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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-18

Plats och tid

Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 - 20.05

Beslutande

44 ledamöter enligt närvarolista

Övriga deltagande

Niklas Tiedermann

Utses att justera

Jenny Steen och Anders Lycketeg

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

57 - 82

Niklas Tiedermann
Ordförande
Hans Karlsson
§§ 57-63, 65-82

Östen Karlsson
§ 64

Jenny Steen

Anders Lyckteg

Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-06-18

Datum för
anslagsuppsättande

2012-06-26

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2012-07-19

KF § 57

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 § 58

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter Rebecka Schoffas inlägg, avslutas frågestunden.
Ärende
Rebecka Schoffa, som företräder ett nätverk som motsätter sig uppförande av
industripark med vindkraftverk vid bl a Nyckelhult söder om Tisaren i
Askersunds och delvis Hallsbergs kommun, framför nätverkets bestämda
åsikter om att planerna inte bör genomföras.
_______

KF § 59

Aktuell information
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärende
Solveig Eriksson informerar om att Hallsbergs kommun har omdiplomerats som
Fair Trade City.
_______

KF § 60

Dnr KS 6/2012

Val efter Bengt Eriksson, ersättare i Hallbo
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i Hallbo väljs Gunnel Hedström (S).
_______

KF § 61

Dnr KS 6/2012

Val av ersättare i stiftelsen Nygårdshemmet
Kommunfullmäktiges beslut
Till ersättare väljs Hans Nilsson (M).
_______

KF § 62

Dnr KS 6/2012

Val av revisorsersättare i Fallagårdens stiftelse efter
Robin Zetterman (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny revisorsersättare i Fallagårdens stiftelse väljs Mattias Björklund (M).
_______

KF § 63

Dnr KS 57/2012

Årsredovisning för HIBA 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för 2011 tillstyrks för fastställande.
2. Stämmoombudet ges i uppdrag att föreslå att styrelsen och verkställande
direktören beviljas ansvarsfrihet för 2011.
Ärende
Hallsbergs Industribyggnads AB har inkommit med årsredovisning för 2011.
Även revisionsberättelse har inkommit i vilken revisorn tillstyrker ansvarsfrihet
för styrelsen och verkställande direktören.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 50 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______

KF § 64

Dnr KS 57/2012

Årsredovisning för Hallbo 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för 2011 fastställs.
2. Årets vinst om 3 999 849 kr jämte tidigare balanserad förlust om
- 156 576 531 kr, tillsammans –152 576 684 kr, balanseras i ny räkning.
3. Hallsbergs kommun delar uppfattningen att styrelseledamöterna och verkställande
direktören inte har handlat i strid med stiftelseförordnandet eller stiftelselagen.
Ärende
Hallbo har inkommit med årsredovisning för 2011 som har fastställts av
styrelsen.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 51 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Ewa Unevik bifall till förslaget.
_______

KF § 65

Dnr KS 56/2012

Årsredovisning för Sydnärkes utbildningsförbund 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för 2011 fastställs.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2011.
Ärende
Sydnärkes utbildningsförbund har inkommit med årsredovisning för 2011 som
fastställts av direktionen. Man föreslår att medlemskommunerna godkänner redovisningen. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att direktionen
beviljas ansvarsfrihet, se bilaga
Kommunstyrelsens förslag (KS § 52 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______

KF § 66

Dnr KS 89/2012

Slutredovisningar av investeringsprojekt
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifogade slutredovisningar godkänns.
2. Överskott, 1 210 062 kr, uppkomna på Trafiksäkerhetsprojekten, överförs till
budget 2012.
3. Underskott, 929 815 kr, på övriga investeringsprojekt, täcks av
rörelsekapitalet
4. Överskott, 348 153 kr, på övriga investeringsprojekt, återförs till
rörelsekapitalet.
Ärendet
Teknik- och plannämnden har fattat beslut i ett stort antal slutredovisningar av
investeringsprojekt. Ekonomiavdelningen har nu gått igenom dem och lämnar i
bifogat tjänstetutlåtande 7/2012 förslag till beslut:
1. Bifogade slutredovisningar godkänns.
2. Överskott, 1 210 062 kr, uppkomna på Trafiksäkerhetsprojekten, överförs till
budget 2012.
3. Underskott, 929 815 kr, på övriga investeringsprojekt, täcks av
rörelsekapitalet
4. Överskott, 348 153 kr, på övriga investeringsprojekt, återförs till
rörelsekapitalet.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 53 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman och Ewa Unevik bifall till
förslaget.
_______

