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KS § 86

Information från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Ekonomichefen informerar om de preliminära slutsatser man kan dra av
regeringens besked om innehållet i budgetpropositionen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

KS § 87

Information om sommarskolan
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Chefen för barn- och utbildningsförvaltningen rapporterar om sommarskolan
som har genomförts under den gångna sommaren.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

KS § 88

Dnr KS 98/2009

Nerikes Brandkår; medlemskap för Nora och Lindesbergs
kommuner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nora och Lindesbergs kommuner ska erbjudas medlemskap i Nerikes
Brandkår med verksamhetsstart den 1 januari 2010.
2. Ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med upprättat
förslag.
3. Revisionen för Nerikes Brandkår ska utökas med en ledamot för Nora
kommun och en ledamot för Lindesbergs kommun.
Ärendet
Direktionen för Nerikes Brandkår har vid möte den 25 maj 2009 föreslagit att
Nora och Lindesbergs kommuner ska erbjudas medlemskap i kommunalförbundet. I bilagor finns missivbrev, ny förbundsordning och övrigt underlag för
beslutet.
Direktionen föreslår att medlemskommunerna fattar följande beslut:
1. Nora och Lindesbergs kommuner ska erbjudas medlemskap i Nerikes
Brandkår med verksamhetsstart den 1 januari 2010.
2. Ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med upprättat
förslag.
3. Revisionen för Nerikes Brandkår ska utökas med en ledamot för Nora
kommun och en ledamot för Lindesbergs kommun.
Kommunkansliet föreslår att komunfullmäktige beslutar enligt direktionens
rekommendation.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 65 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 89

Dnr KS 58/2009

Örebro läns medfinansiering av Citybanan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Hallsbergs kommun godkänner att Länstrafiken Örebro AB ingår avtal med
staten om medfinansiering av Citybanan m m 2007-12-18 med de ändringar
som regeringen beslutat 2008-12-18 (uppdrag att förvalta nämnda avtal) samt
2009-05-20 (ändring av tidpunkter för godkännande av samma avtal).
2. Hallsbergs kommun godkänner kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken Örebro AB och samtliga aktieägare i detta bolag angående medfinansiering av Citybanan med förpliktelse för utvecklings- och investeringsåtgärder
om 53 300 000 kronor (jämte indexering) för kollektivtrafiken i Örebro län som
samtliga primärkommuner i länet utom Örebro kommun förbundit sig att vidta
enligt vad närmare anges i detta avtal.
3. Hallsbergs kommun bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och komundirektören att underteckna uppdragsavtalet.
4. Hallsbergs kommun ska under avtalstiden till Länstrafiken för utvecklingsoch investeringsåtgärder utbetala 5 600 000 kronor jämte indexjustering enligt
uppdragsavtalet.
5. Hallsbergs kommun godkänner antagandet av ny bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB.
6. Hallsbergs kommun utser Thomas Doxryd med Christina Johansson som
ersättare att på bolagsstämman i Länstrafiken Örebro AB företräda Hallsbergs
kommun och där rösta för att föreslagen bolagsordning för Länstrafiken Örebro
AB antas.
7. Finansiering av kommunens åtagande enligt p 2 beaktas i driftbudgeten för
respektive år enligt medfinansieringsavtalet dock längst till den tidpunkt som
anges i medfinansieringsavtalets § 4a.
Ärendet
Regionförbundet i Örebro län har lämnat förslag till beslut i ärendet om
Citybanans finansiering i enlighet med vad som framgår nedan.
Kommunkansliet föreslår att Hallsbergs kommun beslutar enligt förslaget.

KS § 89 forts
Företrädare för kommuner och landsting i Uppsala, Sörmlands, Östergötlands,
Örebro och Västmanlands län – kallad lilla förhandlingsdelegationen för
Citybanans medfinansiering – har den 17 december 2007 tecknat avtal med
staten om att lämna bidrag till Citybanans utbyggnad med totalt 2 miljarder
kronor (Medfinansieringsavtalet). Örebro läns del uppgår till 185,4 miljoner
kronor. Finansieringen delas mellan Örebro läns landsting och Örebro kommun.
En utbyggnad av Citybanan har ansetts nödvändig för att skapa ett långsiktigt
hållbart trafiksystem i Stockholm-Mälarregionen och Östergötland och även för
landet som helhet. Genom utbyggnaden av Citybanan tillkommer en väsentlig
kapacitetsökning i järnvägssystemet. Den ökade spårkapaciteten gör det också
möjligt att förbättra punktligheten av tågtrafiken.
Medfinansieringsavtalet gäller under förutsättning av att samtliga kommunala
parter senast den 30 november 2009 godkänner avtalet genom beslut som senare vinner laga kraft. För Örebro läns del är trafikhuvudmannen, Länstrafiken
Örebro AB, part i detta avtal.
Den 18 december 2008 godkände regeringen för sin del avtalet genom särskilt
beslut och uppdrog åt Banverket att genomföra spårutbyggnader som ingår i
överenskommelsen.
Den verksamhet som Medfinansieringsavtalet påbjuder ligger utanför det
verksamhetsföremål som fastställts för Länstrafiken i uppdragsavtal och i
bolagsordning. Med anledning av det utvidgade verksamhetsföremålet krävs
ändringar i bolagsordningen för Länstrafiken Örebro AB samt ett kompletterande uppdragsavtal mellan aktieägarna i Länstrafiken Örebro AB och
Bolaget. Denna ändring skall godkännas av samtliga delägare i bolaget.
Det kompletterande uppdragsavtalet har till syfte att precisera det uppdrag som
ägarna lämnar till Länstrafiken avseende Citybanan samt att ägarna i förhållande till varandra och till Bolaget åtar sig att uppfylla sina ekonomiska åtaganden rörande Citybanan. Avtalet gäller från och med att det undertecknats av
samtliga parter till dess att Bolaget fullgjort de förpliktelser som enligt medfinansieringsavtalet åvilar Bolaget.
Härtill kommer ett åtagande för samtliga övriga kommuner i länet (här avses
inte Örebro kommun eller Örebro läns landsting) att bidra med totalt
53 300 000 kronor under avtalsperioden för att Bolaget skall kunna genomföra
de utvecklings- och investeringsåtgärder som Bolaget beslutar om. Sådant
beslut skall fattas efter samråd med de kommuner som skall bidra till utvecklingsåtgärderna. I bifogade förslag till ”Kompletterande uppdragsavtal” framgår
fördelningen mellan berörda kommuner av de 53 300 000 kronorna utifrån
prisnivå och befolkningsmängd per den 1 januari 2008.

