SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(22)

2009-10-06

Plats och tid

Kommunhuset Hallsberg, kl 11.00 - 15.15

Beslutande

Thomas Doxryd
Roland Johansson
Christina Johansson
Inga-Britt Ritzman
Siv Lunander
Magnus Andersson
Andreas Svahn
Anne Carlqvist Fors
Lars-Åke Zettergren
Peter Kjellman
Lennart Pettersson
Göran Bergström
Anders Lycketeg
Erik Storsveden
Helena Berghed

Övriga deltagande

Utses att justera

Niklas Tiedermann
Ola Sjölin
Ingela Örtegren
Ulf Ström
Solveig Eriksson
Rolf Hedén
Anne Carlqvist Fors

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

112 - 128

Niklas Tiedermann
Ordförande
Thomas Doxryd
Justerare
Anne Carlqvist Fors

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-10-06

Datum för
anslagsuppsättande

2009-10-14

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansleit

Datum för
anslags
nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2009-11-06

KS § 112

Deltidstjänster i kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Personalchefen redovisar statistik över utlysta deltidstjänster. Se bilaga.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

KS § 113

Dnr KS 168/2007

Motion från Magnus Fahlström (S) om vindkraft i
Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles med konstaterandet att vad som föreslås i motionen redan har
genomförts.
Ärendet
Magnus Fahlström yrkar att kommunfullmäktige ska starta ett arbete med att
utveckla vindkraft som ett möjligt försörjnings- och produktionssätt av energi,
och att uppmuntra investeringar i ett sådant system inom vår kommun.
Till stöd för motionen anför han i huvudsak följande.
Allt talar för att miljövänligt och uthålligt producerad energi kommer att vara
ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ i framtiden. Det är självklart att Hallsbergs kommun fortsätter sitt framsynta arbete med satsningar på alternativ
energi och värmeproduktion.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade i april 2008 att ge kansliavdelningen i uppdrag att arbeta fram förslag till Vindkraftplan och att undersöka
möjligheter till bidrag för arbetet. Avdelningen har sedan dess dels påbörjat
arbetet med planen, dels sökt och fått statligt stöd till framtagande av en sådan
plan. Avdelningen har i arbetet tagit hjälp av den senaste kunskapen inom området, och har även under arbetets gång haft omfattande kontakter med markägare, investerare och andra intresserade. Vindkraftplanen kommer att ingå som
del i den kommande översiktsplanen.
Motionen kan därför genom praktisk handling sägas ha givits ett positivt svar.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 78 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 114

Dnr KS 52/2009

Motion från Ewa Unevik (M), Erik Storsveden (FP), Anders
Lyckteg (C) och Helena Berghed (KD) om badsjö i
Hallsberg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Ärendet
Ewa Unevik (M), Erik Storsveden (FP), Anders Lyckteg (C) och Helena Berghed (KD) yrkar i motion att kommunen ska undersöka möjligheter och
kostnader som kan beräknas i samband med genomförande av
medborgarförslag om badsjö i Hallsberg inom ekoparkens område.
Till stöd för motionen anför man i huvudsak följande.
Det har inkommit ett medborgarförslag om anläggande av badsjö i ekoparken i
Hallsberg. Förslaget har behandlats i kommunfullmäktige. I förslaget går bl a
att läsa att en badsjö i ekoparken skulle höja ortens attraktionskraft. Det skulle
bli enklare att bada och barnen skulle ägna sig mer åt fysisk träning.
Anläggningskostnaderna uppges inte behöva bli så höga då varken bilväg eller
parkering behövs och själva anläggningen kan göras med enklare medel.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Så som motionerna uppger har det inkommit ett förslag från kommuninvånare
med det innehållet som anges ovan. Kommunfullmäktige tog vid sitt sammanträde den 23 februari 2009 del av förslaget. Kommunkansliets svar på
förslaget, som avfattats efter föredragning för kommunalråden, innehöll upplysning dels om att förslaget skulle överlämnas till ledamöterna i kommunfullmäktige, dels om att förslaget skulle övervägas noga i framtida planering.
Kommunkansliet anser att det inför arbetet med budget 2011 och flerårsplaner
för 2012 och 2013 kan vara av värde för de förtroendevalda att ha en uppfattning om vad en sådan anläggning som föreslås skulle kosta. Miljö- och teknikförvaltningen bör därför ges i uppdrag att göra en uppskattning av kostnad och
tidsåtgång för att bygga en badsjö i ekoparken i Hallsberg. Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast den 31 mars 2010.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 79 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget

KS § 115

Dnr KS 145/2007

Motion från Mia Sydow Mölleby, Sören Pettersson och
Göril Thyresson alla (V) om ersättning vid arbetsskada
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunkansliets personalavdelning får i uppdrag att i kommunfullmäktige
lämna redogörelse för hur kommunen närmare hanterar frågan om ersättning
vid sjukfrånvaro på grund av skada som har uppkommit i arbetet.
Ärendet
Mia Sydow Mölleby, Sören Pettersson och Göril Thyresson yrkar i motionen
att Hallsbergs kommun ska undersöka möjligheten att teckna en lokal
överenskommelse med fackföreningarna som innebär att den enskilda
arbetstagaren inte lider ekonomisk förlust i samband med skadetillfället.
Till stöd för motionen anför man i huvudsak följande.
Som arbetsgivare har vi ett ansvar för att så långt möjligt förhindra att kommunens personal skadar sig i arbetet. Oavsett hur gott det förebyggande arbetet
än är, kan anställda råka ut för skada. Om man skadar sig i arbetet vid
kommunen gäller samma regler som vi annan sjukdom. Det betyder löneavdrag
om man akut tvingas söka sjukvård. Blir den anställde sedan sjukskriven på
grund av arbetsskadan, gäller samma löneavdrag som vid annan sjukskrivning.
Det finns en försäkring, men den täcker bara kostnader om det anställde blir
sjukskriven en längre tid. Det är illa nog att skada sig i sitt arbete, att behöva
bära en extra kostnad är orimligt.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Hallsbergs kommun har inställningen att den som utan egen förskyllan har
skadat sig i arbetet så långt som är rimligt, ska hållas skadeslös. I praktisk
tillämpning innebär det bl a att den som till följd av våld eller hot i arbetet
måste stanna hemma, inte drabbas ekonomiskt. Men det finns alltid anledning
att utveckla kommunens roll som en god arbetsgivare.
Kommunkansliets personalavdelning bör därför få i uppdrag att lämna
redogörelse för hur kommunen närmare hanterar den aktuella frågan idag.
Personalavdelningen bör också få i uppdrag att, för det fall de förtroendevalda
anser att detta ansvar bör utökas, lämna förslag på hur det skulle kunna gå till.
Detta uppdrag ska redovisas till kommunstyrelsen senast

KS § 115 forts
den XX. För helhetens skull ska tilläggas att Hallsbergs kommun i likhet med
andra kommuner låter sig företrädas av Sveriges Kommuner och Landsting i
avtalsförhandlingar med de fackliga organisationerna, och det är i första hand
genom sådana förhandlingar som förändringar i kollektivavtal ska ske.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 80 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att personalavdelningen får i uppdrag att
på kommunfullmäktigesammanträdet redovisa hur kommunen närmare hanterar
den aktuella frågan.
_________

KS § 116

Dnr KS 148/2007

Motion från Emma Ode och Peter Kjellman, båda (MP) om
att låta ungdomar rösta i kommunvalen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
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.
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

KS § 116 forts
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 valbarhetsoch 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 genomsnittsåldern 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 hur de personer som styr vårt land på lokal nivå ska utses.
Denna uppfattning står naturligtvis på intet vis i strid med att
kommunfullmäktige är suveränt att fatta det beslut man önskar i sak. För det
fall kommunfullmäktige anser att det ska göras en ansökan om att göra
Hallsbergs kommun till försökskommun kan sägas att det inte finns något
särskilt anvisat förfarande för hur detta ska gå till. Kommunen får i så fall i
skrivelse till regeringen framföra sin önskan och de skäl man har för den. Om
regeringen anser förslaget vara värt att gå vidare med, kan det i så fall ske
genom proposition till riksdagen.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 81 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet

KS § 116 forts
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden, Andreas Svahn och Erik Storsveden
bifall till arbetsutskottets förslag.
Peter Kjellman och Lars-Åke Zettergren yrkar bifall till motionens första attsats.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden arbetsutskottets
förslag mot Peter Kjellmans och Lars-Åke Zettergrens yrkande. Han finner då
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Peter Kjellman och Lars-Åke Zettergren reserverar sig mot beslutet till förmån
för sitt yrkande.
_________

KS § 117

Dnr KS 106/2009

Angående borgensförbindelse med Kommuninvest
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj
1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Hallsbergs kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB: (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Hallsbergs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.
Ärende
I bifogade skrivelse från Kommuninvest föreslås kommunen fatta ett beslut,
som syftar till att säkerställa en enhetlig dokumentation av medlemmarnas
borgensåtaganden, se ovan.
Ekonomichefen tillstyrker att kommunen fattar de beslut som Kommuninvest
föreslår, då det inte innebär någon förändring i sak avseende kommunens
åtaganden.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 82 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden till arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 118

Dnr KS 120/2009

Borttagande av högkostnadsskydd vid familjerådgivning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Högkostnadsskyddet avskaffas.
2. Besöksavgiften på 150 kronor per besök vid familjerådgivningen bibehålls.
Ärende
Socialnämnden har på förslag från Regionförbundet i Örebro län, beslutat
avskaffa hittillsvarande högkostnadsskydd vid familjerådgivningen, se bilagor.
Frågan bör beslutas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 83 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars-Åke Zettergren yrkar avslag på första beslutssatsen i arbetsutskottets
förslag och bifall till den andra beslutssatsen.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden arbetsutskottets
förslag mot Lars-Åke Zettergrens yrkande. Han finner då att kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Lars-Åke Zettergren reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
_________

KS § 119

Dnr KS 83/2009

Delårsrapport för Hallsbergs kommun 2009
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Ärende
Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag till delårsrapport per den 31 juli
2008. Se tjänsteutlåtande 7/2009.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 84 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 120

Dnr KS 83/2009

Beslut med anledning av delårsrapport 2009
Kommunstyrelsens beslut
1. 308 tkr omdisponeras i kommunstyrelsens budget 2009 från identitet
Gemensamma resurser till Identitet Finsam
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
2. Resultatbudgetens kostnader minskas med 2 850 tkr på grund av sänkta
premier för avtalsgruppförsäkringar genom reducering av nämndernas
driftbudget: kommunstyrelsen -250 tkr, miljö- och tekniknämnden
skattefinansierad verksamhet -380 tkr, avgiftsfinansierad verksamhet -40 tkr,
barn- och utbildningsnämnden -990 tkr, socialnämnden -1190 tkr.
3. Driftbudget, investeringsbudget och resultatbudget fastställs enligt bilaga 1,
2009-09-21.
Ärende
Ekonomiavdelningen har lämnat förslag till beslut med anledning av
delårsrapport 2009 se bilaga tjänsteutlåtande 8/2009.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 85 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 121

Dnr KS 117/2009

Sammanslagning av valdistrikten Hässleberg och
Stocksätter i Hallsberg
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Valdistrikten Hässleberg och Stocksätter slås samman till ett valdistrikt med namnet
Hässleberg och med vallokal i Knuten i Hallsberg.
Ärende
Valnämnden har föreslagit en sammanslagning av valdistrikten Hässleberg och
Stocksätter i Hallsberg. Se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 86 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 122

