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KS § 129

Dnr KS 77/2009

Kvinnofridsprogram
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kvinnofridsprogrammet fastställs enlig bilaga.
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 vilket i
juni 2009 återremitterades till socialnämnden.
Socialnämnden har nu återkommit med förslag till kvinnofridsprogram, som
finns i bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KS § 91 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till förslaget.
_________

KS § 130

Dnr KS 92/2009

Regional kulturstrategi för Örebroregionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunkansliets förslag till svar som sitt eget.
Ärende
Hallsbergs kommun har från Regionförbundet i Örebro län fått förslag till
regional kulturstrategi på remiss. Denna remiss pågår fram till den 15 november
2009. Regionfullmäktige avser att fastslå strategin i januari 2010.
Kulturstrategin har tidigare, i augusti 2009, sänts ut till kommunstyrelsens
ledamöter.
Till ledamöterna har tidigare skickats ut material från möte mellan ledamöter i
kultur- och föreningsutskottet och motsvarande avdelning inom
kommunkansliet. Kommunkansliets kansliavdelning begränsar därför sitt
förslag till yttrande över strategin till att avse följande:
Det kan kraftigt ifrågasättas att det skulle behövas ett nytt regionalt centralt
beläget kulturcentrum i regionen. Det finns redan idag god tillgång till olika
typer av lokaler i regionen.
Vidare bär strategin tydlig prägel av att den har arbetats fram ”i ett växelspel
mellan en bredgrupp med många deltagare…och en analysgrupp”. Detta tar sig
uttryck i att den omfattar väldigt mycket. Baksidan av detta är att vi lätt kan
tappa fokus, när det är så mycket som är viktigt och ska göras. I materialet sägs
att alla strategierna ska genomföras och att allt är viktigt. Att prioritera är svårt,
men kan vara nödvändigt.
Arbetsutskottets förslag (KS § 922009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Christina Johansson bifall till kommunkansliets
förslag.
Emma Ode yrkar bifall till det förslag till yttrande som hon tidigare har
översänt till kommunkansliet för distribution till ledamöterna, se bilaga.
Propositionsordning och beslut

KS § 130 forts
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden Christina
Johanssons yrkande mot Emma Odes yrkande och finner då att
kommunstyrelsens har beslutat bifalla Christina Johanssons yrkande.
Reservation
Emma Ode reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
_________

KS § 131

Dnr KS 128/2009

Regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen 2010 –
2025, dialogremiss
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunkansliets förslag till svar som sitt eget.
Ärende
Hallsbergs kommun har från Regionförbundet i Örebro län fått förslag till
regional utvecklingsstrategi på så kallad dialogremiss. Denna remiss pågår fram
till den 15 november 2009. Under januari till och med mars 2010 kommer
sedan den formella remissen att äga rum, varefter regionfullmäktige avser att
fatta beslut i mars 2010.
Kommunkansliet har i augusti 2009 skickat ut Utvecklingsstrategin till
kommunfullmäktiges ledamöter. Vidare har dessa ledamöter vid kommunfullmäktigesammanträdet den 21 september av företrädare för Regionförbundet
fått en föredragning av dokumentet.
Regionförbundet har som utgångspunkt för den dialog som förts med
kommunfullmäktigeförsamlingarna i länet föreslagit följande frågor:
1. Är målen och strategierna inom temaområdena tillräckligt relevanta och
tydliga?
2. Strategin har ett antal genomsyrande perspektiv, är de rätt perspektiv och är
de tillräckligt bearbetade?
Kommunkansliet föreslår att Hallsbergs kommun nu yttrar sig på följande sätt:
Strategin är mycket ambitiös och innehållsrik. Ibland kanske omfånget och den
emellanåt ymniga detaljrikedomen, skymmer strategins egentliga syfte: att
klargöra för oss själva och omvärlden vilken väg vi väljer att gå tillsammans
och på vilket sätt. Det viktigaste i strategin måste vara att den utgör en
överenskommelse om att vi i möjligaste mån måste verka tillsammans. Annars
riskerar vi utan vidare att komma i bakvattnet efter de regioner som har lycktas
ena sig kring vad som är viktigt.
Omvärlds- och riskdiskussionen kan i vissa avseenden förefalla väl defaitistisk,
men den slutar i konstaterandet att vi måste ha en strategi för den ensamma
större staden och dess regions framtid. Detta är väl bra,
men får inte tolkas som att vi på något sätt utesluter ett gott samarbete med
omvärlden, utanför vår omedelbara närhet.

