SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-06-02

Plats och tid

Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 – 12.30, 13.30 – 17.20

Beslutande

Thomas Doxryd
Christel Forsberg
Christina Johansson
Ulf Ström
Ewa-Rosa Sliwinska
Magnus Andersson
Andreas Svahn
Anne Carlqvist Fors, ej § 80
Mia Sydow Mölleby
Emma Ode
Ewa Unevik
Lennart Pettersson
Anders Lycketeg, ej §§ 61-67
Rolf Hedén, §§ 61-67
Helena Berghed
Erik Storsveden
Lars-Åke Zettergren, § 80

Övriga deltagande

Niklas Tiedermann, §§ 57-81
Ola Sjölin
Ingela Örtegren
Solveig Eriksson, §§ 57-60
Rolf Hedén, ej §§ 61-67 och 80-81

Utses att justera

Ewa Unevik

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Niklas Tiedermann

57-85

Ola Sjölin

Ordförande
Thomas Doxryd
Justerare
Ewa Unevik

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-06-02

Datum för
anslagsuppsättande

2009-06-03

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslags
nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2009-06-25

1(40)

KS § 57

Dnr KS 72/2009

Tomtpriser i Vikatorp i Hallsberg
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Priset för tomter i Vikatorp i Hallsberg fastställs till 150 000 kronor inklusive
mark, avgifter för anslutning till VA-nätet och bygglov.
Ärende
Kommunfullmäktige har tidigare i år beslutat påbörja exploateringen av
Vikatorp i Hallsberg. Genom denna första etapp kommer det att ges möjlighet
till villabyggande på ett mindre antal tomter. Kommunfullmäktige har nu att
besluta om priser för de tomter som på detta sätt blir tillgängliga för försäljning.
Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om förmånliga priser på tomter i
bl a Vibytorp, kvarteret Vargen, Sköllersta och i Samsala (Skogsgläntan och
Blomsterängen). I enlighet med tanken bakom dessa beslut föreslås att tomterna
i Vikatorp ska säljas för 150 000 kronor inklusive mark, avgifter för anslutning
till VA-nätet och bygglov.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 41 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 58

Dnr KS 73/2009

Årsredovisning för Hallbo 2008
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för 2008 fastställs.
2. Årets vinst om 829 837 kr jämte tidigare balanserad förlust om
- 159 367 316 kr, tillsammans –158 537 780 kr, balanseras i ny räkning.
3. Hallsbergs kommun delar uppfattningen att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte har handlat i strid med stiftelseförordnandet eller
stiftelselagen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 42 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 59

Dnr KS 74/2009

Årsredovisning för Sydnärkes utbildningsförbund 2008
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för 2008 fastställs.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2008.
Ärende
Sydnärkes utbildningsförbund 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 § 43 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 60

Dnr KS 183/2008

Budget för år 2010 och flerårsplaner för åren 2011 och
2012
Förutsättningar
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om färdriktning för den kommunala
verksamheten. Färdriktningen anges dels genom tre ledord, vilka är följande:
Demokrati. All kommunal verksamhet skall styras demokratiskt och vara ett led
i utvecklandet av demokratin.
Dialog. Den kommunala verksamheten skall utvecklas i en dialog mellan
beslutande och kommuninnevånare.
Decentralisering. Den kommunala verksamheten skall bedrivas decentraliserad
med avseende på både geografi och beslutsfattande. Verksamheten ska bedrivas
så nära medborgarna som möjligt och beslut ska på samma sätt fattas så nära
medborgarna som möjligt.
Vidare anges färdriktningen genom fem övergripande mål. Dessa är följande:
1. Kommunens arbete skall syfta till att uppnå det uthålliga samhället.
2. Kommunen skall stimulera verksamheter som ger kommuninnevånarna
växtkraft.
3. Kommunen skall erbjuda kommunal service utifrån människors behov
och berättigade krav.
4. Kommunen skall vara en bra arbetsgivare.
5. Den kommunala verksamheten skall bedrivas effektivt så att varje
skattekrona förvaltas på för innevånarna bästa sätt.
Ledord och övergripande mål är styrande för all kommunal verksamhet i varje
givet läge. Vidare ska ledorden hela tiden tolkas utifrån medborgarperspektivet.
Förvaltningarna ska också använda ledorden i sin interna verksamhet.
Användandet ska ske ur ett medborgarperspektiv och syfta till att uppfylla
fullmäktiges övergripande mål.
Kommunstyrelsens arbete med övergripande mål för kommunen och för
styrelsen kommer att fortsätta vid sammanträde den 3 september 2009.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