KF § 67

Dnr KS 90/2012

Ombudgetering av investeringar från 2011 samt reviderad
drift- och investeringsbudget för 2012 och 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad årsbudget inklusive ombudgeteringar för investeringsanslag 2012
samt investeringsbudget 2013 fastställs enligt bilaga 1, 2012-05-29.
2. Reviderad driftbudget för 2012-2015 fastställs enligt bilaga 3,
2012-05-29.
3. Reviderad resultatbudget för 2012 fastställs enligt bilaga 4,
2012-05-29.
4. Kommunfullmäktige kommer att vid ett senare tillfälle fatta beslut om
konsekvenser för driftbudgeten med anledning av tillkommande beslut om
investeringar.
5. Kommunfuullmäktige kommer att vid behov vid ett senare tillfälle fatta
beslut avseende driftbudgeten med anledning av konsekvenser av pågående
omorganisation.
Ärende
Ekonomiavdelningen har i bifogat material mot bakgrund av diskussioner under
det centrala budgetarbetet, lämnat förslag enligt vad som framgår av bilagor.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 55 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Siw Lunander bifall till förslaget.
_______

KF § 68

Dnr KS 91/2012

Byggande av lägenheter i Hallsberg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Hallsbergs kommun ska gå ut med anbudsförfrågan genom vilken intresserade
företag erbjuds att tillsammans med Hallsbergs kommun bygga lägenheter i
kvarteret Kronan i Hallsberg i enlighet med vad som framgår av bilagt
tjänsteutlåtande.
2. Kommunen kommer att som samarbetspartner välja det företag som lämnar bästa
anbudet i enlighet med det anbudsunderlag som kommunstyrelseförvaltningen har
fått i uppdrag att upprätta.
3. Kommunstyrelsen har rätt att för detta ändamål under 2012, 2013 eller 2014
nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under dessa år med totalt ytterligare 110
mkr.
Ärende
Mot bakgrund av pågående etableringar i Hallsberg, är det viktigt att det inom kort
kommer att finnas nya bekväma lägenheter i centrala lägen i Hallsberg. Kommunen
har därför under en tid arbetat med att på olika sätt få igång byggandet av lägenheter
i Hallsberg. För att underlätta uppförandet av lägenheter föreslås nu att
1. Hallsbergs kommun ska gå ut med anbudsförfrågan genom vilken intresserade
företag erbjuds att tillsammans med Hallsbergs kommun bygga lägenheter i
kvarteret Kronan i Hallsberg i enlighet med vad som framgår av bilagt
tjänsteutlåtande.
2. Kommunen kommer att som samarbetspartner välja det företag som lämnar bästa
anbudet i enlighet med det anbudsunderlag som kommunstyrelseförvaltningen har
fått i uppdrag att upprätta.
3. Kommunstyrelsen har rätt att för detta ändamål under 2012, 2013 eller 2014
nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under dessa år med totalt ytterligare
110 mkr.
Se även kommundirektörens tjänsteutlåtande, som finns i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 56 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

KF § 68 forts
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Magnus Andersson, Ewa Unevik och Anders
Lycketeg bifall till förslaget.
_________

