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KS § 19

Dnr KS 163/2008

Motion från Hans Nilsson (M) om statyn Rallaren i
Hallsberg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås samt förklaras besvarad.
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
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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 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 del
pengar att flytta den till Stortorget. En mycket preliminär uppskattning är att det
skulle kosta ca 25 000 kronor. Att i nuvarande ekonomiska läge använda
skattepengar till det är inte försvarbart. En flytt skulle inte ge några fördelar
som motiverar den kostnaden. Vidare ska det nämnas att Hallsbergs kommun
deltar i ett kulturprojekt tillsammans med AF-Kultur. Ett tänkbart resultat av
detta samarbete är att kommunen så småningom ska kunna ta ställning till
någon form av konstpolitiskt program eller liknande, i vilket sammanhang
placering av offentlig konst mycket väl ska kunna diskuteras.
Kommunstyrelsen har vid sitt förra sammanträde beslutat bordlägga motionen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 14 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 20

Dnr KS 195/2008

Motion ”Gör den offentliga upphandlingen långsiktigt
hållbar” från Emma Ode och Peter Kjellman, båda (MP)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad genom vad som sägs nedan..
Ärendet
Emma Ode och Peter Kjellman yrkar i motion följande:
1. Hallsbergs kommun ska i sin upphandlingsverksamhet arbeta för att införa
kriterier för miljö och klimat samt sociala kriterier utifrån vad som beskrivs i
motionen.
2. Hallsbergs kommun ska i sin upphandlingsverksamhet arbeta för att anta de
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativen av anbuden framför de billigaste
anbuden, och på så sätt verkar för ett långsiktigt ekologiskt, ekonomisk och
socialt uthålligt samhälle.
Till stöd för sina yrkanden uppger de i huvudsak följande.
Offentlig upphandlig är ett verktyg för att nå samhälleliga mål om bättre miljö,
minskad klimatpåverkan och etiska spelregler i handeln. Kommunen måste
använda sin konsumentmakt för att ställa krav som vid offentlig upphandling
stödjer en hållbar utveckling i kommunen, Sverige och världen.
Lagen om offentlig upphandling, LOU, medger att man ställer krav på
ekologiskt och socialt ansvar, om man gör det konkurrensneutralt och
proportionerligt. Enligt EU:s upphandlingsdirektiv får man föreskriva specifika
miljökrav och man måste inte alltid anta det billigaste alternativet, utan kan
istället ta det mest ekonomiskt fördelaktiga. Krav på miljö- och socialt ansvar
behöver inte alltid innebära högre priser.
Kommunkansliet lämnar efter samråd med kommunens inköpssamordnare
följande förslag till svar.
Kommunfullmäktige beslutade 2003 om en länsgemensam policy för miljökrav
och sociala hänsyn vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Av
policyn framgår att kommunen genom att beakta
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samhällspolitiska mål vid upphandling medverkar till utvecklingen mot ett
ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Vidare framgår att miljökrav ska
ställas vid samtliga upphandlingar samt att villkor för social hänsyn ska tas där
så är möjligt och relevant. Detta ska ske genom att tydliga och transparanta,
proportionella, förutsägbara samt icke diskriminerande villkor uppställs.
Kommunfullmäktige antog 2003 även en egen policy för upphandling av vilken
bl a följande framgår.
Inköpen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. Bästa totalekonomi för kommunen ska vara målet. Detta uppnås genom att alla
möjligheter till samverkan tillvaratas samt genom att ta hänsyn till samtliga
faktorer som påverkar nyttan av varan/tjänsten för kommunen, t ex kvalitet,
service och miljöfaktorer. Miljökrav och sociala hänsyn ska enligt policyn
ställas vid samtliga upphandlingar, där så är möjligt och relevant.
Mot bakgrund av detta anser kommunkansliet att det som svar på motionen inte
krävs några andra beslut än att uppmana ansvariga i nämnder och förvaltning
att fortsätta arbetet med att i upphandlingsverksamheten ställa såväl miljökrav
som sociala krav. Arbetet bör bedrivas såväl i vår egen organisation, som när vi
upphandlar i samverkan med andra. Det är också, såsom motionärerna påpekar,
viktigt att ta del av såväl Miljöstyrningsrådets som Sveriges Kommuners och
Landstings arbete på detta område. Genom deltagande i och bevakning av detta
arbete kan kommunen bättre använda upphandlingsverksamheten som det
kraftfulla verktyg det är.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 15 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 21