KS § 60 forts
För att uppnå god ekonomisk hushållning ska följande fem beslutspunkter gälla
som generella anvisningar för kommunens verksamhet:
1. Nämnderna ska bedriva sin verksamhet så att budgeten för 2010 hålls.
2. Nämnderna ska i tid vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom de
belopp som anges i flerårsplanen.
3. Nämnderna ska i tid vidta förberedande åtgärder så att investeringarna i
flerårsplanen kan genomföras det år då anslaget beviljas i budgeten.
4. Den samlade koncernnyttan ska vara styrande när förtroendevalda och
tjänstemän i beslut och i övrig verksamhet utför sina respektive åligganden.
5. Förtroendevalda och tjänstemän ska bedriva omvärldsbevakning och analys
av omvärldsfaktorer i syfte att möjliggöra väl grundande beslut i frågor som är
viktiga för kommunens framtid.
Driftbudget
6. Genom samverkan inom och mellan förvaltningarna ska den genomsnittliga
tjänstgöringsgraden öka. Samtliga nämnder ska i sina rapporter inför varje
kommunstyrelsesammanträde redovisa hur den ofrivilliga deltidsarbetslösheten
förändras.
7. Samtliga nämnder ska i sina rapporter inför varje kommunstyrelsesammanträde redovisa hur sjukfrånvaron förändras och hur man aktivt arbetar
med att sänka sjukfrånvaron,
8. För löpande rapportering till kommunstyrelsen under året finns särskilt
beslut.
Kommunstyrelse
9. Partistödet för 2010 - 2012 är 20 prisbasbelopp i 2009-års värde varav 18
fördelas i relation till antalet mandat per parti i kommunfullmäktige och 2 utgör
grundbidrag som fördelas lika mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
10. För 2010 ska ingen indexuppräkning av vare sig fasta arvoden eller
sammanträdesarvoden och förrättningsarvoden ske. Beslut beträffande 2011
och 2012 fattas vid ett senare tillfälle.
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11. Alla ungdomar mellan 16 och 18 år, som inte har fått annat arbete under
sommaren, ska erbjudas feriearbete i kommunens regi.
12. Kommunkansliet ges i uppdrag att upphandla utredning om en gemensam
central ekonomifunktion för kommunens förvaltningar. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast den 14 oktober 2009.
13. Kommunkansliet ges i uppdrag att upphandla utredning om en gemensam
central personalfunktion för kommunens förvaltningar. Uppdraget ska
redovisas till kommunstyrelsen senast den 14 oktober 2009.
14. I syfte att åstadkomma en rättvisande budget och redovisning ska
kommunstyrelsens ekonomiavdelning i samverkan med miljö- och teknikförvaltningen fastslå vilka fastigheter som ska ingå i kommunens internhyressystem. Uppdraget ska vara utfört senast den 14 oktober 2009, och då
redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Miljö- och tekniknämnd
15. Miljö- och tekniknämnden ges i uppdrag att fortlöpande pröva frågan om
lämplig driftform för nämndens olika verksamheter.
16. Miljö- och tekniknämnden får från och med 2010 ansvar och utökad
nettobudget för parkeringsövervakning.
Investeringsbudget
17. Beloppen i investeringsbudgeten är knutna till angivna projekt.
18. Alla IT-investeringar i vid bemärkelse ska ske i samråd med chefsgruppen.
19. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande
investeringen i övrigt. I samband med mottagande av investeringsbidrag, ska
ekonomichefen göra en bedömning av hur detta ska påverka kommunens
nettoinvesteringsvolym.
Kommunstyrelsen
20. Kommunkansliet får i uppdrag att redovisa en plan för inventarier och ITstöd. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens ordförande senast den 14
oktober 2009.
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21. Kommunkansliet får i uppdrag att redovisa en plan för utbyggnad av det
kommungemensamma datanätet. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens ordförande senast den 14 oktober 2009.
22. Kommunkansliet får i uppdrag att redovisa en plan för inventarier repro.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens ordförande senast den 14
oktober.
23. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från ”Strategiska investeringar” till annan nämnd. Man får också flytta kapitalkostnader
för sådana investeringar till annan nämnd från finansieringsanslaget.
Miljö- och tekniknämnden
24. Följande investeringsanslag får användas sedan kommunstyrelsen har
lämnat sitt godkännande till föreslagen användning:
Administrativa lokaler ospec
Trafiksäkerhetsåtgärder
Asfalt, kantsten och plattytor
Brandlarm skalskydd
Tillgänglighetsanpassning
Köksinventarier
Skol- och barnomsorgslokaler
Utemiljö, lekplatser och skolgårdar
25. Medel för anpassning av lokaler för Sydnärkes utbildningsförbund får ianspråktas först
sedan hyresavtal avseende investeringen har tecknats mellan Hallsbergs kommun och
utbildningsförbundet.