KF § 69

Dnr KS 80/2010

Motion från Helena Berghed (KD) om friskvård för
kommunens anställda
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Ärendet
Helena Berghed har i motion yrkat att lämplig förvaltning ska ges i uppdrag att
ta fram en lämplig modell där kommunens anställda får utökade möjligheter att
fritt välja mellan olika motions- och friskvårdsaktiviteter upp till ett visst
personligt belopp varje månad.
Till stöd för sitt yrkande anför de i huvudsak följande.
Hallsbergs kommun erbjuder kommunens anställda möjlighet att gratis nyttja
Alléhallen anläggning för styrketräning och bad. Det finns ett villkor om
motprestation i form av ett visst antal besök under en begränsad tid. Denna
möjlighet är positiv. Mycket tyder på att sjukskrivningarna har gått ned och att
de anställda mår bättre. Det är dock tveksamt om denna typ av friskvård passar
alla kommunanställda. Många skulle nog av olika skäl välja annat. Skatteverket
reglerar vilka motionsformer som är skattefria, i motionen räknas ett antal olika
aktiviteter upp. Arbetsgivaren kan tillhandahålla den anställde en check eller
liknande som den anställde kan använda för att fritt välja typ av aktivitet.
Kommunkansliet har tidigare efter instruktion från kommunalråden och ordföranden i teknik- och plannämnden och i miljö-, bygg- och myndighetsnämnden
lämnat följande förslag till svar.
Hallsbergs kommun erbjuder sedan några år tillbaka de anställda möjlighet att
träna och simma i Alléhallen mot att den anställde tränar ett visst antal gånger
per år. Denna insats kom till som ett led i arbetet att minska sjukfrånvaron.
Träningsmöjligheterna kombinerades också med en föreläsning om vikten av att
regelbundet röra på sig för att motverka att man mår sämre än vad man hade
kunnat göra. En grundläggande tanke är att det i och för sig är den enskildes
som själv har ansvaret för sin hälsa och välmående, men att arbetsgivaren
samtidigt har ett ansvar för att nedbringa sjuktalen till en såg låg nivå som kan
antas vara acceptabel. Antalet anställda som nyttjar erbjudandet har varierat
över tid, men är för närvarande drygt 450 personer. Sjukfrånvaron har också sjunkit mycket sedan
möjligheten till träning i Alléhallen infördes. I sammanhanget ska man också
komma ihåg att de pengar som respektive förvaltning betalar

KF § 69 forts
till teknik- och planförvaltningen, som ansvarar för Alléanläggningen, för att de
anställda ska få träna där, ju stannar inom kommunens budget. Om man vill
genomföra ett sådant förslag som motionären yrkar på, måste det förenas med
tillskott eller omdisponering av medel. Det är i nuläget inte rimligt att anta det
skulle vara var möjligt, varför motionen, i alla fall för närvarande bör avslås.
Kommunstyrelsen beslutande i april 2011 att ärendet skulle återremitteras till
kommunkansliet för ytterligare förtydliganden. Vad man då avsåg var en
komplettering med undersökning av uppgifter om att träning skulle vara möjlig
dels i Feelgoods (tidigare Halluxa – Hallsbergshälsan) träningslokal vid
Werners backe, dels i styrketräningslokalen vid IP i Vretstorp.
Kommunstyrelseförvaltningen har tidigare tagit reda på att Feelgood inte längre
har kvar sin träningslokal utan man har samlokaliserat sina träningsredskap m
m med Acticgymmet i Alléhallen. Beträffande träningslokalen i Vretstorp har
förvaltningen inhämtat att det aldrig har varit möjligt att träna i
styrketräningslokalen vid IP i Vretstorp utan att betala viss avgift månatlig
avgift.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2012 följande:
Motionen återemitteras till kommunstyrelseförvaltningen med uppdraget att
återkomma med uppgifter om ekonomiska konsekvenser för olika nivåer av
storlek på belopp och antagande om utnyttjandegrad. Dessutom ska redovisas
vad det kan antas kosta att erbjuda träning vid IP i Vretstorp.
Kommunstyrelseförvaltningar redovisar mot bakgrund av kommunstyrelsens
beslut följande:
1. Kommunen har drygt 1200 anställda som uppfyller reglerna för att i dag ha
rätt till träningskort på Alléhallen. Om man utgår från detta antal och från två
olika nyttjandegrader 60 resp 40 % samt två alternativa belopp 500 och 1000
kronor för man följande tabell för årliga kostnader:
40 %
500 kr