Dnr KS 194/2008

Motion ”Låt inte Hallsbergs kommun bidra till ett tyst
hav!” från Emma Ode och Peter Kjellman, båda (MP)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Hallsbergs kommun ska sträva efter att inte servera gul- eller rödlistade arter
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.
3. Motionen förklaras besvarad.
Ärendet
Emma Ode och Peter Kjellman yrkar i motion följande:
1. Hallsbergs kommun ska i sin verksamhet undvika att servera fisk som enligt
Världsnaturfonden är röd- eller gullistad.
2. Hallsbergs kommun ska i sin verksamhet och genom framtida upphandlingar
verka för att framtida upphandlingar inte efterfrågar utrotningshotad fisk utan
istället efterfrågar fisk som är lokalt fångad och inte fiskas på ett sätt som gör
att bestånden hotas.
Till stöd för sina yrkanden uppger de i huvudsak följande.
Situationen för många matfiskar är allvarlig. Effektivare fiskebåtar och
bristande övergripande helhetsansvar har gjort att bestånden har minskat
drastiskt. Mer än hälften av jordens kommersiella fiskbestånd är överfiskat. En
art som uppstod för 10 miljoner år sedan och sedan utrotas, kan inte bringas
tillbaka. Detta gör att det också finns en moralisk sida av frågan. Fiskestopp
skulle kunna bidra till en återhämtning, men det tycks vara svårt att nå bindande
internationella överenskommelser om detta. Därför måste Hallsbergs kommun
agera. Kommunen är en konsument och som sådan måste den använda sin röst.
Hallsbergs kommun bör ta principbeslut att inte köpa in fiskarter som är rödeller gullistade enligt Världsnaturfondens listning.
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Kommunkansliet lämnar, efter samråd med dels kostchefen och med
kommunens inköpssamordnare, följande förslag till svar.
Det finns två listor med rekommendationer om vilka fiskarter som är i sin
ordning att äta eller ej, grön färg=ok, gul färg=viss försiktighet eller röd
färg=undvik. Den ena är utgiven av Världsnaturfonden (WWF) och den andra
av Miljöstyrningsrådet i samarbete med representanter från Fiskbranschens
Riksförbund, Svensk Fisk, Sveriges Fiskares Riksförbund, offentliga
upphandlare, Livsmedelsverket, SIK (institutet för livsmedel och bioteknik
AB), Världsnaturfonden samt KRAV. Den senare listan omfattar i huvudsak
fisk som efterfrågas och upphandlas inom offentlig sektor och därmed saknas
rekommendationer för vissa fisksorter som inte användes t ex ål och piggvar.
Vid upphandling använder Ö-gruppen ( Örebro läns kommuner samt Arboga,
Kungsör och Köping ) Miljöstyrningsrådets lista. De två listorna är inte helt
lika.
Hallsbergs kommun använder mest fisken sej vid sina serveringar av ”naken”
dvs ej panerad fisk, främst gråsej.
I de fall torskprodukter användes kommer torsken från Barents hav. Den
torsken är grönlistad enligt Miljöstyrningsrådet, men gullistad hos Världsnaturfonden. Ibland serveras odlad lax från Norge eller kolja, vilka båda har
grönt ljus enligt Miljöstyrningsrådet, men gult ljus enligt WWF. Hoki är en fisk
som serveras någon gång, den är grönlistad enligt Miljöstyrningsrådet, enligt
WWF ska den i sånt fall vara MSC-märkt.
Räkor (Nordhavsräka) serveras ibland, där rekommenderas försiktighet, gult
ljus om den är fångad genom konventionell trålning. Med selektiva redskap kan
det vara ok.
Rödspättan är gullistad enligt Miljöstyrningsrådet och rödlistad enligt WWF. I
kommunen serveras rödspätta endast inom äldreomsorgen och endast några få
gånger per år. Det är en mycket uppskattad maträtt bland de äldre. Den mest
uppskattade fiskserveringen bland barnen är Västerhavsfisk som är en
blandning av fisksorter, varav en mindre del kommer från spätta.
Måltidsavdelningen tittar på att ersätta rödspättan med flundra. Den lokalt
fångade Hjälmaregösen betingar så högt pris att det inte är möjligt för
kommunens enheter att köpa den.
Vid ett av miljö-och tekniknämndens sammanträden under 2008 redovisades
hur måltidsavdelningen arbetar med sina fiskserveringar och
Miljöstyrningsrådets lista.
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Ovanstående visar att kommunen tar arbetet med att undvika att servera hotade
fiskarter på allvar, både på förvaltningsnivå och på politisk nivå. Att man inom
äldreomsorgen har valt att hitintills servera rödspätta, har varit ett medvetet val
eftersom man därigenom bidragit till att uppfylla ett av kommunens strävanden
i övrigt. Nämligen det att finna sätt att stimulera de äldres matglädje. Men som
sägs, letar man nu sätt att ersätta spättan med annan art.
Trots det sagda, anser kommunkansliet att det kan vara i sin ordning att som
svar på motionen göra ett uttalande om att kommunen ska sträva efter att inte
servera gul- eller rödlistade arter enligt Miljöstyrningsrådets lista
överhuvudtaget. Miljö- och tekniknämnden bör få 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.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 16 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 22