26. Planer för fastighetsinvesteringar i övrigt som inte är ringa ska av miljöoch teknikförvaltningen redovisas för ordförandeberedning redan innan slutliga
förslag på investeringens genomförande föreligger. Ordföranden i kommunstyrelsen ska informera kommunstyrelsens presidium i dessa ärenden.
27. Miljö- och teknikförvaltningen ska redovisa förslag på prioritering av
trafiksäkerhetsåtgärder för 2011 och 2012. Uppdraget ska redovisas till
kommunkansliet senast den 15 januari 2010.
28. Miljö- och teknikförvaltningen får i uppdrag att redovisa en plan för skyltar.
Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast den 14 oktober.
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29. Miljö- och teknikförvaltningen får i uppdrag att redovisa en plan för hur
anslaget för investeringar i Gatukontoret ska användas. Uppdraget ska
redovisas till kommunkansliet senast den 14 oktober.
30. Miljö- och tekniknämnden får i uppdrag att upprätta en kostnadsberäknad
energiinvesteringsplan som syftar till att uppnå en minskning av energiåtgången
i kommunens verksamheter med minst tio procent under perioden 2010 till
2012. Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast den 14 oktober 2009.
Se även beslutspunkt 42.
31. Miljö- och tekniknämnden får i uppdrag att redovisa en plan för inventarier
och IT-stöd. Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast den 14
oktober 2009.
Barn- och utbildningsnämnden och miljö- och tekniknämnden
32. Barn- och utbildningsförvaltningen och miljö- och teknikförvaltningen i
samverkan, får i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för skol- och
barnomsorgslokaler för 2011 och 2012. Uppdraget ska redovisas till
kommunkansliet senast den 14 oktober 2009.
Barn- och utbildningsnämnden
33. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för
inventarier och IT-stöd. Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast
den 14 oktober 2009.
Socialnämnden
34. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för inventarier och ITstöd. Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast den 14 oktober 2009.
35. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en plan för anskaffande av
arbetstekniska hjälpmedel. Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast
den 14 oktober 2009.
Socialnämnden och miljö- och tekniknämnden
36. Socialförvaltningen och miljö- och teknikförvaltningen i samverkan, får i
uppdrag att ta fram ett förslag till plan för verksamhetslokaler för 2011 och
2012. Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast den 14 oktober 2009.
Finansiering
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37. Låneramen för rörelsekrediter år 2010 uppgår till 25 miljoner kronor.
38. Skattesatsen för år 2010 är oförändrade 21,42 kr/skattekrona.
39. Kommunen utgår ifrån att förändringar i verksamheterna till följd av
statliga beslut kommer att omfattas av den s k finansieringsprincipen som gäller
i förhållandet stat och kommun.
Finansiella mål
40. Årets resultat ska för 2010, 2011 och 2012 vara minst noll tills nya faktorer
är kända.
41. Kommunen köper redan idag entreprenadtjänster, som av effektivitetsskäl
och ekonomiska skäl, inte bör utföras av kommunens egen personal.
Nämnderna ska fortlöpande pröva om man med bibehållen kvalitet, bättre
effektivitet och ekonomi kan öka andelen sådana tjänster.
42. Energiåtgången i kommunens verksamheter ska, till följd av såväl
energiinvesteringar som sparsamhet och andra åtgärder, minska med minst tio
procent, under perioden 2010 till 2012. Se även beslutspunkt 30.
43. Kommunens fastighetsinnehav ska endast bestå av fastigheter som
identifierats som strategiska samt fastigheter på vilka verksamhetslokaler i
kommunalt bruk finns. Övriga fastigheter ska säljas.
44. Företagsklimatet i kommunen ska av företagen i kommunen upplevas som
positivt och kommunen ska verka för en positiv syn på företagande och
nyföretagande.
45. Kommunens skattefinansierade investeringsvolym ska vara på en nivå som
innebär att låneskulden inte ökar. Investeringar överenskomna med externa
parter kan finansieras helt med lån, vilket för 2010 innebär att ekonomichefen
medges att ta upp ta lån med 15,3 miljoner kronor.
Taxor
46. Taxor för kommunens verksamhet beslutas i separat ärende.
47. Barn- och utbildningsnämnden får besluta om ändringar av ”Maxtaxa och
riktlinjer förskole- och fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2010” som
ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.