KS § 89 forts
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 66 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Mia Sydow Mölleby yrkar avslag.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden sitt yrkande mot
yrkandet om avslag. Han finner då att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservation
Mia Sydow Mölleby reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande om
avslag.
_________

KS § 90

Dnr KS 91/2007

Motion från Lennart Pettersson (M) om förbättring av
möjligheter till friskvård och andra aktiviteter genom
behovsprövad lokalstandard och ökad kommunikation
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad genom vad som sägs nedan.
Ärendet
Lennart Pettersson yrkar i motion att en utredning ska tillsättas för att klargöra
basbehovet av idrottsanläggningar, hallar och samlingslokaler på respektive ort
inom kommunen. Utredningen ska utmynna i ett basbehov för respektive ort
och ligga till grund för långsiktig planering och prioritering vid investeringsavvägningar inom kommunen.
Han yrkar vidare att kollektivtrafiken justeras så att den möjliggör dagpendling
till Hallsberg från de yttre delarna av kommunen. Busslinjerna bör dessutom
kunna utgöra någon form av aktivitetstransport som gynnar att aktivt
deltagande inom idrott, kurser och studiecirklar på centralorten, där det största
utbudet finns.
Till stöd för motionen anför han i huvudsak följande.
Kommunen samarbetar med landstinget för att göra invånarna friskare och att
nedbringa sjukfrånvaron. Detta talar för att det måste finnas bra möjligheter till
breddidrott och friskvård, där människorna bor. Det är viktigt att det finns möjlighet att kunna ta sig till centralortens större utbud.. Det finns en rad bra
följder av att ha en friskare och aktivare befolkning som dessutom har tillgång
till kollektivtrafik inom och utom kommunens gränser.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Hallsbergs kommun anser att det är mycket viktigt att det finns god tillgång till
samlingslokaler för både idrott och andra aktiviteter. Denna uppfattning har bl a
lett till att kommunstyrelsen i november 2004 behandlade en parlamentariskt
tillsatt utrednings förslag angående sådana lokaler i kommunen. I utredningen
finns en nära nog fullständig genomgång av idrotts- och andra samlingslokaler i
kommunen. Vidare gjordes 2006 en inventering av hallar för idrott och motion i
kommunen i samband med ett förslag om idrottshall i Sköllersta. I inventeringen finns bl a uppgifter om storlek på hallarna, tillgänglig tid, nyttjandegrad och
efterfrågetryck.

KS § 90 forts
Den övergripande lokalplaneringen i kommunen kan enkelt beskrivas på
följande vis. Förvaltningscheferna och representant för Hallbo träffas regelbundet för att tillsammans diskutera aktuellt lokalbehov. Dessa träffar är ett sätt
att uppfylla kravet från kommunfullmäktige på att den samlade koncernnyttan
ska vara styrande när förtroendevalda och tjänstemän fattar beslut och i övrigt
utför sina åligganden. Resultatet av dessa träffar förs vidare till ordförandena i
kommunstyrelse och nämnder, som sedan kan ta initiativ till politisk
behandling av en lokalfråga. Det förekommer naturligtvis också att nämnda
tjänstemannagrupp på initiativ från de förtroendevalda, arbetar med någon
särskild lokalfråga.
I en revisionsrapport, som kommunstyrelsen kommer att svara på vid septembersammanträdet sägs att kommunens lokalförsörjning och lokalplanering ur ett
koncernperspektiv är effektiv och ändamålsenlig. Man anser dock att kommunen bör dokumentera regler eller riktlinjer för ansvar, arbets- och förhållningssätt avseende lokalförsörjning och –planering. Miljö- och tekniknämnden har i
förslag till svar på detta förslag beslutat göra som revisorerna föreslår.
Sammanfattningsvis anser kommunkansliet att kommunen har en god bild över
både resurser och behov när det gäller samlingslokaler av olika slag. Kommunkansliet anser inte att det skulle vara till fördel för invånarnas behov av sådana
lokaler att upprätta en plan med basbehov för respektive ort. Det är istället viktigt att hela tiden hålla frågan om investeringar i lokaler aktuell. Det är viktigt
att den frågan tar sin utgångspunkt i de behov som såväl förtroendevalda som
tjänstemän, på olika sätt och genom olika kanaler uppfattar i sin verksamhet. I
samband med det årliga budgetarbetet ges sedan utmärkt tillfälle att ytterligare
och på ett samlat sätt diskutera resurserna för och behov av investeringar i
lokaler.
Beträffande lokaltrafiken kan sägas att kommunen fortlöpande arbetar med att
få ut så mycket lokaltrafik som möjligt för de pengar kommunen har möjlighet
att använda för detta ändamål. Tonvikten ligger på, att så långt det går, tillhandahålla möjligheter för arbetsresor. Därutöver kommer behovet av resor för
andra ändamål, till exempel för sådant som motionären föreslår. Utan tillskott
av ytterligare resurser, kan pendlingsmöjligheterna inte utökas i någon nämnvärd omfattning. Emellanåt kan dock möjligheter till lämpliga justeringar uppkomma och dessa tillvaratas i den mån det går.

