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KS § 38

Dnr KS 32/2007

Motion från Mia Sydow Mölleby och Lars Åke Zettergren,
båda (V), om information till besökare
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens båda första att-satser bifalles.
2. Miljö- och teknikförvaltningen ges i uppdrag att inom ramen för sitt arbete
med skyltprogram ge kommunens informationstavlor en enhetlig layout.
Ärendet
Mia Sydow Mölleby och Lars-Åke Zettergren, båda (V) yrkar i motion att
samtliga informationstavlor i Hallsbergs komun ska uppdateras, att det införs
rutiner för att fortlöpande uppdatera kommunal information samt att
kommunens informationstavlor ska ges en enhetlig layout.
Till stöd för sitt yrkande framför de i huvudsak följande.
Hallsbergs kommun behöver fler invånare. Det är därför viktigt att kommunens
service fungerar bra för de som bor i kommunen. Men det är också viktigt att
kommunen är välkomnande mot besökare, så att de kanske väljer att flytta till
kommunen. Även de små detaljerna är viktiga, informationen måste vara tydlig
och korrekt, så att besökare känner att kommunen bryr sig om dem.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Sedan motionen skrevs har informationsfrågorna fått en mer framskjutande
plats i kommunens arbete. En informatör, som bl a har till uppgift att arbeta för
att informationen ska vara enhetlig, har anställts. Informationstavlorna vid
infarterna till Hallsberg har bytts ut och gjorts enhetliga och mer tilltalande
samtidigt som det sakliga innehållet har ajourförts. Arbetet med kommunens
hemsida har genom bland andra informatören, givits större tyngd. På
järnvägsstationen finns året om en obemannad turistbyrå, med olika typer av
informationsmaterial, inklusive en aktuell karta över centrala Hallsberg där bl a
serviceinrättningar finns angivna. Dessa med flera åtgärder, har alla varit
avsedda att driva arbetet i den riktning som motionärerna tar förespråkar.
Ansvaret för att hålla informationsmaterialet aktuellt ligger på flera olika håll i
kommunen. I grunden är det varje enskild verksamhet, som ansvarar för att
information om respektive verksamhetsområde finns och kommer dem till del,
som
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kan antas ha behov av den. Miljö- och teknikförvaltningen ansvarar för
informationstavlorna, kommunkansliet ansvarar för övergripande
informationsmaterial liksom även för den ganska omfattande information, som
ges inom ramen för turismverksamheten. Men som delvis redan nämnts har
informatören i uppgift att verka för att informationen hela tiden hålls aktuell
samt att den utformas på ett likartat sätt vad avser både form och innehåll. Men,
precis som motionärerna nämner, finns det en del direkta felaktigheter i viss
information, till exempel på de karta som finns framför järnvägsstationen.
Kommunkansliet bör därför få i uppdrag att, i samverkan med miljö- och
teknikförvaltningen, inventera och aktualisera de informationstavlor och
liknande som finns.
Med dessa konstateranden, får motionen anses vara besvarad.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 28 2009)
Arbetsutskottet föreslog följande beslut: Kommunkansliet får i uppdrag att
tillsammans med miljö- och teknikförvaltningen inventera och aktualisera de
informationstavlor och liknande som finns i kommunen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Mia Sydow Mölleby att motionens båda första attsatser bifalles samt att miljö- och teknikförvaltningen ges i uppdrag att inom
ramen för sitt arbete med skyltprogram ge kommunens informationstavlor en
enhetlig layout.
_________