KS § 60
48. Socialnämnden får besluta om ändringar av ”Taxa för hemtjänst, måltider
och boende”” som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella
innebörd.
Övrigt
49. Nämnder och styrelse, kommunala bolag samt stiftelser ska lämna delårsrapport till kommunstyrelsen. Delårsrapporten ska vara baserad på verksamheten och redovisningen per den 31 juli 2010 och lämnas till ekonomiavdelningen den 23 augusti 2010. Delårsrapporten ska innehålla beskrivning av
verksamhetens måluppfyllelse i såväl kvalitativ som kvantitativ bemärkelse och
särskild vikt ska läggas vid medborgarperspektivet.
50. En arbetsgrupp om fem personer som utses av kommunstyrelsen ska lämna
förslag på hur de ospecificerade posterna för verksamhetsförändringar som anges
under rubriken ”Finansiering” för åren 2011 och 2012 ska kunna verkställas. Se
särskilt beslut i kommunstyrelsen.
51. Budgeten i övrigt fastställs.
52. Flerårsplanen för åren 2011 och 2012 antas.
Ärendet
Årets centrala budgetarbete har resulterat i ett förslag till budget för år 2010 och
en flerårsplan för åren 2011 och 2012.
MBL-förhandling har skett den 26 maj och den 1 juni 2009, se protokoll i
bilaga.
Arbetsutskottets beslut (KSAU § 44 2009)
I arbetsutskottet beslutades att kommunstyrelsen skull fatta beslut direkt i
ärendet.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till det förslag som har arbetats
fram under det gemensamma budgetarbetet och såsom det slutligen ser ut i
detta beslut.
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Emma Ode yrkar att skattesatsen för 2010 ska höjas med 50 öre, se bilaga med
hennes yrkande.
Mia Sydow Mölleby yrkar avslag på beslutspunkt 41.
Ewa Unevik yrkar bifall till budgetberedningens förslag och således avslag på
Emma Odes yrkande om skattehöjning.
Andreas Svahn yrkar bifall till budgetberedningen förslag och således avslag på
Mia Sydow Möllebys yrkande ang beslutspunkt 41.
Ewa Unevik yrkar att målbeskrivningar med mera beträffande barn- och
utbildningsnämnden ska avfattas på det sätt som framgår av bilaga, och som
även har framförts vid sammanträde i barn- och utbildningsnämnden.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd lägger ordföranden fram ärendet för
beslut enligt följande:
Han ställer först proposition på beslutpunkterna 1 – 37 och finner att dessa har
bifallits.
Därefter ställer han proposition på beslutpunkten 38 (skattesatsen) och finner
att beslutspunkten har bifallits, se nedan för reservation. Mia Sydow Mölleby
deltar inte i beslutet angående denna beslutspunkt.
Ordföranden ställer därefter proposition på beslutspunkterna 39 – 40 och finner
då att dessa har bifallits.
Ordföranden ställer sedan proposition på beslutspunkt 41 (externt köpta
tjänster) och finner att den har bifallits, se nedan för reservation.
Slutligen ställer ordföranden proposition på beslutspunkterna 42 – 52 och finner
då att dessa har bifallits.
Reservationer
Emma Ode reserverar sig mot beslutet i punkt 38 att inte höja skattesatsen i
enlighet med hennes förslag.
Mia Sydow Mölleby reserverar sig mot beslutet att bifall punkt 41.
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Ewa Unevik, Anders Lycketeg, Erik Storsveden, Lennart Pettersson och Helena
Berghed reserverar sig mot beslutet i enlighet med Ewa Uneviks yrkande
angående barn- och utbildningsnämnden, se bilaga.
Särskilt yttrande
Mia Sydow Mölleby lämnar ett särskilt yttrande angående skattesatsen, se
bilaga.
_________

KS § 61

Dnr KS 75/2009

Taxor för kommunens verksamheter
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxor, som finns i original i akten, fastställs att gälla tills vidare.
Ärende
Kommunfullmäktige har tidigare år beslutat om taxor genom särskild skrivning
i beslutet om budget och flerårsplaner. Ekonomiavdelningen föreslår nu att
taxorna behandlas i ett särskilt beslut. Vidare föreslår kommunkansliet att
kommunfullmäktige ska besluta att taxorna ska gälla tills vidare.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 45 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 62