Arbetsutskottets förslag (KSAU § 67 2009)
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.

KS § 90 forts
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 91

Dnr KS 92/2007

Motion från Lennart Pettersson (M) om offensiv
marknadsföring av Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad genom vad som sägs nedan.
Ärendet
Lennart Pettersson yrkar i motion att ett projekt ska startas i syfte att undersöka
möjligheten att skaffa elektroniska informationstavlor som placeras ut på
strategiska platser. Vidare yrkar han att projektgruppen ska ta fram en marknadsföringsplan som löper på två år. Planen ska kvalitetssäkras av en marknadsföringskonsult, om kommunen inte har egen sådan kunskap.
Till stöd för motionen anför han att en offensiv marknadsföring med dagsfärsk
information med stor sannolikhet kommer at fånga in rätt målgrupper och ge
snabb effekt av en välriktad investering inom kommunen.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Kommunkansliet delar motionärens uppfattning, att det är det mycket viktigt att
kommunen marknadsför sig i olika sammanhang och på olika sätt. För närvarande pågår rekrytering av ny informatör att efterträda den förre informatören,
som övergick till nytt arbete på annat håll under sommaren. En viktig uppgift
för den nye informatören blir att slutföra det pågående arbetet med informations- och kommunikationsplan. Planen ska sedan föreläggas
kommunstyrelsens strategiutskott för fastställande. I detta arbete ingår att
överväga formerna för information. Man bör i detta samanhang utreda och ta
ställning till motionärens förslag om elektroniska anslagstavlor.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 68 2009)
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 92

Dnr KS 115/2007

Motion från Emma Ode och Peter Kjellman, båda (MP) om
att separera flygplatsbolaget från länstrafiken
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad genom vad som sägs nedan.
Ärendet
Emma Ode och Peter Kjellman yrkar i motion att kommunfullmäktige ska
verka för att Örebro Läns Flygplats AB (nedan Flygplatsbolaget) blir bolag som
ägs direkt av Örebro läns kommuner och landsting.
Till stöd för motionen anförs i huvudsak följande.
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en skrift om principer för
styrning av kommun- och landstingsägda bolag. Man understryker att det är
viktigt att medborgarna har insyn i bolagen för att inte undergräva legitimiteten
hos kommunal verksamhet i bolagsform. Det är synnerligen viktigt för demokratin att det är lätt att följa verksamheten i de kommunala bolagen, eftersom
dessa ofta förvaltar stora ekonomiska värden. När bolag bildar dotterbolag,
försvåras genast möjligheten att följa beslut och transaktioner.
Länstrafiken är ett bolag i medborgarnas tjänst, ägt av länets kommuner och
dess landsting. Länstrafiken har också ett antal dotterbolag, varav Flygplatsbolaget är ett. Det skulle underlätta insynen och tydligheten, om Flygplatsbolaget ägdes direkt av länets kommuner och landsting.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Offentlighetsprincipen är grundläggande i svensk förvaltningstradition. Med
offentlighetsprincipen avses vanligen reglerna om presumtion för allmänna
handlingars offentlighet, förhandlingsoffentlighet, yttrandefrihet och meddelarfrihet. Genom offentlighetsprincipen ges möjlighet till kontroll av myndigheternas handlande. Förtroendet för myndigheterna blir större om de arbetar under
insyn. Genom offentlighetsprincipen garanteras också rättssäkerhet och effektivitet i förvaltningen. Slutligen sprids information om allmänna angelägenheter
lättare. Det är alltså frågor av största vikt för vår demokrati.
Handlingar hos kommun- och landstingsägda bolag är underkastade samma
regler om offentlighet som handlingar i kommunal förvaltning i övrigt. Detta
gäller oavsett om det rör sig om ett direkt eller indirekt ägt bolag. Allmänheten
har alltså samma rättighet till insyn i ett direktägt bolag som i ett bolag som ägs

KS § 92 forts
indirekt genom annat bolag. Kommunkansliet anser inte att möjligheten till
insyn i Flygplatsbolaget skulle förändras genom en ändring till direkt ägande.
Vad som är avgörande för invånarnas möjligheter att i praktiken få insyn i offentliga angelägenheter är istället den attityd till offentlighetsprincipen som
råder i ett kommunägt bolag (eller för delen också inom kommunal förvaltning
i övrigt). För det fall kommunfullmäktiges ledamöter anser att den attityden bör
förändras inom Flygplatsbolaget, är det bättre att ge särskilda direktiv i frågan
till kommunens ägarombud i Länstrafiken. Ett sådant direktiv skulle kunna
innebära ett yrkande på stämman om att Flyplatsbolaget ska redovisa hur man
tillgodoser allmänhetens berättigade intresse av bolagets efterlevande av offentlighetsprincipen. Det ska för helhetens skull nämnas att kommunstyrelsen i
Hallsbergs kommun i årsredovisningen särskilt redovisar Hallsbergs kommuns
del av kostnaden för Flygplatsbolaget. I 2008-års bokslut var det 512 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 69 2009)
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden och Emma Ode bifall till förslaget.
________

