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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-02

Plats och tid

Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 - 18.50

Beslutande

40 ledamöter enligt närvarolista

Övriga deltagande

Niklas Tiedermann

Utses att justera

Bengt-Åke Andersson och Katarina Odell

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

24 - 38

Niklas Tiedermann
Ordförande
Hans Karlsson
Justerare
Bengt-Åke Andersson

Katarina Odell

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-04-02

Datum för
anslagsuppsättande

2012-04-16

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2012-05-08

KF § 24

Sammanträdets inledning
1. Sammanträdet förklaras öppnat.
2. Sekreteraren genomför på ordförandens uppdrag upprop, se bilaga sist i detta
protokoll.
3. Justerare, tillika rösträknare utses enligt vad som framgår av protokollets
första sida.
4. Sammanträdet förklaras vara utlyst, kallat och kungjort på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs på det vis som följer av detta protokoll.
_________

KF § 25

Allmänhetens frågestund
Några frågor ställs inte, varför frågestunden avslutas.
_______

KF § 26

Aktuell information
Någon information gavs inte.
_______

KF § 27

Dnr KS 6/2012

Avsägelse från uppdrag, Peter Hörlin (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Peter Hörlin entledigas på egen begäran från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen.
_______

KF § 28

Dnr KS 6/2012

Avsägelse från uppdrag, Susanne Bergkvist (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Susanne Bergkvist entledigas på egen begäran från uppdraget som ledamot av
kommunfullmäktige. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen.
_______

KF § 29

Dnr KS 6/2012

Avsägelse från uppdrag, Bengt Eriksson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Bengt Eriksson entledigas på egen begäran från uppdraget som ersättare i
Hallbo.
_______

KF § 30

Dnr KS 112/2010

Detaljplan för Rala industriområde, etapp 2, fastigheterna
Vissberga 8:2 och 11:3 i Hallsberg, Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Upprättat utlåtande med redogörelser för under utställningstiden inkomna
skrivelser godkänns.
2. Förslag till detaljplan för Rala industriområde, etapp 2, fastigheterna
Vissberga 8:2 och 11:3 i Hallsberg upprättat den 6 december 2011 och justerat
vad avser plangränsen i enlighet med fördragning vid sammanträdet antas enligt
5 kap 27 § plan- och bygglagen.
Ärendet
Planeringsarkitekten har i bifogade utlåtande med tillhörande handlingar
redogjort för arbete med och förslag till fastställande av detaljplan för Rala
industriområde etapp 2. Området ligger direkt nordost om den nya rondellen vid
Samzeliigatans korsning med Hardemovägen i Hallsberg.
Hon föreslår att upprättat utlåtande med redogörelser för under utställningstiden
inkomna skrivelser godkänns, samt att förslag till detaljplan för Rala
industriområde, etapp 2, fastigheterna Vissberga 8:2 och 11:3 i Hallsberg
upprättat den 6 december 2011 överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 30 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut
med undantag för vad som redovisas nedan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige föredrar stadsarkitekten ärendet. Han uppger att det efter
utällningstiden och upprättandet av utlåtande har uppkommit fråga om den
befintliga kraftledningen ska byggas om till brottssäkert utförande och vem som
i så fall ska bekosta denna ombyggnad. Frågan saknar aktualitet om ledningen
ligger utanför planområdet. Han föreslår därför att plangränsen ska flyttas tre
meter åt väster, så att kraftledningen inte längre ligger inom planlagt område.
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman sedan bifall till det reviderade
förslaget.
_________

KF § 31

Dnr KS 150/2010

Omfördelning av budgetarna för kommunstyrelsen,
miljö-, bygg och myndighetsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och teknik- och
plannämnden för 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Omfördelning av budgeten mellan styrelse och nämnderna sker, mot bakgrund
av nu kända förutsättningar, i enlighet med vad som framgår av bilaga. Ny
budget för styrelsen och respektive nämnd fastställs enligt vad som också
framgår av bilagan.
Ärendet
Kommundirektören har i bifogat utlåtande och tabell lämnat förslag avseende
ekonomiska konsekvenser för budgeten till följd av förändring av styrelsens och
nämndernas ansvarsområden.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 31 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden, efter att kommundirektören har
föredragit ärendet, bifall till förslaget.
_______

KF § 32

Dnr KS 81/2011

Nyttjanderättsavtal för fastigheten Hallsberg Viby
Lindhult 3:1 (Hallsbergs ridklubb)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifogat avtal fastställs.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram nyttjanderättsavtal för ridanläggningen i Lindhult, se bilaga. På grund av avtalets längd, ska avtalet
godkännas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 32 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______

KF § 33

Dnr KS 53/2012

Motion om ridsport i Hallsbergs kommun, Roland
Johansson (S), Peter Tillman (V) och Emma Ode (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Motion har inkommit enligt vad som framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.
_______

KF § 34

Dnr KS 60/2012

Motion om feriearbete med IT-inriktning, Tomas
Hagenfors (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Motion har inkommit enligt rubrik ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.
_______

KF § 35

Dnr KS 8/2012

Förslag från kommuninvånarna
Ärendet
I handlingarna har bifogats information om inkommande förslag från
kommuninvånarna
_________

KF § 36

Ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Lista över ej besvarade motioner läggs till handlingarna.
________

KF § 37

Meddelande
Löpnr 339/2012
Revisionsrapport "Granskning av implementering och tillämpning
av nya skollag"
_________

KF § 38

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Då inga frågor ställts, avslutas frågestunden.
_______