Dnr KS 71/2007

Motion från Emma Ode och Maria Grefalk, båda (MP), om
Östernärkes Krafts gamla kontor i Pålsboda och
fastigheten Sköllersta Kärr 1:194
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad genom vad som sägs nedan.
Ärendet
Emma Ode och Maria Grefalk yrkar i motion följande:
1. Hallsbergs kommun ska bevara huset på fastigheten Sköllersta Kärr 1:194.
2. Hallsbergs kommun ska låta renovera huset, och i renoveringen bevara och
återskapa husets ursprungliga utförande i så hög utsträckning som möjligt.
3. Hallsbergs kommun ska utreda möjligheten att renovera huset med hjälp av
Alléskolan byggprogram.
4. Hallsbergs kommun ska utreda möjligheten att omvandla huset till någon
form av aktivitetshus för invånarna i Pålsboda.
5. Hallsbergs kommun ska inbjuda pålsbodaborna till ett idémöte angående en
framtida användning av huset på berörd fastighet.
6. I det fall punkterna 1 – 5 avslås ska Hallsbergs kommun inbjuda pålsbodaborna till ett idémöte angående det framtida nyttjandet av fastigheten, så att
pålsbodaborna själva får möjlighet att utforma ett trevligt och inbjudande
centrum.
Till stöd för sitt yrkande framför de i huvudsak följande.
Mycket få av de riktigt gamla husen i Pålsboda står i dag kvar. Huset bör bevaras som ett historiskt inslag och ger en tilltalande omväxling i gatubilden. Det
är också viktigt att invånarna på orten ges tillfälle till inflytande över
samhällsplaneringen.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Fastigheten Sköllersta Kärr 1:194 i Pålsboda köptes av kommunen under 2007
för 80 000 kronor. Kommunen hade då under många år fått motta
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klagomål från invånare i Pålsboda om att huset var i ett bedrövligt skick och
borde rivas.
Kommunen försökte under en tid att finna spekulant på huset som på
kommersiella grunder skulle kunna driva egen verksamhet i huset, men det
lyckades inte, trots flera försök. Kommunen undersökte i samband med detta
vad det skulle kosta att renovera huset. Resultatet blev att det skulle bli mycket
dyrt att återställa huset i någon form av lämpligt skick. Återstod då rivning,
vilket sedan skedde. Därefter har samråd i olika former skett med såväl
invånare som med handlare i Pålsboda om vad fastigheten ska användas till.
Kommunens miljö- och teknikförvaltning arbetar nu med att ta fram förslag på
hur tomten ska kunna utformas på sätt som gagnar pålsbodaborna och ortens
besökare. I en framtid är det heller inte uteslutet att närliggande näringsställen
kan komma att bedriva servering av något slag på del av fastigheten.
Med dessa konstateranden får motionen anses vara besvarad.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 46 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 63

Dnr KS 73/2008

Motion från Lars-Gunnar Åström (M), Rolf Hedén (C) och
Erik Storsveden (FP) om införande av vårdnadsbidrag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendet
Lars-Gunnar Åström, Rolf Hedén och Erik Storsveden yrkar i motion att
Hallsbergs kommun ska möjliggöra införande av kommunalt vårdnadsbidrag
för den förälder som själv vill ta hand om sina barn som är mellan ett och tre år
och inte utnyttjar kommunalt subventionerad barnomsorg, om möjligt från och
med den 1 juli 2008 i andra hand från och med den 1 juli 2009.
Kommunkansliet ger efter instruktion från kommunalråden följande förslag till
svar.
Det finns tre huvudsakliga skäl mot att införa vårdnadsbidrag, alla var för sig
tillräckliga för att motsätta sig motionärernas förslag.
För det första motverkar ett vårdnadsbidrag samhällets integrationssträvanden.
Den enskilt viktigaste faktorn för framgångsrik integration, är att komma ut på
arbetsmarknaden så snart som möjligt när man har kommit till sitt nya land.
Vårdnadsbidraget leder till att främst invandrarkvinnor som grupp i minskad
omfattning kommer ut på arbetsmarknaden. Vårdnadsbidraget leder också till
att barnens möjligheter till integration försvåras. Det är ur integrationssynvinkel
viktigt att små barn så snart som möjligt genom förskolan kommer i kontakt
med vårt gemsamma samhälle så att det kan börja bygga sin trygghet som samhällsmedborgare även utanför familjen. Det lilla barnet har, på samma sätt som
sina föräldrar, också mycket att erbjuda andra människor i kontakten med det
nya landet.
Det andra skälet emot är att det leder till minskad jämställdhet mellan könen.
Om man inför vårdnadsbidrag kommer kvinnor i större omfattning än män att
utnyttja vårdnadsbidraget. Detta är en följd av att kvinnor som grupp tjänar
mindre än män som grupp. Vårdnadsbidrag skulle således förstärka denna
situation.
Slutligen; att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag skulle kosta pengar. I
rådande ekonomiska läge skulle det innebära att pengar skulle tas från andra
kommunala verksamheter, som skulle få klara sig med mindre

KS § 63 forts
pengar. Det skulle i första hand bli fråga om att dra ner annan verksamhet för
barn och ungdomar.
Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 47 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 64

Dnr KS 35/2008

Motion från Ewa Unevik (M) och Anders Lycketeg (C) om
betald fritidsplats i annan kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad genom konstaterandet att motionärernas yrkande
har tillgodosetts genom lagändring.
Ärendet
Ewa Unevik och Anders Lycketeg yrkar i motion följande:
Familjer med barn som väljer annan skola än i Hallsbergs kommun ska också
ha rätt till fritidsplats betalad av kommunen.
Ärendet ska hanteras skyndsamt.
Kommunkansliet ger följande förslag till svar.
Genom beslut i riksdagen i april i år har från och med den 1 juli 2009 införts så
kallad barnomsorgspeng. Denna innebär bl a skyldighet för annan kommun än
hemkommunen att ta emot ett barn i skolbarnomsorg om vårdnadshavaren
önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. I
sådana fall är hemkommunen skyldig att utge ersättning till den kommun som
tar emot barnet.
Med dessa konstateranden kan motionen förklaras besvarad då motionärernas
yrkande har uppfyllts genom lagstiftning.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 48 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 65