KS § 93

Dnr KS 148/2007

Motion från Emma Ode och Peter Kjellman, båda (MP) om
att låta ungdomar rösta i kommunalvalen
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kommunkansliet för utredning om de legala
förutsättningarna för en försöksverksamhet enligt motionens förslag.
Ärendet
Emma Ode och Peter Kjellman yrkar i motion att Hallsbergs kommun ska
hemställa hos regeringen om att få bli försökskommun för sänkt rösträttsålder
till 16 år vid kommunvalet 2010. Man yrkar även att hemställan ska omfatta en
sänkt valbarhetsålder till 16 år för kommunfullmäktige och övriga kommunala
uppdrag.
Till stöd för motionen anförs i huvudsak följande.
Ungdomarna i vårt land är politiskt intresserade har åsikter och vill gärna
uttrycka dem. Samtidigt är ungdomar underrepresenterade i politiska sammanhang och få törs engagera sig. Viljan till politiskt engagemang måste tas till
vara av politikerna. Röst- och valbarhetsåldern 18 år innebär en snittålder på en
förstagångsväljare på 20 år, vissa är närmare 22 år när de får rösta för första
gången. En sänkning till 16 år innebär att förstagångsväljaren i genomsnitt är
18 år. Majoriteten av ungdomar under 18 år är positiva till en sänkt
rösträttsålder till 16 år.
I dag tillämpar 13 länder en lägre rösträttsålder än 18 år i kommunala eller
regionala val, några länder till och med till riksdag. Erfarenheterna från Tyskland och även Schweiz är goda. Ungdomarna i dessa länder röstar i högre
utsträckning än befolkningen i allmänhet – och de röstar ungefär som folk i
allmänhet.
Kunskapsnivån hos ungdomar ligger högre i dag än vad den har gjort tidigare.
Den statliga Åldersgränsutredningen (SOU 1996:111) ansåg att en sänkning av
rösträttsåldern till 16 år i kommunalvalen vore bra för demokratin och för att
öka ungdomars engagemang i samhällsfrågor. Sänkt rösträttsålder är ett sätt att
stimulera demokratin i allmänhet och de ungas engagemang i synnerhet.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.

KS § 93 forts
Den i motionen nämnda utredningen, Åldersgränsutredningen, föreslog att den
som fyllt 16 år ska ha möjlighet att rösta i kommunala val och i kommunala
folkomröstningar. Detta för att ta ett ytterligare steg på en redan inslagen väg då
man 1991 i kommunallagen införde att personer under 18 år kunde inkluderas i
vissa organ och för samråd. Utredningen ville inte att valbarhetsåldern skulle
sänkas eftersom en omyndig person inte kan ställas till svars för sitt handlande
utan det faller på vårdnadshavaren eller förmyndaren. Remissinstanserna som
svarade på utredningen var dock negativa till en sänkning av rösträttsåldern i
kommunala val eftersom de ansåg att man vid den åldern inte är redo att rösta.
De ville också ha en gemensam valbarhets- och rösträttsålder.
I Åldersgränsutredningen gjordes också en sammanfattning av argumenten för
och emot en sänkning av rösträttsåldern. De motargument som togs upp var: att
gemensamma åldersgränser för myndighet, valbarhet och rösträtt var att
föredra; och att unga människor är alltför lättpåverkade och därmed
trendkänsligare jämfört med vuxna människor i politiska frågor som kan leda
till en ökad instabilitet i politiken och ett utrymme för populistiska inriktade
budskap. Argumenten för var: att unga har större kunskaper idag än 1974; att
det skulle stimulera demokratisk delaktighet vilket behövs med tanke på det
sjunkande medlemsantalet i politiska partier och det minskande valdeltagandet
bland unga; att nu när den äldre generationen ökar i antal bäddar detta för
generationskonflikter i fråga om fördelning av samhällets resurser; att
förlängningen av mandatperioden med tre till fyra år fört med sig att den
faktiska genomsnittåldern bland förstagångsväljarna höjts (en sänkning till 16
år skulle innebära att den genomsnittliga åldern för förstagångsväljarna i så fall
skulle vara ca 18 år).
Det finns alltså flera skäl både för och emot en sänkning. Det finns också en rad
ytterligare skäl än de som redovisats ovan på båda sidor i debatten. Sammanfattningsvis kan sägas att detta i sak är en renodlat politisk fråga. Kommunkansliet anser att det är riksdag och regering som ska stå för detta avgörande, eftersom det handlar om innehållet i grundlagen. Denna uppfattning står naturligtvis
på intet vis i strid med att kommunfullmäktige är suveränt att fatta det beslut
man önskar i sak.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 70 2009)
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att ärendet ska återremitteras till
kommunkansliet för utredning om de legala förutsättningarna för en försöksverksamhet enligt motionens förslag.
_________

