt princip som framgår i bilaga 2 samt
- att ovanstående ska gälla från och med 1/3 2009.
Länstrafiken har tillskrivit Örebro läns landsting med förslag att de godkänner
nämnda justering av egenavgift vid färdtjänstresa samt princip för framtida
justering av densamma samt att de, avseende sjukresa med taxi, beslutar om
samma egenavgift och framtida justeringsprincip och att detta ska gälla från
och med 1/3 2009.
Kommunkansliet anser att Hallsbergs kommun bör besluta i enlighet med
förslaget.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 2 2009)
Utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till utskottets förslag.
Lars-Åke Zettergren yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden proposition på
arbetsutskottets förslag och finner då att kommunstyrelsen har beslutat i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservation
Lars-Åke Zettergren reserverar sig mot beslutet i enlighet med vad som framgår
av bilaga.
_________

KS § 3

Dnr KS 1/2009

Tillsyn av detaljhandel med nikotinläkemedel enligt lagen
(2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Socialnämnden utövar kommunens tillsyn av detaljhandel med
nikotinläkemedel enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel.
2. Tillsynsavgiften för sådan tillsyn fastställs till 500 kronor per
försäljningsställe och år.
3. För den som detaljhandlar även med tobaksvaror fastställs tillsynsavgiften
för detaljhandel med nikotinläkemedel till 200 kronor per försäljningsställe och
år.
4. Socialnämnden får besluta om framtida förändringar av taxan för tillsyn
enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.
Ärendet
Socialnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter
för tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, se
bilaga.
Kommunkansliet föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla socialnämndens
förslag samt att man ska delegera rätten till socialnämnden att besluta om
framtida förändringar av taxan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 3 2009)
Utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till utskottets förslag.
_________

KS § 4

Dnr KS 111/2008

Delegation avseende strandskydd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Hallsbergs kommun godtar länsstyrelsens erbjudande om delegation
avseende strandskydd.
2. Detta beslut ska betraktas som en framställan till länsstyrelsen i Örebro län
om att den till kommunens miljö- och tekniknämnd ska lämna delegation
avseende strandskydd.
Ärendet
Hallsbergs kommun har tidigare, KS § 84 2008, beslutat om yttrande till
länsstyrelsen över förslag till ändrat strandskydd. Kommunen angav i yttrandet
att den under vissa villkor var beredd att ta emot delegation avseende
strandskydd. Länsstyrelsen har nu i skrivelse till kommunen angivit att sådan
delegation lagligen inte kan förenas med sådana villkor. Länsstyrelsen frågar
därför om kommunen är beredd att godta delegation på vissa andra, av
länsstyrelsen fastställda villkor. Dessa framgår av bifogade skrivelse.
Kommunkansliet föreslår att kommunen godtar länsstyrelsens erbjudande samt
att det ska vara kommunens miljö- och tekniknämnd som mottar delegationen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 4 2009)
Utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till utskottets förslag.
_________

