SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(19)

2009-12-01

Plats och tid

Ahlsells, Hallsberg, kl 11.00 – 13.15

Beslutande

Thomas Doxryd
Jenny Steen
Christina Johansson
Roland Johansson
Siv Lunander
Magnus Andersson
Andreas Svahn
Anne Carlqvist Fors
Mia Sydow Mölleby
Emma Ode
Ewa Unevik
Lennart Pettersson
Anders Lycketeg
Erik Storsveden
Daniel Karlsson

Övriga deltagande

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

Utses att justera

Anders Lycketeg

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

140 - 155

Niklas Tiedermann
Ordförande
Thomas Doxryd
Justerare
Anders Lycketeg

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-12-01

Datum för
anslagsuppsättande

2009-12-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslags
nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2009-12-30

KS § 140

Dnr KS 138/2009

Anvisningar inför bokslut 2009 samt anvisningar för
sammanställd redovisning 2009
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anvisningar för bokslut för Hallsbergs kommun 2009 och för den sammanställda redovisningen 2009 fastställs enligt bilagt förslag från ekonomiavdelningen.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till anvisningar för bokslut och
sammanställd redovisning 2009 enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 98 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 141

Dnr KS 139/2009

Köp av fastigheterna Ulvsätter 3:1 och 3:4 i Hallsberg
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Hallsbergs kommun tecknar köpekontrakt avseende Ulvsätter 3:1 och 3:4
enligt bilaga.
2. Chefen för miljö- och teknikförvaltningen får i uppdrag att besluta om och
genomföra vidareförsäljning av hela eller delar av de aktuella fastigheterna.
3. Köpet finansieras genom intäkter från kommande vidareförsäljningar.
Ärendet
Miljö- och teknikförvaltningen har i uppdrag att förvalta kommunens strategiska fastighetsinnehav och att vid behov förhandla om förändringar i detta
innehav. Förvaltningen har nu tecknat avtal om köp av fastigheterna Ulvsätter
3:1 och 3:4 i Hallsberg. Avtalet är för sin giltighet beroende av kommunfullmäktiges godkännande. Skälet till köpet är att kommunen därigenom kan bidra
till att säkra eventuella utbyggnadsplaner för omkringliggande industri.
Kommunfullmäktige bör också ge chefen för miljö- och teknikförvaltningen
möjlighet att besluta om vidareförsäljning av hela eller delar av de aktuella
fastigheterna.
Kommunens köp av fastigheterna ska finansieras genom intäkter från
kommande vidareförsäljningar.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 99 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 142

Dnr KS 140/2009

Ansökan om bidrag från Filmpool Mitt
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun avslår bidragsansökan.
Ärendet
Filmpool Mitt ekonomisk förening har återigen ansökt om bidrag till
verksamhet. Man ansöker om 50 000 kronor från Hallsbergs kommun.
Hallsbergs kommun har så sent som i september 2008 tagit ställning till en
liknande ansökan från Filmpool Mitt. Kommunstyrelsen skrev då så här:
”Man ansöker om 30 000 kr per år under två år, totalt 60 000 kr. Av bifogade
ansökan framgår bl a att syftet med projektet till vilket medel söks, är att Örebroregionen ska bli ett av Sveriges mest kreativa filmcentra. Det finns också
mål om att ett visst antal filmer ska produceras i regionen per år. Av ansökan
framgår fler detaljer om Filmpool Mitt och dess verksamhet.
Kommunkansliet föreslår att kommunen inte ska bifalla ansökan. Även om det
naturligtvis i sig är positivt att närings- och kulturliv utvecklas ytterligare i regionen, är det svårt att se den direkta nyttan för kommunen av att bifalla ansökan.
Det tål också att påminnas om att kommunen redan genom sitt medlemskap i
Regionförbundet i Örebro län, stödjer Filmpool Mitt. Kommunen utesluter
heller inte att en bedömning i det enskilda fallet av något kommande filmprojekt, kan medföra stöd från kommunens sida.”
Kommunstyrelsen beslutade sedan att avslå ansökan.
Kommunkansliet, som noterar att Regionförbundet har beviljat 2 mkr i
projektstöd, anser att kommunstyrelsen bör avslå ansökan med samma
motivering den här gången också.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 100 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 143