Dnr KS 76/2009

Reglemente för krisledningsnämnden
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reglemente för krisledningsnämnden fastställs enligt bilaga.
Ärende
Beredskapssamordnaren har utarbetat förslag till reglemente för
krisledningsnämnden, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 49 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 66

Dnr KS 77/2009

Handlingsprogram för kvinnofrid
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återemitteras till socialnämnden.
Ärende
Komunfullmäktige har tidigare mot bakgrund av en motion från Roland
Johansson och Gunnel Hedström, båda (s), beslutat att Hallsbergs kommun ska
införa ett handlingsprogram för kvinnofrid. Man uppdrog åt socialnämnden att
mot bakgrund av vad som sades i denna motion, utarbeta förslag till
kvinnofridsprogram som sedan skulle överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning inför fastställande i kommunfullmäktige.
I motionen beskrivs mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem, ett
individuellt problem och ett folkhälsoproblem. Våldet är ett hinder för
rättstrygghet och ett hinder för fortsatt utveckling av jämställdheten. Visionen
för handlingsplanen bör vara att allt våld, hot om våld och kränkningar mot
kvinnor i alla åldrar i Hallsbergs kommun ska upphöra.
Socialförvaltningen har sedan utarbetat ett förslag till handlingsprogram.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 50 2009)
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta ett
förslag till program.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Christina Johansson att ärendet ska återremitteras till
socialnämnden.
_________

KS § 67

Dnr KS 68/2009

Handikappolitiskt program
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återermitteras till kommunkansliet.
Ärende
En arbetsgrupp under ledning av socialförvaltningen har utarbetat förslag till
handikappolitiskt program med underrubriken: ”- ett program för att motverka
diskriminering av människor med funktionsnedsättning”. I arbetsgruppen har
deltagit dels företrädare för olika brukargrupper inom handikapprörelsen, dels
företrädare för kommunens olika verksamheter.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 51 2009)
Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta ett förslag till program.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Mia Sydow Mölleby att ärendet ska återremitteras till
kommunkansliet.
_________

KS § 68

Dnr KS 78/2009

Anställningsstopp
Kommunstyrelsens beslut
1. Anställningsstopp i enlighet med vad som framgår av bilagt förslag införs
från och med den 3 juni 2009.
2. Ärendet förklaras vara omedelbart justerat.
Ärende
Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget och de verksamhetsförändringar som kommunen kommer att behöva genomföra har personalchefen
på uppdrag av den centrala budgetberedningen lämnat bifogat förslag till
formulering av ett anställningsstopp i Hallsbergs kommun.
Förslaget har MBL-förhandlats den 11 maj, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 52 2009)
Arbetsutskottets beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget. Han yrkar även att
ärendet ska förklaras för omedelbart justerat.
_________

KS § 69

Dnr KS 79/2009

Ansvar för statistikverksamhet i Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen är centralt statistikansvarig i Hallsbergs kommun.
2. Mattias Jansson utses att vara statistikansvarig tjänsteman.
Ärende
Alltmer statistik levereras idag i elektronisk form. När kommunen inhämtar
data som används för behandling och framställning av statistik, exempelvis
tabeller med, från sekretessynpunkt, ogranskat material från statistiska
centralbyrån (SCB) måste beaktas att dessa uppgifter kan omfattas av sekretess.
För att kommunen i vissa fall ska kunna få tillgång till statistiskt material från
SCB i elektronisk form måste uppgifterna också hos kommunen omfattas av
statistiksekretessen. Det bör genom detta beslut klargöras att kommunstyrelsen
har det centrala statistikansvaret och att Mattias Jansson är statistikansvarig
tjänsteman.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 53 2009)
Arbetsutskottets beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 70

Dnr KS 80/2009

Deltagande i utvecklingsarbete mot alkoholskador och
narkotika
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun ska delta i utvecklingsarbetet ”Små kommuners
förebyggande arbete mot alkoholskador och narkotika”
2. Som styrgrupp av förtroendevalda utses Christina Johansson, Inga-Britt
Ritzman och Ewa Unevik.
3. Som ansvarig tjänsteman för utvecklingsarbetet i kommunen utses Håkan
Andersson, socialförvaltningen.
Ärende
Hallsbergs kommun har från länsstyrelsen fått inbjudan att delta i ett
utvecklingsarbete mot alkoholskador och narkotika. Kommunens samverkansråd för barn och ungdomar har rekommenderat kommunen att delta i
utvecklingsarbetet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 54 2009)
Arbetsutskottets beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 71