Dnr KS 27/2005

Detaljplan för fastigheten Sköllersta Kärr 11:1 m fl i
Pålsboda, Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar 2008-11-25 upprättat förslag till detaljplan för
Sköllersta Kärr 11:1 m fl i Pålsboda, Hallsbergs kommun.
Ärendet
Strategiutskottet beslutade den 2 november 2005 om ett program för detaljplanearbete för fastigheten Sköllersta Kärr 11:1 i Pålsboda. Samråd
genomfördes och utskottet godkände den 23 januari 2006 programmet som
grund för fortsatt planarbete. I enlighet med diskussion i utskottet har arbetet
med detaljplanen därefter nedprioriterats för att på senare tid ha återupptagits.
Detta har resulterat i ett förslag till detaljplan av den 10 september 2008, som
har godkänts av utskottet. Förslaget har sedan varit föremål för samråd och
efter beslut i utskottet den 25 november 2008, därefter varit utställt. Efter
utställningstiden har utskottet beslutat godkänna upprättat tjänsteutlåtande med
redogörelse för under utställningstiden inkomna skrivelser. Utskottet har också
beslutat överlämna 2008-11-25 upprättat förslag till detaljplan för Sköllersta
Kärr 11:1 m fl i Pålsboda, Hallsbergs kommun till kommunfullmäktige för
antagande.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 17 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 23

Dnr KS 33/2009

Sammanträdesarvoden
Kommunstyrelsens beslut
§ 9 2 punkten i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM Ersättning till
förtroendevalda ändras till att, från och med den 1 juli 2009, lyda:
2. Ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst för tjänstgörande ledamot eller
särskilt inkallad ersättare vid sammanträden med kommunstyrelsen och nämnderna samt dessa organs respektive arbets- och beredningsutskott betalas ut
enligt § 4 ovan. Närvarande ersättare har rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst med styrkt belopp i enlighet med reglementet i övrigt.
Detta innebär att det i fortsättningen endast finns en nivå för
sammanträdesarvode (utöver det så kallade förrättningsarvodet)
Ärendet
Kommunens nuvarande regler för sammanträdesarvode fastställdes av
kommunfullmäktige den 4 december 2006 och lyder vad avser sammanträdesarvode på följande sätt:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL
FÖRTROENDEVALDA
--Ersättningsberättigade sammanträden m m
2§