KS § 39

Dnr KS 66/2007

Motion från Östen Karlsson (C) om riksväg 51
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås med det konstaterandet att kommunen arbetar för att riksväg
51 ska byggas om på en mängd olika sätt.
Ärendet
Östen Karlsson (C) yrkar i motion att Hallsbergs kommun skyndsamt utreder
möjligheten att delta i finansieringen av ombyggnad av riksväg 51.
Till stöd för sitt yrkande framför han i huvudsak följande.
Riksväg 51 är en av länets mest olycksdrabbade vägar. Det är osäkert när en
ombyggnad kan komma att ske. Det är angeläget för såväl kommuninvånare
som för näringsliv att en ombyggnad kan komma att ske, både för att minska
olycksrisken och för att underlätta arbetspendling. Vägbyggen är visserligen en
statlig angelägenhet, men det blir allt vanligare att kommuner förskotterar
kapital för att få en tidigare ombyggnad.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Hallsbergs kommun har under lång tid och på olika sätt varit drivande i arbetet
med att få till stånd en ombyggnad av riksväg 51. Detta har skett i samverkan
med andra kommuner längs vägen, men också, och kanske främst genom att
verka för att vägombyggnaden ska prioriteras i länstransportplanen. Det
sistnämnda har resulterat i att en ombyggnad av riksväg 51 nu ligger högst på
länets prioriteringslista. Vidare har kommunen nyligen tagit initiativ till en
samverkan med näringsliv, kommuner, länsstyrelse och regionförbundet i syfte
att trycka på för att ombyggnaden ska komma igång.
Däremot har kommunen inte i något av dessa, och inte heller i andra likande
sammanhang förespråkat kommunal medfinansiering av vad som utan tvekan är
ett statligt ansvar. Motionären har rätt i att andra kommuner har intagit andra
ståndpunkter i denna fråga, men för Hallsbergs kommun har det alltid varit
oerhört viktigt att hålla rågången mot staten fri i detta avseende.
Kommunkansliet anser av såväl principiella som ekonomiska skäl inte att det
finns skäl frångå denna uppfattning ens när det gäller riksväg 51.
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Arbetsutskottets förslag (KSAU § 29 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 40

Dnr KS 27/2009

Motion om Fair Trade City
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
Ärendet
Solveig Eriksson (C), Emma Ode (MP), Mia Sydow Mölleby (V), Helena
Berghed (KD), Jenny Steen (S), Ewa Unevik (M) samt Erik Storsveden (FP har
i lämnat in gemensam motion under rubriken ”Gör Hallsberg till en Fair Trade
City”.
Man yrkar följande:
1. Hallsbergs kommun ska arbeta för att bli en Fair Trade City.
2. Hallsbergs kommun ska anta en målsättning om att öka andelen etiskt märkta
varor i sin konsumtion.
3. Hallsbergs kommun ska upprätta en kontakt med styrgruppen [för Fair Trade
City i Hallsberg, sekr. anm] för att tillsammans säkerställa att kommunen också
fortsättningsvis uppfyller kriterierna för Fair Trade City.
Till stöd för sitt yrkande anför de i huvudsak följande.
Fair Trade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk
konsumtion. Diplomeringen har funnits sedan år 2000. Syftet är att
diplomeringen ska fungera som en språngbräda mot ökad etisk upphandling
samt att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion. Hallsbergs
kommun lever redan upp till de kriterier som ställs upp för Fair Trade City.
På senare år har de sociala och etiska aspekterna fått en allt större
uppmärksamhet och alltfler anser det vara oacceptabelt att leverantörer till
offentlig sektor bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och
miljöhänsyn. Det finns en stor risk att offentliga medel genom upphandling
stödjer olaglig och oetisk konsumtion. Det är dock möjligt att inom ramen för
vad lagen om offentlig upphandling tillåter, knyta social villkor till
upphandlingen.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
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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 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.
Kommunkansliet anser mot bakgrund av detta att motionen bör bifallas.
Kommunens inköpsgrupp bör få i uppdrag att noga analysera de kriterier som
ställs för att bli diplomerad. Därefter ska gruppen komma med förslag på hur
dessa ska kunna uppfyllas inom ramen för reglerna för offentlig upphandling.
Kommunen bör också klart uttala att den har en ambition att öka andelen etiskt
märkta varor i sin konsumtion. Beträffande deltagande i styrgrupp för Fair
Trade City lokalt i Hallsberg, anser kommunkansliet att det vore lämpligt om
en eller flera av motionärerna deltog i den.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 30 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 41

Dnr KS 43/2009

Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för 2008 fastställs.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2008.
Ärende
Nerikes Brandkår har inkommit med årsredovisning för 2008 som fastställts av
direktionen. Man föreslår att medlemskommunerna godkänner redovisningen.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att direktionen
beviljas ansvarsfrihet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 31 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 42