Dnr KS 46/2009

Upphävande av detaljplan för del av området Egna Hem i
Hallsberg, Lärkstigen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Detaljplan för del av Egna Hem i Hallsberg Stg 249 upphävs.
Ärende
Kommunstyrelsens strategiutskott har genom beslut den 8 september 2009
överlämnat förslag om upphävande av detaljplan för del av Egna Hem i
Hallsberg. Detta har föregåtts av att utskottet i mars i år beslutade att ge kommunkansliet i uppdrag att teckna planavtal med exploatör samt att påbörja
planarbetet med att upphäva detaljplan för del av Egna Hem, stg 249 och 343
m m, i Hallsberg.
Utskottet godkände sedan i juni 2009 för samråd enligt 5 kap 28§ plan- och
bygglagen ett förslag att upphäva detaljplan för del av Egna Hem, stg 249
och 343 m m, i Hallsberg.
Stadsarkitekten har sedan för utskottet redogjort för vad som har förekommit
under samrådstiden. Det kan konstaterats att ingen har haft invändningar mot
att upphäva planen. Vidare uppges i utlåtandet att planavtal har tecknats och att
planavgift av har betalats. Stadsarkitekten föreslog därför att förslaget om
upphävande av detaljplanen skulle överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 87 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 123

Dnr KS 131/2008

Firmatecknare för bank- och plusgiro
Kommunstyrelsens beslut
Firmateckning för bank- och plusgiro sker enligt följande:
1. Ingela Örtegren, Inga-Lill Nilsson, Victoria Marklund, Roger Edström, Ola
Sjölin och Niklas Tiedermann två i förening eller en av dem tillsammans med
endera Gerd Hellström, Marita Alsenmyr eller Helena Persson liksom de förtroendevalda politikerna Christina Johansson, Inga-Britt Ritzman, Thomas Doxryd
och Ewa Unevik, två i förening, får på kommunens vägnar utfärda anvisningar på
bank- och plusgiro, med undantag för plusgirokonto 456 47 93 0, samt kvittera ut
eller överlåta checkar och postväxlar som är ställda till kommunen eller något av
dess förvaltningsorgan.
2. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt 1. upphör att gälla från och
med den 15 oktober 2009 från vilket datum istället detta beslut ska gälla.
Ärendet
Med anledning av personalförändringar föreslår ekonomiavdelningen att beslut
om firmatecknare för bank- och plusgiro så att beslutet lyder på detta sätt:
1. Ingela Örtegren, Inga-Lill Nilsson, Victoria Marklund, Roger Edström, Ola
Sjölin och Niklas Tiedermann två i förening eller en av dem tillsammans med
endera Gerd Hellström, Marita Alsenmyr eller Helena Persson liksom de förtroendevalda politikerna Christina Johansson, Inga-Britt Ritzman, Thomas Doxryd
och Ewa Unevik, två i förening får på kommunens vägnar utfärda anvisningar
på bank- och plusgiro, med undantag för plusgirokonto 456 47 93 0, samt
kvittera ut eller överlåta checkar och postväxlar som är ställda till kommunen
eller något av dess förvaltningsorgan.
2. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt 1. upphör att gälla från och
med den 15 oktober 2009 från vilket datum istället detta beslut ska gälla.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 88 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 124

Dnr KS 112/2009

Kommunala bidrag till SISU - Idrottsutbildarna
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunala bidrag till SISU – Idrottsutbildarna ska hanteras skilda från
kommunala bidrag till övriga studieförbund.
2. Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott får i uppdrag att återkomma
med förslag på regelverk för bidragsgivningen till SISU – Idrottsutbildarna.
Ärendet
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott har behandlat frågan om att
hantera kommunala bidrag till SISU – Idrottsutbildarna (nedan SISU) skilt ifrån
kommunala bidrag till övriga studieförbund. Frågan har blivit aktuell sedan
staten beslutat tilldela SISU bidragsmedel direkt från utbildningsdepartementet
enligt särskild förordning, medan övriga studieförbund får sina statliga medel
vid folkbildningsrådet. Kommunerna kan välja olika vägar för sitt fortsatta stöd
till SISU. Man kan fortsätta som hittills. Man kan göra såsom föreslås i detta
ärende, dvs skilja på SISU å ena sidan och övriga folkbildningsförbund å andra
sidan. Slutligen kan man rikta bidraget direkt till idrottsföreningarna istället för
till SISU. I sydnärke har Askersund, Kumla och Laxå kommuner tidigare beslutat enligt det andra alternativet. Kultur- och föreningsutskottet föreslår nu att
även Hallsbergs kommun beslutar att hantera bidragen till SISU på detta sätt.
Kansliavdelningen föreslår dessutom att kultur- och föreningsutskottet får i
uppdrag att återkomma med förslag på regelverk för bidragsgivningen till
SISU.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 89 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 125