KS § 94

Dnr KS 205/2007

Motion från Sören Pettersson och Lars-Åke Zettergren,
båda (V) om idrottsföreningar och idrottshallar i Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Ärendet
Sören Pettersson och Lars-Åke Zettergren yrkar i motion följande:
Hallsbergs kommun ska ta initiativ till en arbetsgrupp med företrädare för
kommun och föreningsliv.
Kommunen ska se över sina målsättningar vad gäller idrottslivet.
Hallsbergs kommun ska starta en inventering av idrottsföreningarnas lokalbehov.
Hallsbergs kommun ska starta en inventering av idrottsföreningarnas behov av
kommunal service
Till stöd för motionen anför de i huvudsak följande.
Hallsbergs kommun har för sin storlek många livaktiga idrottsföreningar. Dessa
kämpar om ett knappt utrymme i våra idrottshallar. Sommaridrotterna skapar
vintervarianter, vilket medför ytterligare svårigheter för vinteridrotterna att få
tid i hallarna. Det finns en rad viktiga skäl att stödja idrottsrörelsen. Många
vuxna lägger ner sin fritid som ledare, idrotten har en fostrande verkan, idrotten
behövs som sysselsättning för en växande generation, gemenskapen betyder
mycket, fysisk träning ger nytta hela livet, idrott är en snabb väg till integration
i samhället. För att detta ska fungera behövs väl anpassade idrottshallar. Dagens
hallar är anpassade utifrån ett allmänt behov och är inte anpassade för den enskilda föreningens behov. Det kan kanske räcka med anpassning av de hallar
som redan finns. Vidare bör kommunen se över sina målsättningar när det
gäller idrottslivet.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Hallsbergs kommun anser att det är mycket viktigt att det finns god tillgång till
samlingslokaler för både idrott och andra aktiviteter. Denna uppfattning har bl a
lett till att kommunstyrelsen i november 2004 behandlade en parlamentariskt
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tillsatt utrednings förslag angående sådana lokaler i kommunen. I utredningen
finns en nära nog fullständig genomgång av idrotts- och andra samlingslokaler i
kommunen. Vidare gjordes 2006 en inventering av hallar för idrott och motion i
kommunen samband med ett förslag om idrottshall i Sköllersta. I inventeringen
finns bl a uppgifter om storlek på hallarna, tillgänglig tid, nyttjandegrad och
efterfrågetryck.
Den övergripande lokalplaneringen i kommunen kan enkelt beskrivas på
följande vis. Förvaltningscheferna och representant för Hallbo träffas regelbundet för att tillsammans diskutera aktuellt lokalbehov. Dessa träffar är ett sätt
att uppfylla kravet från kommunfullmäktige på att den samlade koncernnyttan
ska vara styrande när förtroendevalda och tjänstemän fattar beslut och i övrigt
utför sina åligganden. Resultatet av dessa träffar förs vidare till ordförandena i
kommunstyrelse och nämnder, som sedan kan ta initiativ till politisk
behandling av en lokalfråga. Det förekommer naturligtvis också att nämnda
tjänstemannagrupp på initiativ från de förtroendevalda, arbetar med någon
särskild lokalfråga.
I en revisionsrapport, som kommunstyrelsen kommer att svara på vid septembersammanträdet, sägs att kommunens lokalförsörjning och lokalplanering ur
ett koncernperspektiv är effektiv och ändamålsenlig. Man anser dock att kommunen bör dokumentera regler eller riktlinjer för ansvar, arbets- och förhållningssätt avseende lokalförsörjning och –planering. Miljö- och tekniknämnden
har i förslag till svar på detta förslag beslutat göra som revisorerna föreslår.
Kommunkansliets kultur- och föreningsavdelning har regelbundna träffar med
företrädare för idrottsföreningarna för att komma överens om tider för match
och träning i de olika hallarna. Genom bl a dessa träffar erhåller kommunen en
mycket god bild av behov och tillgänglighet.
Det kan trots det sagda finnas anledning för kommunen att ytterligare fördjupa
dialogen med idrottsföreningarna. Det är viktigt att föreningar och kommunala
företrädare har en god bild av varandras förutsättningar och möjligheter. Det är
dock viktigt att fastslå att sådana dialogmöten inte kan tillåtas blir forum för allmänna önskelistor. Det har kommunen inte resurser att förverkliga. Det är
heller inte bra om företrädare för föreningslivet kommer till sådana möten med
förhoppningar som inte kan realiseras. Kommunstyrelsen kultur- och föreningsutskott bör få i uppdrag att senast den xx till kommunstyrelsen presentera
förslag på hur fördjupad dialog kan genomföras.
När det sedan gäller kommunens mål för den del av verksamheten som har med
idrotts- och föreningslivet att göra ska här nämnas att kommunstyrelsen den 3
september kommer att fortsätta sitt arbete med visioner och mål för kommunens
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verksamheter. I detta arbete kommer det med all säkerhet mål för kommunens
arbete med förenings- och idrottslivet att tas upp.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 71 2009)
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Mia Sydow Mölleby och ordföranden bifall till
motionen.
Reservation
Göran Bergström reserverar sig mot beslutet.
_________

KS § 95

Dnr KS 99/2009

Revisionsrapport ”Granskning av lokalförsörjning,
Hallsbergs kommun”
Kommunstyrelsens beslut
1. Svar på revisionsrapporten framgår nedan.
2. Miljö- och teknikförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till regler och
riktlinjer för ansvar-, arbets- och förhållningssätt avseende lokalförsörjnings/lokalplaneringsprocessen.
3. Miljö- och teknikförvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till riktlinjer
för extern uthyrning.
4. Miljö- och teknikförvaltningens förslag enligt punkterna 2 och 3 ska
överlämnas till kommunkansliet senast den 18 januari 2010.
Ärendet
Kommunfullmäktiges revisorer har överlämnar en revisionsrapport med
rubriken Granskning av lokalförsörjning, Halsbergs kommun.
Revisorerna skriver att kommunens lokalförsörjning/lokalplanering ur ett
koncernperspektiv är effektiv och ändamålsenlig. Kommunens lokaler är, med
vissa undantag, anpassade till den verksamhet som bedrivs. Kommunen har
istället för lokalförsörjningsplan, regelbundna möten få förvaltningschefsnivå
tillsammans med representant från Hallbo, för att tillvarata
koncernperspektivet.
Revisorerna föreslår att kommunens i regler eller riktlinjer ska dokumentera
ansvars- arbets- och förhållningssätt avseende lokalförsörjnings/lokalplaneringsprocessen samt att kommunen ska upprätta riktlinjer för extern uthyrning
Kommunkansliet lämnar i samråd miljö- och tekniknämnden följande förslag
till svar.
Kommunen har lagt ner och lägger ner omfattande arbete på lokalfrågor. Det är
därför tillfredsställande att kunna konstatera att revisorerna har
uppmärksammat resultaten av detta. En del återstår dock att göra. Revisorernas
förslag om regler och riktlinjer för såväl lokalförsörjnings/planeringsprocessen
som den externa uthyrningen kommer därför att genomföras.
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Miljö- och teknikförvaltningen föreslås få i uppdrag att upprätta förslag till
sådana regler att överlämnas till kommunkansliet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 72 2009)
Arbetsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______