Dnr KS 49/2009

Slutredovisningar investeringsprojekt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bifogade slutredovisningar upprättade av miljö- och tekniknämnden läggs till
handlingarna.
2. Underskottet på investeringsprojektet Dagvattenpumpstation Tingsgatan
Hallsberg med 192 tkr täcks av överskott på investeringsprojektet
Dagvattenpumpstation Ählbergstunneln.
3. Resultatet i övriga slutredovisningar beaktas i ombudgeteringar från bokslut
2008.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i tjänsteutlåtande 3/2009 lämnat förslag avseende tre
olika slutredovisningar från miljö- och tekniknämnden avseende
investeringsprojekt. Dessa är; Exploatering Samsala, Trafiksäkerhetsobjekt
samt Dagvattenpumpstation Tingsgatan i Hallsberg, se bifogat material.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 32 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Särskilt yttrande
Anders Lycketeg, Lennart Pettersson, Lars-Gunnar Åström, Erik Storsveden
och Helena Berghed lägger följande särskilda yttrande till protokollet:
” I enlighet med vårt ställningstagande i ärendet om exploatering av Vikatorp,
KS 200/2008, anser vi att det beträffande slutredovisningen av Samsala och i
ärendet om resultatöverföringar och ombudgeteringar, inte borde anslås 2,5 mkr
till exploatering av Vikatorp. Med detta konstaterande ställer vi oss i övrigt
bakom kommunstyrelsens beslut.”
_________

KS § 43

Dnr KS 35/2009

Bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun 2008
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer bokslut och årsredovisning för Hallsbergs
kommun 2008 och överlämnar dessa till kommunfullmäktige.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning för 2008 med ekonomisk
redogörelse och verksamhetsberättelser. Man föreslår att kommunstyrelsen ska
fastställa bokslut och årsredovisning. Material delades ut till arbetsutskottet
samt har skickats ut inför kommunstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 33 2009)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget från
ekonomiavdelningen.
_________

KS § 44

Dnr KS 48/2008

Resultatöverföringar från bokslut 2008 samt ombudgeteringar till 2009 års budget
Komunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Av föreslagen ombudgetering på Inventarier kansli med 329 tkr skall 250 tkr
användas för upprustning av sammanträdeslokaler med bland annat
hörselslingor.
2. Underskottet på investeringsprojektet servisledningar med 521 tkr skall
täckas inom resultatet för va-verksamheten under 2009.
3. Föreslagen ombudgetering av anslag för återställning tippar Pålsboda får
användas endast om lägre riskklassning av tippen ej beslutats.
4. Det uppdras till miljö och tekniknämnden att föreslagen ombudgetering
anslag brandlarm och skalskydd ska samordnas med ekonomiskt utrymme som
skapats genom sänkta försäkringspremier.
5. Kommunfullmäktiges resultat på driftbudgeten överförs med 25 tkr.
6. Kommunstyrelsens resultat på driftbudgeten överförs med 213 tkr.
7. Miljö- och tekniknämndens resultat på driftbudgeten för skattefinansierad
verksamhet överförs med -246 tkr.
8. Barn och utbildningsnämndens resultat på driftbudgeten överförs med -1 349
tkr.
9. Socialnämndens driftbudgetresultat överförs med -2 203 tkr.
10. Revisionens driftbudgetresultat överförs med 18 tkr.
11. Valnämndens driftbudgetresultat överförs med 48 tkr.
12. Överförmyndarens driftbudgetresultat överförs med 11 tkr.
13. Ombudgetera investeringsanslag från 2008 till 2009 enligt bilaga 1.
14. Nämndernas driftbudgetanslag minskas med sammanlagt 2 594 tkr på grund
av sänkta arbetsgivaravgifter; kommunfullmäktige -3 tkr, kommunstyrelsen 217 tkr, miljö- och tekniknämnden skattefin vht -351 tkr, avg fin vht -39 tkr,
barn- och utbildningsnämnden -898 tkr,
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socialnämnden -1 077 tkr, revision -1 tkr, valnämnden -3 tkr, samt
överförmyndaren -5 tkr.
15. Budgeten för finansiella kostnader minskas med 4,0 mkr.
16. Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag minskas med 16,0
mkr.
17. Driftbudget, investeringsbudget och resultatbudget fastställs enligt bilaga 2,
2009-03-20.
18. Det justerade resultatet i resultatbudgeten på -1,9 mkr skall behandlas i
samband med delårsrapporten för 2009.
Ärende
Ekonomiavdelningen har i bifogat tjänsteutlåtande 2/2009 lämnat förslag på
resultatöverföringar från bokslut 2008 samt ombudgeteringar av anslag till
2009 års budget.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 34 2009)
Arbetsutskottets beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Särskilt yttrande
Anders Lycketeg, Lennart Pettersson, Lars-Gunnar Åström, Erik Storsveden
och Helena Berghed lägger följande särskilda yttrande till protokollet:
” I enlighet med vårt ställningstagande i ärendet om exploatering av Vikatorp,
KS 200/2008, anser vi att det beträffande slutredovisningen av Samsala och i
ärendet om resultatöverföringar och ombudgeteringar, inte borde anslås 2,5 mkr
till exploatering av Vikatorp. Med detta konstaterande ställer vi oss i övrigt
bakom kommunstyrelsens beslut.”
_________