60%
240

360

tkr

1000 kr

480

720

tkr

2. Vretstorps IF vill ha 1 080 kr per person och år för träning i träningslokaler
vid Vretstorps IP.

KF § 69 forts
Mot bakgrund av detta och vad som tidigare har anförts i frågan, föreslås
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 58 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut..
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn och Jamal Bayazidi avslag på
motionen, dvs bifall till kommunstyrelsens förslag.
Helena Berghed, Tomas Hagenfors, Anders Lycketeg, Ewa Unevik, Solveig
Eriksson, Erik Storsveden, Lennart Pettersson och Majlis Telemo bifall till den i
motionen framställda att-satsen med den förändringen att ordet ”fritt” stryks.
Propopsitionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden yrkandet om avslag
på motionen mot yrkandet om bifall till motionen i enlighet med det yrkande
som Helena Berghed m fl har framställt. Han finner då att kommunfullmäktige
har beslutat att avslå motionen.
Votering begärs, och verkställs genom handuppräckning. Justerarna/rösträknarna biträder ordföranden vid genomförandet av handuppräckningen.
Efter genomförd handuppräckning finner ordföranden att kommunfullmäktige
har beslutat avslå motionen, vilket också blir det slutliga beslutet.
Reservationer
Alla ledamöter från (M), (C), (FP), (KD) och (SD) reserverar sig mot beslutet
att avslå motionen och därmed till förmån för det yrkande som
bl a Helena Berghed har framfört.
_______

KF § 70

Dnr KS 25/2011

Motion om utveckling av klimatsmarta lösningar, Lennart
Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Teknik- och plannämnden ges i uppdrag att ta med motionärens yrkanden i
sitt arbete med vattenfrågorna i Hallsberg.
2. Kommunstyrelsen, genom sin fastighetsavdelning, ges i uppdrag att i samråd
med teknik- och planförvaltningen ta hänsyn till de av motionärens yrkanden
som berör fastighetsavdelningens verksamhet, främst första, andra och tredje
yrkanden, men även i viss mening det fjärde.
3. Teknik- och plannämnden ska till kommunstyrelsen i februari 2013 redovisa
hur arbetet med utredningen fortskrider och vilket resultatet så långt har blivit
av hänsynstagandet till motionärens yrkanden.
Ärende
Lennart Pettersson har i rubricerade motion anfört bl a följande:
Det har genomförts många energibesparande åtgärder inom kommunen. Ett av
de bästa exemplen är uppvärmningen av konstgräsplanen, som sker genom
tillvaratagande av värme i det grundvatten som ändå pumpas upp i området.
Enligt vad som senare redovisats används dock bara en del av det tillgängliga
vattnet för sådana ändamål. Man frågar sig då om det inte vore möjligt att
använda denna briljanta tekniska lösning fullt ut för att minska driftkostnaden
inom andra anläggningar i området. Man kan också ställa sig frågan om det
finns andra anläggningar i kommunen som på samma sätt pumpar upp vatten
som skulle kunna användas för samma ändamål. Vidare bör man under söka om
grönytor bevattnas med dricksvatten när det finns annat bättre vatten att tillgå.
Mot bakgrund av detta yrkar han följande:
Att möjligheterna till maximalt utnyttjande av totala mängden grundvatten som
idag pumpas upp, utreds och ligger till grund för en vidareutveckling av
värmesystemen inom området
Att denna möjlighet vägs in som ett alternativ vid renoveringar och
nybyggnationer.