KS § 96

Dnr KS 68/2009

Handikappolitiskt program
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till handikappolitiskt program fastställs.
Ärendet
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.
Kommunkansliet har nu, efter återremiss från kommunstyrelsen i juni 2009,
gjort vissa redaktionella förändringar i förslaget till program.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 73 2009)
Arbetsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 97

Dnr KS 82/2009

Länstransportplan för Örebro län 2010 - 2021
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommuns svar på remissen framgår nedan.
Ärendet
Regionförbundet har skickat ut förslag till Länstransportplan för Örebro län på
remiss till bland andra länets kommuner. Planen har arbetats fram av en projektgrupp med tjänstemän som också har diskuterat med dels en politisk beredningsgrupp, dels med regionstyrelsen. Arbetet har bedrivits i dialogprocess med
bl a länets kommuner och intresseorganisationer och företag. Hallsbergs kommun har på olika sätt varit aktiv i arbetet genom hela processen. Genom den
inblick i arbetet och de möjligheter som har givits att påverka det slutliga förslaget kan detta remissyttrande göras tämligen kortfattat.
Hallsbergs kommun anser att prioritetsordningen på de olika etapperna
avseende riksväg 51 bör ändras så att etappen länsgränsen - Hjortkvarn, utförs
före etappen Fagerlunda - Almbro. Skälet till det är att trafikanterna då
snabbare ges en bättre trafiklösning hela vägen ner till Östergötland. Sträckan
Hjortkvarn – länsgränsen är i sämre skick än sträckan Fagerlunda - Almbro.
Hallsbergs kommun noterar att det för 2010 inte finns några medel anslagna för
marknadsanpassning och utvecklingsåtgärder. Det kan finnas skäl att överväga
att flytta medel även till 2010.
Kommunen ställer sig vidare tveksam till att i länstransportplanen inbegripa
sådant i huvudsak kommunalt utredningsmaterial som anges i avsnittet om
Törsjö logistikområde. Om så ändå sker måste frågan ställas vilket motsvarande
material från andra kommuner som också ska tas med i planen.
I övrigt ställer sig Hallsbergs kommun bakom förslaget till länstransportplan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 74 2009)
Arbetsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
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Emma Ode yrkar att kommunen ska svara på det sätt som framgår av bilaga.
Ordföranden yrkar avslag på Emma Odes förslag.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden sitt yrkande mot
Emma Odes yrkande och finner att komunstyrelsen har beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Reservation
Emma Ode reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
_________

KS § 98

Dnr KS 100/2009

Polismyndighetens verksamhetsplan
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommuns svar på remissen framgår nedan.
Ärendet
Polismyndigheten i Örebro län har givit kommunen möjlighet att lämna synpunkter på verksamhetsplan för 2009 att använda som underlag för plan för
2010. Se bilaga.
Kommunkansliet lämnar, efter att ha samrått med miljö- och teknikförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, följande
förslag till svar.
Hallsbergs kommun uppskattar möjligheten att få lämna synpunkter på polisens
verksamhetsplan och ser det som ett led i det goda samarbete som kommunen
upplever finns mellan polisen och kommunen.
Kommunen anser att det är viktigt att det resonemang om särskilt utsedda
kontaktpoliser gentemot skolorna som har förts av polisen tillsammans med
kommunen, fortsätter. Kommunen värdesätter ett sådant förhållningssätt och
anser att det är till nytta för skolans verksamhet på många sätt. Därför bör detta
beskrivas tydligt i verksamhetsplanen.
Kommunen vill också understryka vikten av att polisen arbetar kunskapsbaserat, att ökat fokus läggs på de lokala brottsförebyggande råden och att brottsofferperspektivet ytterligare förstärks.
Hallsbergs kommun vill i detta sammanhang understryka att kommunen värdesätter polisens i olika sammanhang tydliggjorda ambition till samarbete i
brottsförebyggande frågor.
Inför upprättandet av 2010-års plan vill kommunen slutligen framföra att
arbetet med s k samtjänst med polisen särskilt bör beaktas och utvecklas.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 75 2009)
Arbetsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______
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Dnr KS 101/2009

Förskola i gamla brandstationen
Kommunstyrelsens beslut
Miljö- och teknikförvaltningen får i uppdrag att kostnadsberäkna de lokalanpassningar och de åtgärder för utemiljön som måste göras för att en förskoleavdelning skall kunna förläggas till Childrens Upptäckarhuset
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i bifogat material beskrivit vad som
krävs i ombyggnadsväg i och vid gamla brandstationen i Hallsberg, för att man
där ska kunna inrymma en barnomsorgsavdelning. Man föreslår att miljö- och
teknikförvaltningen får i uppdrag att kostnadsberäkna de lokalanpassningar och
de åtgärder för utemiljön som måste göras för att en förskoleavdelning skall
kunna förläggas till Childrens Upptäckarhuset och att miljö- och teknikförvaltningen därefter begär investeringsmedel för detta byggobjekt.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 76 2009)
Arbetsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______
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Dnr KS 200/2008