Dnr KS 81/2009

Förordnande av parkeringsvakt i Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Sören Bengtsson förordnas av Hallsbergs kommun att vara parkeringsvakt i
kommunen.
2. Förordnandet av Bengt Svärd som parkeringsvakt upphör härmed.
Ärende
Det har uppkommit behov av att besluta om förordnande av ny parkeringsvakt.
Kommunkansliet och miljö- och teknikförvaltningen, där parkeringsvakten
kommer att vara placerad, föreslår att Sören Bengtsson, förordnas att vara
parkeringsvakt samt att hittillsvarande parkeringsvakts, Bengt Svärd,
förordnande upphör.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 55 2009)
Arbetsutskottets beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 72

Dnr KS 82/2009

Länstrafikplan
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna och kommunstyrelsen fattar beslut vid ett
senare tillfälle.
Ärende
Det har under en längre tid pågått arbete inom Regionförbundet Örebro län för
att utarbeta en länstrafikplan i vilken prioritering av infrastrukturinsatser i länet
görs. Remissmaterial i ärendet har ännu inte kommit, men vid
kommunstyrelsens sammanträde diskuteras frågan mot bakgrund av vad som
hitintills är känt.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 56 2009)
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle tas i kommunstyrelsen vid senare
tillfälle.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att beslut ska tas vid ett senare tillfälle.
_________

KS § 73

Dnr KS 30/2008

Komplettering av reglerna för korttidshyra; hyra av
Bergöövalvet
Kommunstyrelsens beslut
Reglerna för korttidshyra kompletteras med belopp för hyra av Bergöövalvet i
enlighet med vad som framgår av bilaga.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade i november 2007 om regler och avgifter för
korttidshyra kommunens olika lokaler och anläggningar. Enligt dessa regler
finns det tre olika grupper av hyresgäster för vilka hyresnivåerna är olika för
respektive lokal eller anläggning.
Den första gruppen (grupp nr 1) avser uthyrning för barn- och ungdomsverksamhet inom föreningar i kommunen, den andra gruppen (grupp nr 2) avser
uthyrning till verksamhet som riktar sig till vuxna inom föreningar i kommunen
och den tredje gruppen (grupp nr 3) avser uthyrning till övriga såsom till
exempel föreningar från andra kommuner, företag, privatpersoner och offentlig
förvaltning.
I förslaget föreslås följande hyresnivåer för Bergöövalvet:
Grupp nr 1

grupp nr 2

grupp nr 3

200 kr/tim
1500 kr/dygn

250 kr/tim
1800 kr/dygn

300 kr/tim
2000 kr/dygn

Därtill kommer en bestämmelse om att kommunala nämnder och
kommunstyrelse kostnadsfritt ska kunna hyra Bergöövalvet för sina
sammanträden och för personaluppvaktningar.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 57 2009)
Arbetsutskottet beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 74

Dnr KS 83/2009

Anvisningar för delårsrapport 2009 för Hallsbergs
kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar för delårsrapport 2009 antas.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på anvisningar för delårsrapport 2009,
se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 59 2009)
Arbetsutskottet beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 75

Dnr KS 83/2009

Anvisningar för delårsrapport 2009 för kommunala bolag,
kommunalförbund och stiftelser
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningens förslag till anvisningar för delårsrapport 2009 för antas.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på anvisningar för delårsrapport 2009,
se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 60 2009)
Arbetsutskottet beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 76

Dnr KS 84/2009

Anställning av fältassistenter
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Socialnämnden ska snarast möjligt anställa två fältassistenter som ska arbeta
förebyggande med barn och ungdomar. Arbetet ska bedrivas huvudsakligen ute
i samhället.
2. Kostnaden för fältassistenterna ska finansieras inom socialnämndens budget
och kommer att särskilt diskuteras i samband med kommande beslut om
resultatöverföringar.
Ärendet
Det finns ett behov i kommunen att förstärka det förebyggande arbetet med
barn och ungdomar inom kommunen. Det föreslås därför att socialnämnden
snarast möjligt ska anställa två fältassistenter som ska arbeta förebyggande med
barn och ungdomar. Arbetet ska bedrivas huvudsakligen ute i samhället.
Kostnaden för fältassistenterna ska finansieras inom socialnämndens budget
och kommer att särskilt diskuteras i samband med kommande beslut om
resultatöverföringar.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 61 2009)
Arbetsutskottet beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 77

Dnr KS 88/2009

Tillsättande av särskild budgetarbetsgrupp
Kommunstyrelsens beslut
En arbetsgrupp om fem personer ska utses med uppdrag enligt vad som framgår
nedan. Beslut vilka som ska ingå fattas vid ett senare tillfälle.
Ärende
Under det centrala budgetarbetet har man enats om förslag till budget 2010 och
flerårsplaner för 2011 och 2012. Under rubriken Finansiering i flerårsplanerna
finns det ospecificerade poster för verksamhetsförändringar.
Man har under budgetarbetet enats om att det ska tillsättas en särskild
arbetsgrupp bestånde av fem förtroendevalda som med erforderligt
tjänstemannastöd, senast i november 2009 ska lägga förslag på hur
verksamhetsförändringarna ska kunna verkställas.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 62 2009)
Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle tas upp i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att kommunstyrelsen skulle besluta om
tillsättande av arbetsgrupp och att deltagarna skulle utses vid ett senare tillfälle.
_________