KF § 70 forts
Att det utreds om detta skulle kunna vara en alternativ uppvärmningsmöjlighet
för delar av bad- och motionsanläggningarna inom området.
Att en kartläggning sker om det finns fler områden inom kommunen där det
idag pumpas upp grundvatten som ej tillvaratas för smarta lösningar inom
energiområdet.
Att möjligheten att utnyttja befintligt avrinningsvatten från Puttlabäcken för
bevattning av grönområden utreds för att minska förbrukningen av vårt dyrbara
dricksvatten.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande förslag till svar.
Motionären tar upp en mycket viktig fråga. Den är viktigt av främst två skäl.
Det ena är att det överhuvudtaget är viktigt att minska på och att kontrollera det
utnyttjande av naturresurser som människan står för. Det andra, och i grunden
egentligen samma skäl, är att Hallsbergs kommun sedan länge bedriver ett
arbete med energieffektiviseringar.
När det gäller frågan om hur kommunen förvaltar vattenfrågorna kan bl a
följande sägas. Dessa har alltid varit viktiga och kommer antagligen att spela en
allt större roll framöver. En kommuns nyttjande av vatten är resultatet av
samhällets över tiden skiftande behov och av framsteg inom forskning och
annan kunskapsinhämtning inom området. Teknik- och planförvaltningen
bedriver mot denna bakgrund sedan några år ett större arbete med att reda ut
vattenfrågorna i centrala Hallsberg. Motionärens förslag passar väl in som
kompletterade frågeställningar i detta arbete. Motionen bör därför bifallas på
följande sätt:
1. Teknik- och plannämnden ges i uppdrag att ta med motionärens yrkanden i
sitt arbete med vattenfrågorna i Hallsberg.
2. Kommunstyrelsen, genom sin fastighetsavdelning, ges i uppdrag att i samråd
med teknik- och planförvaltningen ta hänsyn till de av motionärens yrkanden
som berör fastighetsavdelningens verksamhet, främst första, andra och tredje
yrkanden, men även i viss mening det första.
3. Teknik- och plannämnden ska till kommunstyrelsen i februari 2013 redovisa
hur arbetet med utredningen fortskrider och vilket resultatet så långt har blivit
av hänsynstagandet till motionärens yrkanden.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 59 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

KF § 70 forts
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman och Lennart Pettersson bifall till
förslaget.
_________

KF § 71

Dnr KS 11/2011

Förändrad taxa avseende kommunens tillsyn enligt
tobakslagen av detaljhandel med tobaksvaror.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Den årliga tillsynsavgiften för butik som säljer enbart tobak fastställs till 1
500 kr.
2. Den årliga tillsynsavgiften för butik som säljer tobak och folköl fastställs till
2 200 kr.
Ärende
Miljö- bygg- och myndighetsnämnden föreslår mot bakgrund av samråd i
Sydnärkegruppen, en förändring av taxan för tillsyn enligt tobakslagen, se
bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 60 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______

KF § 72

Dnr KS 75/2012

Nya fördelningstal för Nerikes Brandkår
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nya fördelningstal fastställs enligt följande att gälla från och med 2013:
Örebro
Lindesberg
Kumla
Hallsberg
Laxå
Nora
Askersund
Lekeberg

50,2 %
14,8 %
11,6 %
7,7 %
4,6 %
4,2 %
3,7 %
3,2 %

2. Ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs i enlighet med bilaga daterad
2012-04-24.
Ärende
Direktionen i Nerikes brandkår har beslutat att föreslå medlemskommunerna att
besluta om nya fördelningstal. Förslaget ska ses mot bakgrund av samrådsmöte
mellan Nerikes brandkår och ordföranden i kommunstyrelserna i
medlemskommunerna.
De närmare skälen till förslaget framgår av bilagt material.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 61 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______