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 4-7
§§, 10 § och 12-15 §§
För årsarvoderade partiföreträdare, ordföranden m fl enl särskilt beslut gäller de
begränsningar som anges i beslutet
Ersättning med så kallat beslutsarvode utgår för:
Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt
dessa organs respektive arbets- och beredningsutskott enligt vad som framgår
av bilaga.
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Ersättning med så kallat förrättningsarvode utgår för:
Andra typer av sammanträden och förrättningar inom ramen för det politiska
uppdraget. Som exempel kan nämnas sammanträden med arbets- och
projektgrupper, sammanträden med kommunala samrådsorgan eller besiktning
och inspektion.
--Bilaga till
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM
Ersättning till förtroendevalda
9 § Arvode för sammanträden m m
1. Beslutsarvodet för sammanträde ska uppgå till 574 kronor.
2. Ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst för tjänstgörande ledamot eller
särskilt inkallad ersättare vid sammanträden med kommunstyrelsen och nämnderna samt dessa organs respektive arbets- och beredningsutskott betalas ut
enligt § 4 ovan. Den som vid dessa sammanträden inte yrkar ersättning för
förlorad arbetsförtjänst har rätt till ytterligare 364 kronor i
sammanträdesarvode, sammanlagt 900 kronor. Övriga närvarande ersättare
har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst med styrkt belopp i enlighet
med reglementet i övrigt.
3. Förrättningsarvodet utgör 323 kronor.
Arvode för sammanträden m m är maximerat till två arvoden per dag oavsett
antal sammanträden.
--Mot bakgrund av diskussion förd i arbetsutskottet angående att förenkla
reglerna genom endast ha två olika nivåer – beslutsarvode och förrättningsarvode – föreslår kommunkansliet följande.
Kommunstyrelsen, som har delegation från kommunfullmäktige att besluta om
detta, föreslår besluta att punkten 2 i § 9 i bilagan stryks, ovan markerad i
kursiv stil.
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Konsekvenserna av detta är att det finns två olika arvoden - beslutsarvode och
förrättningsarvode – samt att företroendevald därutöver har rätt till
bl a ersättning för förlorad arbetsförtjänst med styrkt belopp. Beslutet innebär
också en viss besparing för kommunen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 19 2009)
Utskottets beslutade att beslut i ärendet ska fattas i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget, med den förändringen
att 9 § punkten 2 kvarstår, men i följande utformning:
2. Ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst för tjänstgörande ledamot eller
särskilt inkallad ersättare vid sammanträden med kommunstyrelsen och nämnderna samt dessa organs respektive arbets- och beredningsutskott betalas ut
enligt § 4 ovan. Närvarande ersättare har rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst med styrkt belopp i enlighet med reglementet i övrigt.
_________

KS § 24

Dnr KS 34/2009

Bidrag till sydnärkeföreningar 2009
Kommunstyrelsens beslut
1. Bidrag till sydnärkeföreningar beviljas enligt följande:
Södra närkes astma- och allergiförening
2500 kr
Hjärt- och lungsjukas förening i sydnärke
2000 kr
Sydnärkes diabetesförening 2500 kr
Sydnärkes FUB
3000 kr
Synskadades riksförbund sydnärke 6500 kr
Sydnärkes lokalavdelning av ILCO
500 kr
Reumatikerföreningen i sydnärke
3000 kr
Brottsofferjouren i sydnärke 7500 kr
Celiakiföreningen i Örebro län 500 kr
RSMH, Riksförbundet för social- och
mental hälsa
1000 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 2009, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 20 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 25

Dnr KS 106/2003

Rivning i Pålsboda med anledning av avtal med Statens
bostadskreditnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Miljö- och tekniknämnden ges i uppdrag att upphandla och genomföra rivning
av byggnaderna på fastigheten Folkasbo 1:20 i Pålsboda, Falkvägen 3 och 4.
Ärendet
Vid sammanträdet diskuteras frågan om rivning av de fastigheter som till följd
av avtalet med Statens bostadsnämnd, har ställts av och överförts till
kommunen från Hallbo.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 21 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att miljö- och tekniknämnden ges i
uppdrag att upphandla och genomföra rivning av byggnaderna på fastigheten
Folkasbo 1:20 i Pålsboda, Falkvägen 3 och 4.
_________

KS § 26

Dnr KS 106/2003

Regnbågen i Hallsberg, rivning med anledning av avtal
med Statens Bostadskreditnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Miljö- och tekniknämnden ges i uppdrag att upphandla och genomföra rivning
av del av fastigheten Harven 4 i Hallsberg, Nytorgsgatan 60 – 72.
Ärendet
Vid sammanträdet diskuterades frågan om rivning av den del av Regnbågen,
som till följd av avtalet med Statens bostadsnämnd, har ställts av.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 22 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att miljö- och tekniknämnden ges i
uppdrag att upphandla och genomföra rivning av del av fastigheten Harven 4 i
Hallsberg, Nytorgsgatan 60 – 72.
_________