Dnr KS 141/2009

Regler för introduktionsprogram för kommunmottagna
flyktingar i Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Hallsbergs kommun fastställer regler för introduktionsprogram för kommunmottagna flyktingar enligt bilaga.
Ärendet
Kommunstyrelsens serviceutskott har tagit fram förslag till reviderade regler
för introduktionsprogram för flyktingar som tas emot i Hallsbergs kommun.
Materialet finns i bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 101 2009)
Arbetsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 144

Dnr KS 60/2009

Finansiering av Sydnärkes utbildningsförbunds begäran
att kommunen bygger en konstgräsplan samt godkännande av avtal angående nyttjande och skötsel
Kommunstyrelsens beslut
1. Hallsbergs kommun beslutar att godkänna avtal med Sydnärkes
utbildningsförbund enligt bilaga.
2. Ökade kapitalkostnader för kommunen täcks genom hyresintäkter.
3. Miljö- och tekniknämndens ökade driftkostnader behandlas i samband med
delårsrapporten för 2010.
Ärendet
Ekonomichefen har i bifogat material lämnat förslag på beslut och avtal i fråga
om finansiering av Sydnärkes utbildningsförbunds begäran om att kommunen
bygger en konstgräsplan, se bilagor. Förslaget överensstämmer med beslutet
ovan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 102 2009)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 145

Dnr KS 148/2009

Information om det ekonomiska utfallet av Karinutställningen
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichefen, i enlighet med
vad som sades i arbetsutskottet, muntligen information i ärendet.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 103 2009)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________

KS § 146

Dnr KS 149/2009

Utställning sommaren 2010; Elise Sahlquist
Kommunstyrelsens beslut
Kultur- och föreningsutskottet får i uppdrag att till kommunstyrelsens
arbetsutskott den 1 februari 2010 redovisa förslag och budget för en utställning
i sommar.
Ärendet
I arbetsutskottet beslutades att kultur- och föreningsutskottet fick i uppdrag att
till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2009 lämna förslag på
projektbeskrivning och budget för utställning sommaren 2010 om Elise
Sahlquist.
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuteras frågan.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 104 2009)
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden kultur- och föreningsutskottet ska få i
uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 februari 2010 redovisa
förslag och budget för en utställning i sommar.
_________

KS § 147

Dnr KS 76/2007

Upphävande av områdesbestämmelse för område på
södra sotternstranden
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslaget till upphävande av områdesbestämmelser för fritidsbebyggelse vid
sjön Sottern, södra stranden, del av fastigheten Prästgården 1:1 i Hallsbergs
kommun bifalls, varigenom områdesbestämmelserna upphävs.
Ärende
Strategiutskottet gav i april 2007 kommunkansliet i uppdrag att mot bakgrund av önskemål från ägaren till fastigheten Svennevad 1:1 på södra
sotternstranden förändra gällande områdesbestämmelser alternativt utarbeta
ny plan för området så att bl a byggrättigheterna kan utökas. Efter samråd
med fastighetsägaren har sedan denne tecknat avtal med kommunen enligt
vilket kommunen ska genomföra arbete med att upphäva områdesbestämmelserna för att på så vis tillgodose önskemålen.
Utskottet godkände i juni 2009 upprättat planavtal samt godkände förslag att
upphäva områdesbestämmelser för fritidsbebyggelsen vid sjön Sottern,
södra stranden i Hallsbergs kommun för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och
bygglagen.
Samråd har sedan skett och utskottet har dels godkänt upprättad samrådsredogörelse, dels för utställning godkänt förslaget att upphäva områdesbestämmelserna för södra sotternstranden.
Efter utställning föreslog stadsarkitekten att utskottet godkänner upprättat
utlåtande med redogörelse för de under utställningstiden inkomna skrivelserna
samt att utskottet antar förslaget till upphävande av områdesbestämmelser för
fritidsbebyggelse vid sjön Sottern, södra stranden, del av fastigheten Prästgården 1:1 i Hallsbergs kommun och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige
för beslut. Utskottet beslutade i enlighet med förslaget.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 105 2009)
Arbetsutskottets beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 148

Dnr KS 143/2009

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens
ekonomiavdelning
Kommunstyrelsens beslut
Dokumenthanteringsplanen fastställs.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på dokumenthanteringsplan, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 106 2009)
Arbetsutskottets beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 149