KS § 5

Dnr KS 17/2007

Utveckling av Hallsbergsterminalen, borgen för
Hallsbergs Terminal AB:s lån till investeringar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Hallsbergs kommun går i borgen för lån till Hallsbergs Terminal AB:s
investeringar i Ulvsätters industriområde i anslutning till Hallsbergsterminalen.
2. Vidare gäller att kommunens ansvarsåtagande begränsar sig till maximalt 35
mkr och ska utgöra maximalt en tredjedel av den totala borgenssumman
avseende ovan nämnda utbyggnad av lager- och logistikanläggningarna. För
övriga två tredjedelar av borgenssumman borgar Green Cargo.
3. Ovanstående gäller under förutsättning att Green Cargo fattar motsvarande
beslut.
4. Detta beslut ersätter kommunens tidigare beslut i ärendet, KF § 109 2007.
Ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare, i december 2007, fattat följande beslut:
1. Hallsbergs kommun går i borgen för lån till Hallsbergs Terminal AB:s
investeringar i Ulvsätters industriområde i anslutning till Hallsbergsterminalen.
2. Vidare gäller att kommunens ansvarsåtagande begränsar sig till maximalt 30
mkr och ska utgöra en tredjedel av den totala borgenssumman. För övriga två
tredjedelar av borgenssumman borgar Green Cargo.
3. Ovanstående gäller under förutsättning att Green Cargo fattar motsvarande
beslut.
Som skäl för beslutet angavs följande:
--En av kommunens främsta tillgångar i utvecklingen av näringslivet är dess
logistiska läge. Det logistiska läget ger möjlighet till att arbeta för att mer gods
ska flyttas från väg till järnväg. Kommunen har därför sedan
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länge arbetat med att utveckla kombiterminalverksamheten i Ulvsätter. Arbetet
resulterade i att kommunen tillsammans med Green Cargo (statligt ägt bolag för
godstransporter på järnväg) bildade ett terminalbolag (HTAB) med syfte att
utveckla Ulvsätters industriområde. Terminalbolaget har låtit bygga spår,
hårdgjorda körytor, byggt tälthall med mera. Parterna är överens om att
terminalen ska vara öppen för alla på lika villkor, vilket också återspeglas i
skriftlig överenskommelse mellan parterna. Denna öppenhet har varit en
förutsättning för Banverkets bidrag till infrastrukturen. Öppenheten är en
förutsättning för att kunna räknas som en av de strategiska riksterminalerna.
Hallsbergsterminalen har också mycket riktigt av Banverket med flera
föreslagits vara en av dessa strategiska terminaler.
Nästa steg i utvecklingen blir att vid terminalen uppföra ett större varmlager för
att möta ökad efterfrågan på mellanlagring och ompackning med mera. För att
terminalbolaget ska kunna göra detta krävs att Hallsbergs kommun och den
andra delägaren i terminalbolaget Green Cargo ikläder sig ett ansvarsåtagande i
form av borgen.
Om kommunen vill fortsätta samarbetet med Green Cargo och även fortsättningsvis vill ha terminalen öppen för alla på lika villkor, måste kommunen
vara med och styra investeringar inom terminalen.
--Sedan kommunfullmäktiges beslut har det framkommit att det finns ytterligare
behov av att bygga ut lager- och logistikanläggningarna i anslutning till
terminalen. Från att tidigare ha omfattat ca 11000 m2 avser man nu att uppföra
ca 17000 m2. Green Cargos styrelse har dels uttalat att man har för avsikt att gå
i borgen för två tredjedelar investeringssumman som totalt beräknas uppgå till
strax under 105 miljoner kronor dels sagt att man anser det rimligt att
Hallsbergs kommun som tredjedelsägare av Hallsbergs Terminal AB, går i
borgen för kvarvarande tredjedel av investeringssumman.
De skäl som fanns för kommunfullmäktiges beslut i december 2007, gör
fortfarande gällande med minst samma kraft. Att kommunen aktivt deltar i och
påverkar utvecklingen av investeringar med anknytning till Hallsbergsterminalen är av mycket stor vikt för Hallsbergs utveckling som logistikcentrum inte bara i landet utan även från ett större, europeiskt perspektiv.
Kommunkansliet föreslår därför att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
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1. Hallsbergs kommun går i borgen för lån till Hallsbergs Terminal AB:s
investeringar i Ulvsätters industriområde i anslutning till Hallsbergsterminalen.
2. Vidare gäller att kommunens ansvarsåtagande begränsar sig till maximalt 35
mkr och ska utgöra maximalt en tredjedel av den totala borgenssumman
avseende ovan nämnda utbyggnad av lager- och logistikanläggningarna. För
övriga två tredjedelar av borgenssumman borgar Green Cargo.
3. Ovanstående gäller under förutsättning att Green Cargo fattar motsvarande
beslut.
4. Detta beslut ersätter kommunens tidigare beslut i ärendet, KF § 109 2007.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 5 2009)
Utskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till kommunkansliets förslag.
_________