KS § 27

Dnr KS 91/2006

Uppföljning av revisionsrapport om granskning av
upphandling/inköp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens svar framgår nedan.
Ärendet
Kommunstyrelsen har i beslut den 7 oktober 2008 svara på en revisionsrapport
angående uppföljning av granskning av upphandling inköp.
Kommunfullmäktiges revisorer ställer nu tre kompletterande frågor:
1. När kommer regler att fastställas för att tydliggöra i vilka fall det är miljöoch tekniknämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som beslutar
om att investeringsprojekt ska genomföras.
2. När kommer upphandlingshandboken att vara upprättad/färdigställd?
3. När kommer översynen av bemanningen av inköpsgruppen att vara
genomförd?
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Fråga 1.
Sådana regler finns redan: Det är kommunfullmäktige som beslutar om
investeringsanslag. I kommunfullmäktiges beslut om budget anges det för
respektive nämnd, vilka investeringsanslag som kommunfullmäktige har
medgivit. Det är sedan nämnden i fråga som har rätten att disponera respektive
anslag. I vissa fall brukar kommunfullmäktige även besluta att investeringsanslaget inte får tas i anspråk innan kommunstyrelsen har lämnat sitt
medgivande till det.
Till detta kommer att det naturligtvis står kommunfullmäktige fritt att under
året besluta om tillkommande investeringar. I samband med detta beslutar
kommunfullmäktige dels om vilken nämnd som ska få anslaget dels hur det ska
finansieras.
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Fråga 2.
Upphandlingshandboken kommer att färdigställas under första halvåret 2009.
Fråga 3.
Varje förvaltningschef bestämmer själv vilken eller vilka personer från
förvaltningen som ska ingå i gruppen. Det åligger förvaltningschefen att hela
tiden överväga hur representationen ska se ut.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 23 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 28

Dnr KS 155/2006

Kulananläggning i Vretstorp
Kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett tilläggsanslag om 400 tkr för att kunna
bygga en Kulananläggning i Vretstorp.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för
strategiska investeringar.
3. Om miljö- och tekniknämnden skulle komma att belastas med kapitalkostnader för anläggningen under detta år, ska nämnden få ett tilläggsanslag för
dessa kostnader med ett belopp som fastställs i samband med delårsrapporten.
För det fall kapitalkostnader inte belastar nämnden förrän nästa år, kommer
frågan om tilläggsanslag att beslutas i samband med beslut om budget för 2010.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2008 mot bakgrund av ett svar som
kommunfullmäktige tidigare givit på en motion om Kulananläggningar,
följande:
--1. För att kunna bygga Kulananläggning i Vretstorp enligt vad som sägs nedan
ges miljö- och tekniknämnden ett tilläggsanslag med 1,4 mkr vilket finansieras
genom ianspråktagande av medel från anslaget för strategiska investeringar.
2. Finansiering av miljö och tekniknämndens behov av ökat anslag för
driftkostnader 2008 behandlas i samband med delårsrapporten 2008. Anslag för
ökade driftkostnader framgent behandlas i budgetarbete.
--Miljö- och teknikförvaltningen har nu återkommit med en begäran om
tilläggsanslag för att kunna genomföra bygget av en Kulananläggning i
Vretstorp, se bilaga.
För det fall kommunstyrelsen bifaller begäran om tilläggsanslag, föreslår
kommunkansliet att anslaget finansieras genom ianspråktagande av
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medel från anslaget för strategiska investeringar och att frågan om kapitalkostnadskonsekvenser behandlas på det sätt som framgår ovan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 24 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Ewa Unevik yrkar avslag på begäran om tilläggsanslag.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden sitt yrkande om
bifall till arbetsutskottets förslag mot Ewa Uneviks yrkande om avslag på
begäran om tilläggsanslag. Han finner då att kommunstyrelsen har beslutat
bifalla arbetsutskottets förslag om tilläggsanslag och finansiering av detta.
Reservationer
Ewa Unevik, Lennart Pettersson, Anders Lycketeg, Helena Berghed och Erik
Storsveden reserverar sig mot beslutet att ge ett tilläggsanslag.
_________
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Dnr KS 185/2008

Dokumenthanteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till dokumenthanteringsplan för Arbetsmarknadsenheten fastställs.
Ärendet
Arbetsmarknadsenheten har med stöd av personal från kansliavdelningen
arbetat fram förslag till dokumenthanteringsplan, se bilaga. Denna föreslås
fastställas av kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 25 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______
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Dnr KS 35/2009

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2008
Kommunstyrelsens beslut
Verksamhetsberättelsen överlämnas till ekonomiavdelningen för att där ingå i
kommunens samlade årsredovisning
Ärendet
Kommundirektören har tagit fram förslag till årsredovisning för 2008.
Verksamhetsberättelsen föreslås överlämnas till ekonomiavdelningen för att där
ingå i kommunens samlade årsredovisning.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 26 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 36/2009

Budget för kommunstyrelsen 2009
Kommunstyrelsens beslut
Budget för kommunstyrelsen 2009 fastställs enligt bilaga. Målen kan komma
att omarbtas under året.
Ärendet
Kommundirektören har tagit fram förslag till budget för 2009, vilket föredrogs
vid arbetsutskottets sammanträde.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 27 2009)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget samt föreslår att det
ska anges i beslutet att målen kan komma att omarbetas under året.
_________
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Dnr KS 36/2009

Budget för kommunstyrelsen 2010 och flerårsplaner för
2011 och 2012
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottet får i uppdrag att, mot bakgrund av förslag som
kommundirektören får i uppdrag att utarbeta, fastställa material att överlämnas
till ekonomiavdelningen för att där ingå i underlag till det centrala budgetarbetet.
Ärendet
Kommunstyrelsens budget 2010 och flerårsplaner för 2011 och 2012 diskuteras
i kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 27 2009)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att arbetsutskottet får i uppdrag att mot
bakgrund av förslag som kommundirektören får i uppdrag att utarbeta, fastställa
material att överlämnas till ekonomiavdelningen för att där ingå i underlag till
det centrala budgetarbetet.
________
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Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2009-01-27 -2009-03-06 enligt separata listor.
Dnr KS 37/2009
Ekonomiska rapporter från förvaltningarna
________
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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.
_________
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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:
Mia Sydow Mölleby rapporterar om landstingets beslut att införa mobil
tandvårdsklinik.
Inga-Britt Ritzman rapporterar från FINSAM-arbetet.
Ordföranden rapporterar inför ägarmöte i Länstrafiken den 23 mars.
Ordföranden rapporterar från möte angående riksväg 51.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.
_________
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Dnr KS 44/2009

Vatten från Vättern; förstudie
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun ska delta i arbetet med regional förstudie om
vattenförsörjning från Vättern.
2. Kommunens kostnader för den första delen av förstudien ska finansieras
inom miljö- och tekniknämndens budget, VA-kollektivet.
Ärendet
Hallsbergs kommun deltar i ett samarbete för att utreda hur den framtida
vattenförsörjningen ska kunna ordnas. I bifogat material från länsstyrelsen
framgår bakgrunden till arbetet. I skrivelsen föreslås också en princip för
finansiering av den första delen av en förstudie.
Kommunkansliet föreslår, efter att ha tagit del synpunkter från ordföranden i
miljö- och tekniknämnden och från tekniska chefen, att kommunen deltar i
fortsatt arbete och att kommunen bidrar med sin del av kostnaden för förstudien
i enlighet med länsstyrelsens förslag. Kostnaden bör finansieras inom miljöoch tekniknämndens budget, VA kollektivet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 45/2009

Medborgarkontor
Kommunstyrelsens beslut
De politiska partierna i kommunstyrelsen uppmanas att till nästa sammanträde
med kommunstyrelsen presentera vilka funktioner man anser att ett
medborgarkontor bör ha.
Ärendet
Frågan om medborgarkontor diskuteras.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen föreslår ordföranden att de politiska partierna i kommunstyrelsen ska uppmanas att till nästa sammanträde med kommunstyrelsen
presentera vilka funktioner man anser att ett medborgarkontor bör ha.
_________