KS § 131 forts
Tanken med genomsyrande perspektiv är bra. De perspektiv som anges – social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet ligger helt i linje med vad
bl a Hallsbergs kommun har arbetat med under lång tid. Dessa perspektiv bör
uppfattas som riktlinjer för allt vi gör. Det vi överhuvudtaget gör, ska hela tiden
syfta till att bidra till sådan hållbarhet. Att vägen inte alltid kan vara spikrak, är
nog ett rimligt antagande, men riktningen måste ligga klar.
Tema, mål och strategier anger ganska väl vad som är viktigast för regionen att
fokusera framöver. Ibland kan man dock märka en vilja hos författarna att vilja
få med allt som är bra och borde göras. I och med detta finns det risk att
strategin tappas skärpan. Ett sätt att komma ifrån detta är att använda den
lathund som regionförbundet har tagit fram, som den egentliga strategin, och
sedan låta det mer omfattande materialet bli bakgrundsläsning och fördjupning.
Lathunden omfattar sex sidor, och så mycket längre än så bör ett skarpt
dokument nog inte vara. Men inte ens det är nog. Regionen bör samla sig kring
ett fåtal områden som man verkligen är bra inom, där en riktig spets finns.
Endast på detta sätt kan vi sticka ut i omvärlden.
Arbetsutskottets förslag (KS § 93 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar Mia Sydow Mölleby och Ewa Unevik bifall till
kommunkansliets förslag.
Emma Ode yrkar bifall till det förslag till yttrande som hon tidigare har
översänt till kommunkansliet för distribution till ledamöterna, se bilaga.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden Mia Sydow
Möllebys och Ewa Uneviks yrkande mot Emma Odes yrkande och finner då att
kommunstyrelsen har beslutat bifalla det första yrkandet.
Reservation
Emma Ode reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
_________

KS § 132
Dnr KS 144/2009

Dnr KS 129/2009

Tidplan för arbetet med budget 2011 och flerårsplaner för
2012 och 2013 samt sammanträdesplan för 2010 i övrigt
Kommunstyrelsens beslut
Tidplaner fastställs enligt bilaga.
Ärende
Efter att ha tagit del av diskussion i arbetsutskottet lämnar kommunkansliet
förslag på tidplan för sammanträden och budgetarbete enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KS § 94 2009)
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till kommunkansliets förslag.
_________

KS § 133

Dnr KS 130/2009

Prioritering av trafiksäkerhetsobjekt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer prioritering enligt bilaga.
Ärende
Miljö- och teknikförvaltningen har i bifogat material lämnat förslag på prioritering av trafiksäkerhetsobjekt. Av materialet framgår även vilka förslag till
förändringar som har gjorts sedan det förra beslutet om prioriteringar.
Arbetsutskottets förslag (KS § 95 2009)
Arbetsutskottet beslutade att beslut skulle fattas direkt i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till kommunkansliets förslag.
_________

KS § 134

Dnr KS 131/2009

Taxa för miljö- och tekniknämndens verksamhet inom
miljö- och livsmedelsområdena
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för miljö- och tekniknämndens verksamhet inom miljö- och livsmedelsområdena fastställs enligt förslag.
Ärende
Miljö- och tekniknämnden har i bifogat material lämnat förslag på reviderad
taxa för nämndens verksamhet inom miljö- och livsmedelsområdena.
Arbetsutskottets förslag (KS § 96 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 135

Dnr KS 131/2009

Taxa för myndighetsnämndens verksamhet inom miljöoch livsmedelsområdena
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för myndighetsnämndens verksamhet inom miljö- och livsmedelsområdena
fastställs enligt förslag.
Ärende
Miljö- och teknikförvaltningen har lämnat förslag på reviderad taxa för
myndighetsnämndens verksamhet inom miljö- och livsmedelsområdena. Taxan
är i sak densamma som den som finns som bilaga i föregående ärende, KS §
134 2009.
Arbetsutskottets förslag
Ärendet har inte varit uppe i arbetsutskottet, utan väckts vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 136

Dnr KS 127/2009

Avtal om samverkan inom avfallshantering – Närke
Bergslagens Återvinning, NBÅ
Kommunstyrelsens beslut
Avtal om samverkan inom området avfallshantering tecknas enligt förslag.
Kostnader för avtalet finansieras inom miljö- och tekniknämndens budget.
Ärende
Miljö- och teknikförvaltningen har i bifogat material lämnat förslag på nytt
avtal inom samverkan avseende avfallshantering. I bifogat material finns dels
ett missivbrev som närmare beskriver frågan, dels själva avtalet.
Arbetsutskottets förslag (KS § 97 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut..
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 137

Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2009-09-28 -2009-10-28 enligt separata listor.
Dnr KS 135/2009
Rapporter från förvaltningarna
_________

KS § 138

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.
_________

KS § 139

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 från styrelsemöte i Regionförbundet i Örebro län.
Ordföranden rapporterar att Logistikregionen ska fortsätta sitt arbete ett år till.
Ordföranden rapporterar möte i Nerikes Brandkår där Nora och Lindesbergs
kommuner nu har erbjudits medlemskap.
Ordföranden rapporterar att kommundirektören kommer att ingå i
Näringsdepartementets arbete med Gröna Korridorer.
Ordföranden rapporterar från extra stämma i Länstrafiken.
Kommundirektören rapporterar från det första forskningsseminariet i de s k
NeedL-samarbetet.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.
_________