KS § 6

Dnr KS 200/2008

Vikatorp
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Miljö- och tekniknämnden får ett tilläggsanslag om 2,5 mkr för att påbörja
exploatering av Vikatorp enligt förvaltningens i bilaga presenterade alternativ
B.
2. Tilläggsanslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget
för exploateringsverksamhet.
Ärendet
I samband med bl a det centrala budgetarbetet diskuterades en exploatering av
området Vikatorp i norra Hallsberg i enlighet med gällande detaljplan. Vid
utskottets sammanträde föredras förslag från miljö- och teknikförvaltningen till
etappvis exploatering, se bilaga. Förslagen diskuteras. I diskussionen framhålls
fördelen med att exploatera enligt förvaltningens alternativ B, som uppges
kosta 2,5 mkr, är att man då dels kan ansluta ett par fastigheter till kommunalt
VA, samt att man kan sälja fem villatomter.
För det fall kommunstyrelsen skulle besluta att exploatera enligt alternativ B,
föreslår ekonomichefen att miljö- och tekniknämnden ska få ett tilläggsanslag
om 2,5 mkr vilket finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget
för exploateringsverksamhet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 7 2009)
Utskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till miljö- och tenikförvaltningens
förslag B och ekonomichefens förslag om finansiering.
Anders Lycketeg yrkar avslag på förslag om att investera i Vikatorp.
Propositionsordning och beslut
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Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden sitt yrkande om
alternativ B mot Anders Lycketegs yrkande om att inte investera i Viktorp mot
varandra och finner då att kommunstyrelsen beslutat föreslå
kommunfullmäktige att investera i Vikatorp enligt förvaltningens alternativ B
och ekonomichefens förslag om finansiering.
Reservationer
Mot beslutet att investera i Vikatorp reserverar sig Ewa Unevik, Lennart
Pettersson Anders Lycketeg, Erik Storsveden samt Helena Berghed.
_________

KS § 7

Dnr KS 12/2009

Disponering av anslaget för skol- och förskolelokaler i
2009 års budget
Kommunstyrelsens beslut
Miljö- och tekniknämnden medges att disponera anslaget för skol- och
förskolelokaler så att 600 tkr används till Vibytorps förskola och 800 tkr till
Östansjö förskola.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för 2009 att
miljö- och tekniknämnden fick disponera anslaget för skol- och förskolelokaler
först sedan kommunstyrelsen lämnat sitt godkännande till det. Av bifogade
tjänsteutlåtande framgår förslag på hur man avser att disponera
investeringspengarna.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 8 2009)
Utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till utskottets förslag.
_________

KS § 8

Dnr KS 13/2009

Förskolelokaler i Östansjö
Kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett tilläggsanslag om 800 tkr för att skapa
ytterligare en halv förskoleavdelning i Östansjö.
2. Anslaget finansieras i enlighet med miljö- och teknikförvaltningens förslag
till disponering av anslaget för skol- och barnomsorgslokaler 2009, det vill säga
att 800 tkr ur detta anslag får disponeras för förskolelokaler i Östansjö.
Ärendet
Företrädare för barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning har vid
olika tillfällen redogjort för behovet av ytterligare barnomsorgsplatser i
kommunen. Beträffande Östansjö är avsikten skapa ytterligare en halv
avdelning inom skolans lokaler. Detta sker genom ombyggnad av delar av
övervåningen. Se även bifogade skrivelse från miljö- och teknikförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 9 2009)
Utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till utskottets förslag.
_________

KS § 9

Dnr KS 14/2009

Förskolelokaler i Pålsboda
Kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och tekniknämnden tilldelas ett tilläggsanslag om 3,6 mkr för att
skapa ytterligare dels en förskoleavdelning, dels en bas för en uteavdelning vid
Folkasboskolan i Pålsboda.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för
strategiska investeringar.
Ärendet
Företrädare för barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning har vid
olika tillfällen redogjort för behovet av ytterligare barnomsorgsplatser i
kommunen. Beträffande Pålsboda är avsikten att gå ur lokalerna i Gullvivan
och att i Folkasboskolan skapa ytterligare en avdelning samt en bas för en så
kallad uteavdelning. Se även bifogade skrivelse från miljö- och
teknikförvaltningen. Förslagen om- och tillbyggnad beräknas kosta 4,1 mkr
varav 500 tkr avser underhållsåtgärder och därför bekostas inom driftbudgeten.
För det fall kommunstyrelsen avser att bifalla förslaget om om- och tillbyggnad
föreslår ekonomichefen att miljö- och tekniknämnden tilldelas ett tilläggsanslag
om 3,6 mkr vilket finansieras genom ianspråktagande av medel ur anslaget för
strategiska investeringar.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 10 2009)
Utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till utskottets förslag.
Ewa Unevik yrkar att ärendet ska återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för utredning av konsekvenser av ett genomförande av
regeringens förslag om barnomsorgspeng.
Ordföranden yrkar avslag på yrkandet om återremiss.
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Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordning godkänd ställer ordföranden först proposition på
yrkandet om återremiss. Efter acklamation finner han att kommunstyrelsen
beslutat avslå återremissyrkandet.
I komunstyrelsen yrkas då att frågan ska avgöras efter handuppräckning, som
ordföranden genast låter genomföra, varvid han återigen konstaterar att
kommunstyrelsen har avslagit yrkandet om återremiss.
Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och finner
då att kommunstyrelsen har beslutat bifalla det förslaget.
Reservationer
Mot beslutet att inte återremittera ärendet reserverar sig Ewa Unevik, Lennart
Pettersson, Erik Storsveden, Anders Lycketeg och Helena Berghed.
_________