Dnr KS 121/2009

Remiss; Ny ägarmodell och nya styrformer för
Länstrafiken Örebro AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens svar framgår nedan.
Ärende
Hallsbergs kommun har från ordföranden i Länstrafiken Örebro län AB (nedan
Länstrafiken) fått ett remissmaterial angående ny ägarmodell och nya
styrformer för Länstrafiken. De frågor man främst vill ha synpunkter på från
remissinstanserna är styrelsens storlek, övergång till en ägare – landstinget samt
frågan om skatteväxling mellan kommuner och landsting. I bilaga finns PM,
Effektivare styrning av Länstrafiken Örebro AB.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Hallsbergs kommun delar uppfattningen att styrningen av Länstrafiken måste
effektiviseras och förenklas. Det är därför motiverat att minska styrelsens storlek. Man måste dock i detta sammanhang finna former för information och
utbyte av erfarenheter och synpunkter på verksamheten. Vidare anser kommunen att det är en bra idé att låta landstingen vara ensam ägare av Länstrafiken. Landstinget i egenskap av direktvalt politiskt styrelseorgan, torde med
sin regionala utblick, ha goda förutsättningar att skapa en bra kollektivtrafik
såväl i länet, som i anslutningar till och från angränsande regioner. En naturlig
följd av detta synsätt, är att det genomförs en skatteväxling mellan kommuner
och landsting. Hallsbergs kommun anser att denna skatteväxling bör ligga på en
nivå som ger utrymme för utveckling och framtida satsningar. Vidare anser
kommunen att det är viktigt att man i det kommande arbetet utreder en ny
ägarmodells effekt på utfallet från det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 90 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. Se
dock tillägg nedan.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars-Åke Zettergren yrkar att kommunen även bör ange att det är viktigt att
man i det kommande arbetet utreder en ny ägarmodells effekt på utfallet från
det kommunanal kostnadsutjämningssystemet.

KS § 125 forts
Ordföranden yrkar bifall även till tilläggsyrkandet från Lars-Åke Zettergren.
_________

KS § 126

Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2009-08-27 -2009-09-27 enligt separata listor.
Dnr KS 122/2009
Ekonomiska rapporter från förvaltningarna
Protokoll från utskotten
________

KS § 127

Rapport och protokoll från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna och protokoll från föregående möten 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. För strategiutskottets del rapporterar Magnus Andersson.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna och protokoll från föregående möten
ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 128

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 rapporterade från arbetet med utvidgning av Nerikes Brandkår.
Ordföranden rapporterade om Hallsbergs Terminal AB, som inviger nya lagret
den 15/10 2009.
Ordföranden rapporterade från sammanträde med sydnärkegruppen.
Ordföranden rapporterade att Regionförbundet i Örebro län kommer att ta
ställning till länstrafikplanen den 22/10 2009.
Ordföranden rapporterade att det i anslutning till nästa kommunstyrelsesammanträde kommer att ske en träff med kommunens revisorer.
Ordföranden rapporterade att det nya länsrådet kommer att besöka kommunen
den 13/11 2009.
Ordföranden rapporterade de senaste invånarsiffrorna.
Ordföranden rapporterade om samtal med utbildningsförbundet angående den
nya konstgräsarenan.
Solveig Eriksson rapporterade från möte i demokratinätverket i Örebro län.
Magnus Andersson rapporterade från möte i FINSAM.
Anne Carlqvist Fors rapporterade från möte med Mälardalsrådets miljöutskott.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.