KS § 45

Dnr KS 183/2008

Budget för kommunstyrelsen 2010 samt flerårsplaner för
2011 och 2012
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2009 att ge arbetsutskottet 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.
Förslag till budget för 2010 och flerårsplaner för 2011 och 2012 diskuterades
vid arbetsutskottets sammanträde vid sammanträdet.
Arbetsutskottets beslutsförslag (KSAU § 35 2009)
Arbetsutskottet fastställde budget för kommunstyrelsen 2010 samt fleråsplaner
för 2011 och 2012 samt överlämnade dessa till ekonomiavdelningen för att där
ingå i underlag till det centrala budgetarbetet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen om arbetsutskottets
beslut ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 46

Dnr KS 50/2009

Anslag för ombyggnad till gruppboende på Nytorgsgatan
Kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och tekniknämnden får ett investeringsanslag på 6 500 tkr för
tillskapande av gruppboende, Nytorgsgatan.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av anslag till strategiska
investeringar med 6 500 tkr.
3. Driftkostnader täcks inom budget 2010.
4. Miljö- och teknikförvaltningen ska genomföra ombyggnaden så att
hyresgästerna kan flytta in på Nytorgsgatan före julen 2009.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i tjänsteutlåtande 4/2009 lämnat förslag i ärende om
anslag till ombyggnad till gruppboende på Nytorgsgatan
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2009, i juni 2008,
uppdragit till socialförvaltningen att genomföra översyn och utveckling av
lokaler för gruppboende och dagverksamhet. Förvaltningen har tillsammans
med miljö- och teknikförvaltningen föreslagit att del av Regnbågen,
Nytorgsgatan, byggs om till gruppboende med 6 lägenheter, spa-utrymme,
uteplats, hiss samt personalutrymmen. Miljö- och teknikförvaltningen har gjort
en kostnadskalkyl som visar kostnader om totalt 6,5 mkr. Kalkylen och skiss
bifogas. Hallbo äger lägenheterna och lokalerna som ska ianspråktas. Hallbo får
inte på grund av avtalet med staten göra investeringar för kommunens räkning.
Det innebär att kommunen bör hyra lokalerna. Kommunen och Hallbo skriver
ett långt hyresavtal. Kommunen ska betala Hallbos självkostnader.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 36 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 47

Dnr KS 51/2009

Starkström till Alléområdet
Kommunstyrelsens beslut
Information enligt bilaga läggs till handlingarna.
Ärendet
Vid sammanträdet informerar ordföranden om miljö- och teknikförvaltningens
planer på att ta emot starkström till Alléområdet och själv distribuera ström till
de olika verksamheterna i området. Detta ger både en kostnadsbesparing och en
möjlighet att distribuera ström på ett sätt som kan anpassas efter
verksamheternas behov. I akten finns material från miljö- och teknikförvaltningen i ärendet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 37 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

KS § 48

Dnr KS 64/2008

Ombyggnad i Alléhallen
Kommunstyrelsens beslut
Miljö- och tekniknämnden får ianspråkta resterande 2,55 mkr på anslaget för
ombyggnad Alléhallen för att bygga om lilla bassängen och omklädningrum i
sporthallsdelen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat (KS § 42 2008) att anslå 3,5 mkr till
investeringar i Alléhallen. Pengarna fick ianspråktas först efter redovisning till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sedan, 2 september 2008, efter
begäran från miljö- och teknikförvaltningen beslutat att man fick ianspråkta 950
tkr av 3,5 mkr som avsatts för till om- och tillbyggnadsåtgärder för Alléhallen.
De 950 tkr skulle användas till parkeringsplatser i anslutning till Alléhallen.
Detta är nu utfört.
Miljö-och teknikförvaltningen har nu återkommit med en begäran om att få i
anspråkta kvarvarande 2,55 mkr för att tillsammans med underhållsmedel
kunna genomföra ombyggnad av lilla bassängen i simhallen och för att kunna
bygga om omklädningsrummen i Alléhallen. Se även bifogat material från
förvaltningen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 38 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 49