Vikatorp, fortsatt exploatering
Kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett anslag om 1,9 mkr för utbyggnad av
etapp 2 i Vikatorp i enlighet med miljö- och teknikförvaltningens förslag.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för
strategiska investeringar i 2010-års budget.
3. Miljö- och teknikförvaltningens begäran om anslag för driftkostnader,
behandlas i budgetarbetet för 2011.
Ärendet
Vid arbetsutskottets sammanträde föredrog chefen för miljö- och teknikförvaltningen ärendet. Han uppgav att det finns flera personer som visat allvarligt
intresse för att köpa och bebygga tomter i den ännu icke exploaterade delen av
Vikatorp. Han uppgav att en exploatering skulle kosta cirka 1,9 miljoner
kronor. I detta belopp ingår utbyggnad av vatten och avlopp, bostadsgata med
grusbeläggning samt vissa åtgärder på gångvägen mellan Vikatorp och
Bromsargatan. Förvaltningen har därefter i skrivelse (bilaga) till
kommunstyrelsen begärt anslag för exploatering av etapp 2 i Vikatorp enligt
ovanstående. Förvaltningen har även begärt anslag för årliga driftkostnader med
60 tkr.
För det fall kommunstyrelsen skulle bifalla miljö- och teknikförvaltningen
begäran om fortsatt exploatering av Vikatorp, föreslår ekonomichefen följande:
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett anslag om 1,9 mkr för utbyggnad av
etapp 2 i Vikatorp i enlighet med miljö- och teknikförvaltningens förslag.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för
strategiska investeringar i 2010-års budget.
3. Miljö- och teknikförvaltningens begäran om anslag för driftkostnader,
behandlas i budgetarbetet för 2011.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 200/2008

Vikatorp, fortsatt exploatering
Kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett anslag om 1,9 mkr för utbyggnad av
etapp 2 i Vikatorp i enlighet med miljö- och teknikförvaltningens förslag.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för
strategiska investeringar i 2010-års budget.
3. Miljö- och teknikförvaltningens begäran om anslag för driftkostnader,
behandlas i budgetarbetet för 2011.
Ärendet
Vid arbetsutskottets sammanträde föredrog chefen för miljö- och teknikförvaltningen ärendet. Han uppgav att det finns flera personer som visat allvarligt
intresse för att köpa och bebygga tomter i den ännu icke exploaterade delen av
Vikatorp. Han uppgav att en exploatering skulle kosta cirka 1,9 miljoner
kronor. I detta belopp ingår utbyggnad av vatten och avlopp, bostadsgata med
grusbeläggning samt vissa åtgärder på gångvägen mellan Vikatorp och
Bromsargatan. Förvaltningen har därefter i skrivelse (bilaga) till
kommunstyrelsen begärt anslag för exploatering av etapp 2 i Vikatorp enligt
ovanstående. Förvaltningen har även begärt anslag för årliga driftkostnader med
60 tkr.
För det fall kommunstyrelsen skulle bifalla miljö- och teknikförvaltningen
begäran om fortsatt exploatering av Vikatorp, föreslår ekonomichefen följande:
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett anslag om 1,9 mkr för utbyggnad av
etapp 2 i Vikatorp i enlighet med miljö- och teknikförvaltningens förslag.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från anslaget för
strategiska investeringar i 2010-års budget.
3. Miljö- och teknikförvaltningens begäran om anslag för driftkostnader,
behandlas i budgetarbetet för 2011.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 121/2005

Detaljplan för fastigheten Kvarsätter 2:1 m fl vid sjön
Tisaren i Hallsbergs kommun, antagande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Det den 7 april 2009 upprättade förslaget till detaljplan för fastigheten
Kvarsätter 2:1 m fl vid sjön Tisaren i Hallsbergs kommun, överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
Ärendet
Strategiutskottet har tidigare i olika sammanhang arbetat med frågan om
detaljplan för Kvarsätter. Strategiutskottet har vid sitt sammanträde den 17
mars 2009 beslutat att förvaltningen ska återuppta arbetet med detaljplanen
för att vid nästa möte med utskottet lämna samrådsredogörelse och förslag
till utställningshandling. Vid sitt sammanträde den 15 april beslutade
utskottet att:
godkänna upprättad samrådsredogörelse att ligga till grund för de revideringar och kompletteringar som ska ske i förslaget till detaljplan för fastigheten Kvarsätter 2:1 m fl vid sjön Tisaren i Hallsbergs kommun inför
utställning,
samt att:
godkänna utställningshandling för detaljplan för fastigheten Kvarsätter 2:1
m fl vid sjön Tisaren i Hallsbergs kommun upprättad 2009-04-07 för utställning.
Detaljplanen har nu varit utställd under tiden 1 –22 maj 2009 och i bifogat
utlåtande från stadsarkitekten redovisas de skrivelser som har inkommit. I
utlåtandet föreslås även att utskottet ska godkänna upprättat utlåtande med
redogörelser för de skrivelser som har inkommit under utställningstiden.
Utskottet föreslås även överlämna den 7 april 2009 upprättade förslaget till
detaljplan för fastigheten Kvarsätter 2:1 m fl vid sjön Tisaren, till
kommunfullmäktige för antagande. Slutligen föreslås en omedelbar
justering av protokollet i detta ärende, vilket skulle möjliggöra för
kommunstyrelsen att senare samma dag besluta att ärendet ska föras vidare
till kommunfullmäktige. Utskottet beslutade sedan i enlighet med förslaget.
Strategiutskottets förslag (Strat § 18 1009)
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Utskottet föreslog kommunstyrelsen att föra fram förslaget till detaljplan till
kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsen behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 103

Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2009-05-21 -2009-08-26 enligt separata listor.
Dnr KS 107/2009
Ekonomiska rapporter från förvaltningarna
________

KS § 104

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 § 105

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:
Christina Johansson rapporterar från möte i samverkansrådet och det
brottsförebyggande rådet.
Ordföranden rapporterar från arbete med verksamhetsplanering m m inom
Regionförbundet Örebro län.
Kommundirektören informerar om sydnärkesamarbete inom bl a IT.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 106

Dnr KS 109/2009

Ombyggnad av Centrumhuset och Västra skolan; anslag
och hyresavtal mm
Kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett anslag med 1,8 mkr för ombyggnad av
Centrumhuset och Västra skolan m m i enlighet med miljö- och
teknikförvaltningens förslag.
2. Anslaget finansieras genom hyresavtal med externa hyresgäster motsvarande
1 mkr och genom hyresavtal med interna hyresgäster motsvarande 0,8 mkr.
3. Chefen för miljö- och teknikförvaltningen ges rätt att besluta om hyresavtal
med Polismyndigheten upp till och med en längd av sex år.
Ärendet
Miljö- och teknikförvaltningen har i bifogade skrivelse uppgivit i huvudsak
följande.
Polisen i Hallsberg kommer att utökas med mellan 10-15 poliser varför man
behöver utökade lokaler i Centrumhuset. Polisen har ett behov av 10 arbetsrum,
ett matrum (för ca 60 personer), ombyggnad av kök och ombyggnad av
befintlig carport till 6 garageplatser. Det innebär en utökning av polisens
administrativa lokaler med ca 320 m2. Hallsbergs kommun och polisen är, efter
att ha prövat flera olika alternativ, överens om en lösning av polisens
lokalbehov som innebär att polisen disponerar hela övre våningen (förutom 2
arbetsrum) dvs barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens
nuvarande lokaler. Kommunen och polisen är också överens om hyresnivån för
polisens lokaler. För att kunna genomföra denna förändring kommer ca 100
personer att beröras genom flytt eller genom byte av lokaler. Barn- och
utbildningsförvaltningen lämnar sina lokaler i Centrumhuset och kommer att
flytta till Västra skolan och ta i anspråk de lokaler som Sydnärkes
utbildningsförbund idag nyttjar till vuxenskolans administration.
Det innebär att vissa anpassningar genom ombyggnader måste ske för
utbildningsförbundet för att kunna disponera den gamla delen i Västra skolan
och nyttja viss del i Ekonomen.
Förändringen innebär ingen inskränkning av verksamheterna men leder till ett
effektivare nyttjande av kommunens lokaler. Inför förändringen har samråd har
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skett med samtliga berörda verksamhete, varvid flera olika alternativ har
prövats.
Miljö- och teknikförvaltningen uppger att ovanstående ombyggnadsåtgärder
kommer att kosta 1,8 mkr, varav 1 mkr avser ombyggnadsåtgärder för externa
hyresgäster och 0,8 mkr avser ombyggnadsåtgärder för interna hyresgäster.
För det fall kommunstyrelsen skulle bifalla miljö- och teknikförvaltningens
begäran om ombyggnad av Centrumhuset och Västra skolan, föreslår
ekonomichefen följande:
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett anslag med 1,8 mkr för ombyggnad av
Centrumhuset och Västra skolan m m i enlighet med miljö- och
teknikförvaltningens förslag.
2. Anslaget finansieras genom hyresavtal med externa hyresgäster motsvarande
1 mkr och genom hyresavtal med interna hyresgäster motsvarande 0,8 mkr.
Kommunsekreteraren föreslår att
3. Chefen för miljö- och teknikförvaltningen ges rätt att besluta om hyresavtal
med Polismyndigheten upp till och med en längd av sex år.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 110/2009

Erbjudande om köp av vindkraftanläggning
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Ordföranden informerar om erbjudande från företag att köpa vindkraftanläggningar. Handlingar i akten.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att informationen ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 108

Dnr KS 111/2009

Sommarkollo 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kultur- och föreningsutskottet ges i uppdrag att till kommunstyrelsen
presentera förslag på hur kolloverksamheten för sommaren 2010 ska kunna
anordnas så att alla som ansöker om plats, kan få det.
Ärendet
Kommunens sommarkolloverksamhet har genomförts med stor framgång under
sommaren. Dock har det inte varit möjligt att ta emot alla barn och ungdomar
som har ansökt om plats.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att Kultur- och föreningsutskottet ges i uppdrag att till
kommunstyrelsen presentera förslag på hur kolloverksamheten för sommaren
2010 ska kunna anordnas så att alla som ansöker om plats, kan få det.
_________

KS § 109

Dnr KS 38/2006

Undersökningstillstånd enligt minerallagen, Östanfalla
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Bergsstaten har meddelat att tidigare beviljat undersökningstillstånd enligt
minerallagen för Östanfalla, nordost om Östansjö, har upphört att gälla.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att informationen ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 110

Fortsatt måldiskussion i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fortsätter sin måldiskussion onsdagen den 7 oktober kl 08.30
– 12.00. Lokal meddelas senare.
_________

KS § 111

Dnr KS 6/2009

Särskild arbetsgrupp för verksamhetsförändringar
Kommunstyrelsens beslut
Gruppen ska bestå av Thomas Doxryd, Inga-Britt Ritzman, Mia Sydow
Mölleby, Anders Lycketeg och Ewa Unevik.
Ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 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.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ordföranden föreslår att Inga-Britt Ritzman, Mia Sydow Mölleby och han själv
ska ingå i gruppen. Anders Lycketeg föreslår att Ewa Unevik och han själv ska
ingå i gruppen.
_________