Dnr KS 13/2005

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn i
Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Serviceutskottet får i uppdrag att på nytt låta undersöka förutsättningarna för ett
mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Hallsbergs kommun.
Ärendet
Kommunstyrelsen svarade i mars 2006 följande på en intresseförfrågan från
Migrationsverket i frågan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
--Av regeringens proposition 2005/06:46 framgår att mottagandet av ensamkommande barn ska handhas av kommuner som har tecknat överenskommelse om detta med Migrationsverket.
Migrationsverket vill innan mars månads utgång ha svar från kommunen om
intresse finns att teckna sådan överenskommelse. Om intresse finns vill man
veta hur den kommunal tidplanen ser ut, vilket datum verksamheten kan starta
samt om kommunen avser att ta över personal och/eller lokaler.
Kommunkansliet lämnar efter uppdrag från ordförandena följande förslag till
svar.
Hallsbergs kommun anser det vara oerhört viktigt att samhället ordnar
mottagandet av ensamkommande barn så att barnen får det bra. Hallsbergs
kommun är också beredd att under de förutsättningar som anges nedan
medverka till att så sker. I detta syfte har också kommunen tagit initiativ till en
rad möten med Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting och med
företrädare för andra kommuner för att diskutera denna viktiga fråga. Eftersom
frågan är mycket sammansatt är diskussionerna med Migrationsverket
emellertid långt ifrån slutförda.
Hallsbergs kommun vill dock redan nu lämna följande svar på Migrationsverkets intresseförfrågan:
Hallsbergs kommun är beredd att teckna överenskommelse med Migrationsverket om det kan ske i former som garanterar att barnen får det bra.
Vidare måste detta överförande av ett statligt ansvar till kommunen med

KS § 149 forts
föra att kommunen får full kostnadstäckning för sitt åtagande. Beträffande
tidplanen för de kommunala besluten kan följande sägas. Först måste
förhandling ske med Migrationsverket som mynnar ut i en för kommunen mot
bakgrund av ovanstående villkor tillfredsställande överenskommelse. Därefter
kan man räkna med att beslutsgången med beslut i bland annat kommunstyrelse
och kommunfullmäktige tar två till tre månader beroende på när i tid en
överenskommelse kan vara klar. Mot bakgrund av detta kan frågan om datum
eller frågorna om verksamhetsövergång inte besvaras i detta skede.
--Diskussionerna med staten har därefter inte lett till att kommunen har kunnat
teckna överenskommelse på det sätt som anges ovan. Det har emellertid nu
kommit signaler från regeringen att förutsättningarna skulle kunna vara sådana
att det kan vara aktuellt att återuppta frågan till behandling.
Arbetsutskottets förslag (KSAU § 107 2009)
Arbetsutskottets beslut överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 150

Dnr KS 47/2009

Ansökan om expropriationstillstånd för del av fastigheten
Lilla Älberg 1:1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun ansöker härmed om expropriationstillstånd för del av
fastigheten Lilla Älberg 1:1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun.
Ärende
Strategiutskottet i kommunstyrelsen beslutade i mars 2009 att kommunkansliet skulle få i uppdrag att mot bakgrund av att vidareutveckla
Hallsbergs betydelse för landets godstransporter på tåg, upprätta detaljplan
för område vid Hult i Hallsberg. Bakgrunden var den att Posten AB tidigare
hade kontaktat Hallsbergs kommun för att undersöka om det i Hallsberg
fanns lämpligt område att uppföra en postterminal på. Posten AB har
tillsammans med Hallsbergs kommun och Banverket kommit fram till att
den enda platsen som kan komma ifråga är det område vid Hult i Hallsberg,
som bl a omfattar del av fastigheten Lilla Älberg 1:1. Denna plats bedöms
som ytterst lämpligt för ändamålet. Den aktuella anläggningen är av stor
betydelse för postkommunikationerna i Sverige och med utlandet.
Anläggningen är också av mycket stor betydelse för näringslivet och för
arbetsmarknaden. Anläggningen bedöms bl a kunna tillföra ett stort antal
arbetstillfällen på orten.
Kommunkansliet har sedan genomfört samråd med anledning av ett
planprogram. Man har även utarbetat ett förslag till plan, som kommer att
behandlas vid strategiutskottets sammanträde den 1 december 2009.
Av bifogat tjänsteutlåtande framgår fastighetsutredning för det aktuella
planområdet. Hallsbergs kommun har genomfört ett omfattande samråd med de
fastighetsägare som berörs av planerna. Vid dessa samråd har framgått att
ägaren till fastigheten Lilla Älberg 1:1 motsätter sig att sälja det aktuella
området. Det finns en omfattande dokumentation av dessa kontakter. Den areal
som ligger inom planområdet är ca 127 000 m2 Av dessa erfordras ca 78 000
m2 från Lilla Älberg 1:1. Arealen från Lilla Älberg motsvarar alltså ca 60 % av
den areal som behövs för att genomföra detaljplanen. Hallsbergs kommun har
därmed redan kontroll över 40 % av arealen inom planområdet.
Av expropriationslagen framgår att fastighet, som tillhör annan än staten, får
tas i anspråk genom expropriation enligt denna lag med