KS § 10

Dnr KS 16/2009

Utbildning för kommunstyrelsen m fl ang god ekonomisk
hushållning och verksamhetsmål kopplade till god
ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagen utbildning ska genomföras och bör om möjligt ske under första
kvartalet 2009.
Ärendet
Ordföranden och ekonomichefen redogör för sin avsikt att så snart som möjligt
låta anordna utbildning i enlighet med rubriken för ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen samt ledamöter i presidierna i barn- och utbildningsnämnden,
miljö- och tekniknämnden samt socialnämnden.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 11 2009)
Utskottet beslutade att frågan skulle tas upp i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att sådan utbildning ska genomföras och
att den om möjligt ska äga rum under första kvartalet 2009.

KS § 11

Dnr KS 95/2008

Svar på revisionsrapport om kommunens delårsrapport
2008
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen svarar på det sätt som framgår av ekonomiavdelningens
tjänsteutlåtande.
Ärendet
Kommunens revisorer har i revisionsrapport om kommunens delårsrapport
2008, begärt kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder man tänker vidta med
anledning av synpunkterna i rapporten.
Ekonomiavdelningen har i bifogade tjänsteutlåtande, nr 1/2009, lämnat förslag
till svar.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 12 2009)
Utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 12

Dnr KS 15/2009

Översiktsplan för Örebro kommun
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun antar förvaltningens förslag som sitt yttrande och
överlämnar det till Örebro kommun.
Ärendet
Hallsbergs kommun har fått förslag till översiktsplan för Örebro kommun på
remiss med möjlighet att lämna synpunkter senast den 27 februari 2009.
Stadsarkitekten har i bifogade skrivelse lämnat förslag till yttrande.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 13 2009)
Utskottet beslutade att ärendet skulle avgöras i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 13

Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2008-11-15 -2009-01-26 enligt separata listor.
Dnr KS 23/2009
Ekonomiska rapporter från förvaltningarna
_________

KS § 14

Rapport från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärendet
På förmiddagen har strategiutskottet, serviceutskottet samt kultur- och
föreningsutskottet genomfört sammanträden.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen lämnar tjänstgörande ordförande rapport från respektive
utskotts sammanträde.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 15

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:
Thomas Doxryd rapporterar från medlemssamråd i Kommuninvest, från möte i
Regionförbundet angående länstransportplan, från möte med företrädare för
polisen, att information om kommunanalysen ska ges till de fackliga
företrädarna, att kommunen har tagit initiativ till och genomfört
informationsmöte för personer som har varslats om uppsägning från sina
arbeten vid företag i kommunen samt lämnar rapport i etableringsärende.
Anne Carlquist Fors rapporterar från möte i Mälardalsrådets miljöutskott.
Ola Sjölin rapporterar från möte angående trimningsåtgärder på tågsträckan
västerut från Hallsberg och från sydnärkesamarbete.
Ewa Unevik rapporterar från träff med Hallsbergshandlarna samma morgon,
från möte i Regionförbundet vid vilket den nya internationella strategin antogs,
samt från möte med polisstyrelsen.
Sekreteraren rapporterar slutligen från möte angående den så kallade
länspendeln/Norabanan.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 16

Information om projekt inom e-samverkan
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Vid sammanträdet lämnar ekonomichefen information om pågående samverkan
angående olika aspekter av elektronisk handel.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att informationen ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 17

Budget m m
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
I ljuset av bl a förändrade ekonomiska förutsättningar är det viktigt med en
diskussion om förutsättningarna för årsredovisning och budgetarbete.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Efter att ha refererat diskussionen i arbetsutskottet i detta ärende, yrkar
ordföranden att informationen ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 18

Dnr

Diskussion om investeringar
Kommunstyrelsens beslut
Frågan tas upp på nästa sammanträde med kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter har vid flera tillfällen diskuterat frågan om volym
och inriktning på kommunens investeringar.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att frågan ska tas upp på nästa sammanträde med
kommunstyrelsen.
_________