Dnr KS 199/2008

Pendlarparkering i Hallsberg
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna
Ärendet
Vid sammanträdet informerar ordföranden om planerna på att bygga
pendlarparkering i Hallsberg. Detta kommer att ske i miljö- och tekniknämndens regi och inom ramen för tidigare beslutade trafiksäkerhetsinvesteringar.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 39 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 50

Dnr KS 58/2009

Utvidgat uppdragsavtal för Länstrafiken
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna. Frågan kommer senare att behandlas i
såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige.
Ärendet
Mot bakgrund av frågan om medfinansiering av Citybanan, har överenskommelse träffats mellan staten å ena sida och Örebro läns landsting och
Örebro kommun å andra sidan om medfinansiering av Citybanan. Övriga
kommuner i Örebro län har i olika sammanhang förklarat sig ha för avsikt att
tillsammans bidra med ca 53 mkr för att i samma sammanhang förbättra
infrastrukturen i länet. För att dessa samtliga dessa investeringar ska kunna
genomföras krävs att ägarna av länstrafiken fattar ett antal likalydande beslut
om att länstrafiken ska ingå avtal med staten ang Citybanan, att ägarnas
uppdragsavtal med länstrafiken förändras i vissa avseenden, att anslå medel för
infrastruktursatsningar, att godkänns förändringar av länstrafikens
bolagsordning samt att uppdra åt respektive ägarrepresentant att företräda
kommunen och rösta för att ändring av länstrafikens bolagsordning.
Hallsbergs kommun har redan tidigare diskuterat denna fråga i kommunstyrelse
och kommunfullmäktige. Detta har bl a tagit sig uttryck i att kommunen har
reserverat 4 mkr för de kostnader om uppskattningsvis 5,3 mkr som kommunen
ska betala i detta projekt. Betalningen kommer dock inte att behöva ske förrän
under perioden 2013 – 2017, varför eventuellt ytterligare beslut om finansiering
inte behöver fattas förrän i samband med framtida budgetarbeten.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 40 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 51

Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2009-03-07 –
2009-03-30 enligt separata listor.
Dnr KS 59/2009
Ekonomiska rapporter från förvaltningarna
________

KS § 52

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 § 53

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:
Inga-Britt Ritzman rapporterar från FINSAM-arbetet.
Eriks Storsveden rapporterar från Leaderarbetet.
Jenny Steen rapporterar även hon från Leaderarbetet.
Ordföranden rapporterar från medlemssamråd i Regionförbundet..
Ordföranden rapporterar från medlemsmöte i Utbildningsförbundet.
Ordföranden rapporterar om arbetet med Länstransportplanen.
Ordföranden bjuder in ledamöterna till frukostmöte med Hallsbergshandlarna
den 5 maj kl 07.30, då man kommer att få del av ungdomars åsikter om handeln
i Hallsberg.
Sekreteraren rapporterar om deltagande i ungdomskonferens i Gifhorn i
sommar.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 54

Dnr KS 60/2009

Konstgräsarena i Hallsberg, Alléområdet
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Ekonomichefen ges i uppdrag att med Sydnärkes utbildningsförbund
förhandla fram ett förslag till finansiering av konstgräsarenan. Förslaget ska
sedan föreläggas kommunstyrelsen för ställningstagande.
Ärendet
Ordföranden lämnar information om planerna på att i samarbete med Sydnärkes
utbildningsförbund skapa en konstgräsarena på Alléområdet i Hallsberg.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna samt att ekonomichefen ska ges i uppdrag att tillsammans med
Sydnärkes utbildningsförbund förhandla fram ett förslag till finansiering av
konstgräsarenan, som sedan ska föreläggas kommunstyrelsen för
ställningstagande.
_________

KS § 55

Dnr KS 61/2009

Kameraövervakning, Östansjö skola, yttrande över
överklagande
Kommunstyrelsens beslut
Ordföranden ges i uppdrag att yttra sig till länsrätten för kommunens räkning
och att i yttrandet vidhålla kommunens uppfattning i frågan.
Ärendet
Justitiekanslern har till länsrätten överklagat länsstyrelsens i Örebro län beslut
att ge tillstånd till kameraövervakning vid Östansjö skola, se bilaga.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att han ska ges i uppdrag att yttra sig
över överklagandet och då vidhålla kommunens uppfattning i frågan.
_________

KS § 56

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.
_________