KF § 73

Dnr KS 18/2012

Folkhälsofrågor
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvaret för folkhälsofrågorna läggs hos kommunstyrelsen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens
kontaktperson i det sydnärkegemensamma folkhälsoarbetet.
Ärende
Kommunerna i Örebro län har sedan många år tillbaka haft avtal med landstinget om folkhälsoarbete. Avtalets närmare innehåll har varierat över tiden men
har i huvudsak innehållit bl a följande. Parterna har åtagit sig samverka för en
god hälsoutveckling, att angripa den ojämlika fördelningen av hälsa, verka för
en god hälsa hos barn och ungdomar samt att stärka det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet. Avtalen reglerar också parternas såväl enskilda
som gemensamma åtaganden. I avtalet finns också en reglering av den ersättning som landstinget årligen betala till kommunerna som stöd i folkhälsoarbetet.
Efter att det tidigare gällande avtal löpt ut och parterna var i slutfasen av att
förhandla fram ett nytt avtal, gav kommunstyrelsen kommundirektören i
uppdrag att för kommunens räkning underteckna ett nytt folkhälsoavtal. För
Sydnärkes del innebär det nya avtalet bl a en ytterligare förstärkt samverkan
kommunerna emellan, där folkhälsoresurserna antagligen kommer att föras
samman under Lekebergs kommun. De samlade resurserna kommer att arbeta
gentemot sydnärkekommunerna på ett strukturerat sätt. Detta sätt att arbeta
kommer att stärka det mer långsiktiga folkhälsoarbetet med inriktning på de
gemensamma mål som finns inom folkhälsoområdet.
Det finns nu behov av att förtydliga att kommunens ansvar för folkhälsofrågorna ligger på kommunstyrelsen och att kommundirektören bör ges i
uppdrag att utse tjänsteman som ska vara kommunens kontaktperson i det
sydnärkegemensamma folkhälsoarbetet.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 62 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget
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Dnr KS 41/2012

Riktlinjer – Köregler – Avgifter för förskoleverksamhet
och fritidshem
Kommunfullmäktiges beslut
Bilagt förslag till riktlinjer, köregler och avgifter för förskoleverksamhet och
fritidshem fastställs att gälla från och med den 15 augusti 2012.
Ärende
Kultur- och utbildningsnämnden har i bilagt dokument lämnat förslag på
riktlinjer, köregler och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem i
Hallsbergs kommun att gälla från och med den 15 augusti 2012.
Avsikten har varit att skapa enklare och tydligare regler, särskilt för de
vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande eller är föräldralediga samt för de
vårdnadshavare som arbetar men som behöver barnomsorg under kort tid per
vecka.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återförvisade ärendet till nämnden genom
beslut den 26 mars 2012. Därefter har förslaget kompletterats med en skrivning
om att förskolechefen i undantagsfall kan besluta om placering på annan tid
med hänsyn till barnets behov.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 63 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Siw Lunander bifall till förslaget.
_______
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Dnr KS 95/2012

Policy för måltidsverksamheten i Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget till Matpolicy fastställs med den ändringen att skrivningen under mål
angående två rätter för skolelever ska lyda: ”Kommunen bör senast år 2014 erbjuda
skoleleverna två rätter. Det ska finnas ett vegetariskt alternativ varje dag.”
Ärende
Kostchefen har lämnat in bifogade förslag till policy för måltidsverksamheten i
Hallsbergs kommun.
Förslaget har av kostchefen skickats på remiss till rektorerna, till enhetscheferna
inom kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt till
förvaltningscheferna. Endast två remissvar har inkommit; i det ena ifrågasätts
att rektorerna ska ha ansvar för system för egenkontroll av livsverksamheten
samt framförs åsikten att de pedagogiska måltiderna borde vara gratis. Den
senare synpunkten återfinns också i det andra svaret som har kommit in. Här
kan dock påpekas att policyn inte innebär någon förändring i något av dessa
avseenden mot vad som redan gäller.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 64 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Tomas Hagenfors, Inga-Britt Ritzman och Anders
Lycketeg bifall till förslaget.
Pernilla Wikander Eklund, Mia Sydow Mölleby och Sören Pettersson yrkar att
meningen ”Vid äldreomsorgens boenden ska mängden grönsaker inte ökas”,
stryks. I övrigt yrkar man bifall till förslaget.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden bifallsyrkandet mot
det yrkande som bl a Pernilla Wikander Eklund har
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framfört. Han finner då att kommunfullmäktige ha beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Alla ledamöter från (MP) och (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
yrkande som bl a Pernilla Wikander Eklund framförde.
_________
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Dnr KS 57/2012