KS § 78

Beslutad, men ej verkställd upplåning
Kommunstyrelsens beslut
Frågan tas upp till beslut vid ett senare tillfälle.
Ärendet
Rubricerad fråga har diskuterats i det centrala budgetarbetet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 63 2009)
Arbetsutskottet beslutade att frågan skulle tas upp i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att frågan ska tas upp till beslut vid ett
senare tillfälle.
________

KS § 79

Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2009-03-31 -2009-05-20 enligt separata listor.
Dnr KS 71/2009
Ekonomiska rapporter från förvaltningarna
Protokoll från utskotten
________

KS § 80

Dnr KS 96/2008

Reviderad investeringsbudget 2009
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges tidigare beslut i juni 2008 KF § 62 om årsbudget för
inventarieanslag 2009 upphävs.
2. Reviderad årsbudget för investeringsanslag för 2009 fastställs enligt bilaga 1,
2009-05-15.
Ärende
Ekonomiavdelningen har i tjänsteutlåtande nr 5/2009, bilaga, lämnat förslag på
reviderad investeringsbudget 2009.
I protokollet antecknas att kommunstyrelsens ledamöter är överens om att
medel som till följd av beslut i kommunstyrelsen den 15 april 2009, § 48, ska
användas för ombyggnad av Alléhallen, primärt ska användas till höj- och
sänkbar botten i lilla bassängen.
Arbetsutskottets förslag till beslut (KSAU § 58 2009)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle tas upp direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Reservationer
Ewa Unevik, Lennart Pettersson, Anders Lycketeg, Helena Berghed och Erik
Storsveden reserverar sig mot den del av beslutet som avser tilläggsanslag för
kulananläggning i Vretstorp. Detta sker i linje med tidigare reservation i
ärendet i kommunstyrelsen i mars om kulananläggningen i Vretstorp.
________

KS § 81

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 § 82

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:
Ordföranden rapporterar att Nora och Lindesbergs kommuner kommer att
föreslås bli nya medlemmar i Nerikes Brandkår.
Ordföranden m fl rapporterar även om pågående arbete med reviderad budget i
sydnärkes utbildningsförbund.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.
_________

KS 83

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.
_________

KS 84

Dnr KS 67/2009

Detaljplan för fastigheten Skävi 1:56 m fl i Vretstorp,
Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Thomas Doxryd, Inga-Britt Ritzman och Christina Johansson ges rätt att var
och en för sig besluta om antagande av detaljplan för fastigheten Skävi 1:56
i Vretstorp i Hallsbergs kommun, i enlighet med vad som framgår av
strategiutskottets beslut i ärendet den 2 juni 2009.
Ärendet
Ägarna till fastigheten Skävi 1:56 m fl i Vretstorp vill uppföra garage och
förrådsbyggnad, som inte kan rymmas på tomten pga så kallad prickmark
och då tomten i sin nuvarande utformning inte rymmer den önskade
tillbyggnaden.
Kommunstyrelsen har i beslut den 26 april 2005 beslutat att kommunen på
begäran av fastighetsägare i kommunen ska genomföra mindre
planändringar. Förutsättningarna för detta är att ändringen går att genomföra
med enkelt planförfarande och inte berör allmänna intressen eller möter
motstånd från grannar och andra sakägare. Vidare ska planavtal tecknas
enligt vilket fastighetsägaren ska bidra med 5 000 kr till täckande av
kostnaderna för planändringen.
Strategiutskottet har mot bakgrund av förslag från stadsarkitekten godkänt
upprättat planavtal samt godkänner för samråd enligt 5 kap 28 § plan- och
bygglagen förslag till detaljplan för fastigheten Skävi 1:56 mfl i Vretstorp i
Hallsbergs kommun.
För att ägaren till den aktuella fastigheten ska ges möjlighet att påbörja
önskad tillbyggnad så snart som möjligt, föreslår kommunkansliet att
kommunalråden, var och en för sig, ska ges rätt att besluta om antagande av
ny detaljplan för fastigheten, efter erforderligt samråd m m.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 85

Dnr KS 89/2009

Brev från SEKO
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Kommunen har fått ett brev från representanter för lokalavdelningar inom
SEKO respspektive ST ang parkeringsplatser i Hallsberg, se bilaga.
Ordföranden i kommunstyrelsen och ordföranden i miljö- och tekniknämnden
informerar om att de frågor som tas upp i brevet hanteras av miljö- och
teknikförvaltningen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att informationen ska läggas till handlingarna.
_________