KS § 150 forts
äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt (1 kap 1 §). Expropriation får ske
för att bereda utrymme för anläggning som tillgodoser allmänt behov av
samfärdsel, transport eller annan kommunikation (2 kap 2 §).
En postterminal är en sådan anläggning som omfattas av ovanstående
stadgande.
Expropriation får även ske för att bereda utrymme åt näringsverksamhet eller
anläggning av större betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp (2 kap 4 §).
En postterminal torde omfattas även av denna expropriationsgrund.
Fråga om tillstånd till expropriation prövas av regeringen (3 kap 1 §).
Hallsbergs kommun bör därför enligt kommunkansliets uppfattning, mot
bakgrund av att det inte har gått att komma överens om ett markförvärv på
frivillig väg, ansöka hos regeringen om tillstånd till expropriation. Kommunen
bör dock fortsätta sin strävan att söka en frivillig överenskommelse med
markägaren.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KS § 151

Dnr KS 154/2009

Information om allmänna bestämmelser för vatten- och
avloppsanläggningar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Vid sammanträdet lämnar ordföranden i miljö- och tekniknämnden Christina
Johansson information om Allmänna bestämmelser för vatten och
avloppsanläggningar, ABVA. Kommunstyrelsen kommer i början av 2010 att
kunna ta ställning dels till införande av ABVA, dels till förslag på taxa för
vatten och avlopp.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att informationen läggs till handlingarna.
_________

KS § 152

Meddelanden och delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna lägges till handlingarna.
Ärendet
Meddelanden och delegationsbeslut under perioden 2009-00-29 –
2009-11-20 enligt separata listor.
Dnr KS 152/2009
Rapporter från förvaltningarna
Protokoll från utskotten
_________

KS § 153

Rapport och protokoll från utskotten
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna och protokoll från föregående möten läggs till handlingarna.
Ärendet
På eftermiddagen har strategiutskottet, serviceutskottet samt kultur- och
föreningsutskottet sammanträden.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen lämnar tjänstgörande ordförande rapport inför respektive
utskotts sammanträde.
_________

KS § 154

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 träff med Vägverket om trafiksäkerhetsinvesteringar.
Ordföranden rapporterar från en första träff med nye VD:n för HSB Sydnärke.
Ewa Unevik rapporterar från möte i Länstrafiken.
Kommundirektören rapporterar från möte om Gröna Korridorer och från möte
med Tåg i Värmland.
Anne Carlquist-Fors rapporterar från möte med Mälardalsrådets miljöutskott.
Ordföranden yrkar sedan att rapporterna ska läggas till handlingarna.
_________

KS § 155

Dnr KS 155/2009

Arbetsgrupp för gemensamt ekonomi- och personalsystem
Kommunstyrelsens beslut
Roger Edström och Benny Blankner utses att tillsammans med konsulten Rolf
Hammar utgöra arbetsgrupp i ärendet.
Ärendet
Mot bakgrund bl a av redovisning av utredning om gemensam ekonomirespektive personalfunktion i kommunen är det lämpligt att utreda frågan om ett
gemensamt ekonomi- och personalsystem.
Ordföranden föreslår att en arbetsgrupp ska utses i ärendet. Gruppen bör bestå
av dels personalsekreteraren Benny Blankner, dels ekonomisekreteraren Roger
Edström. Därtill kommer konsulten Rolf Hammar.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet
I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget
_________