Årsredovisning för Finsam (finansiella samordningsförbundet) 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Hallsbergs kommun beviljar mot bakgrund av årsredovisning och revisionsberättelse förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Ärendet
Samordningsförbundet i Sydnärke, Finsam, har upprättat årsredovisning för
2011. Förbundet har tillsammans med revisionsberättelse överlämnat redovisningen till medlemskommunerna. Av revisionsberättelsen framgår att
revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 71 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______
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Dnr KS 81/2012

Motion från Emma Ode (MP) m fl om ökat klimatansvar i
Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Emma Ode (MP) m fl har inkommit med motion enligt vad som framgår av
rubriken ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunfullmäktige för beredning.
_______
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Dnr KS 98/2012

Motion från Katarina Odell och Joacim Storm, båda (M)
om fler förskoleplatser och utbyggnad av skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Katarina Odell och Joacim Storm har inkommit med motion enligt vad som
framgår av rubriken ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Dnr KS 104/2012

Motion från Majlis Telemo (SD) om vindkraft
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Majlis Telemo har vid sammanträdet inkommit med motion enligt vad som
framgår av rubriken ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Lista över ej besvarade motioner läggs till handlingarna.
________
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Meddelanden
Dnr KS 6/2011
Länsstyrelsens sammanräkning, ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Runa Adolfsson (S), Börje Andersson
Löpnr 635/2012
Skrivelse från Stellan Gustafsson om strålning
_________

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-18

§

Namn
1. Thomas Doxryd (s) Sven-Olof Andersson

Närvaro
X

2. Jenny Steen (s)

X

3. Magnus Andersson (s)

X

4. Maja Stopek (s) Mats Pettersson

X

5. Andreas Svahn (s)

X

6. Gunnel Hedström (s)

X

7. Roland Johansson (s)

X

8. Inga-Britt Ritzman (s)

X

9. Tommy Pihl (s) Conny Larsson

X

10. Siv Lunander (s)

X

11. Ulf Ström (s)

X

12. Suzana Madzo (s)

X

13. Hans Karlsson (s)

X

14. Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson

X

15. Bengt-Åke Andersson (s)

X

16. Matilda Ernkrans (s)

X

17. Magnus Fahlström (s)

X

18. Ewa-Rosa Sliwinska (s)

X

19. Rudayna Naji (s)

X

20. Jamal Bayazidi (s)

X

21. Robert Mesic (s)

X

22. Amanda Vikenfalk (s) Lena Larsson

X

23. Joakim Hedelind (s)

X

24. Mia Sydow Mölleby (v)

X

25. Peter Tillman (v) Kari Räihä

X

26. Sören Pettersson (v)

X

27. Emma Ode (mp) Peter Kjellman

X

28. Pernilla Wikander-Eklund (mp)

X

29. Ewa Unevik (m)

X

Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

30. Lennart Pettersson (m)

X
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§

Namn
31. Torbjörn Appelqvist (m)

Närvaro
X

32. Arazu Bayazidi (m) Gunvor Nilsson

X

33. Joacim Storm (m)

X

34. Lars-Gunnar Åström (m) Ann-Christine Appelqvist

X

35. Katarina Odell (m)

X

36. Anders Lycketeg (c)

X

37. Solveig Eriksson (c)

X

38. Östen karlsson (c)

X

39. Erik Storsveden (fp)

X

40. Ingrid Grahn (fp)

X

41. Tomas Hagenfors (kd)

X

42. Birgitta Liljerås (kd) Helena Berghed

X

43. Andreas Lasson (sd)

F

44. Elin Jensen (sd)

X

45. Majlis Telemo (sd)

X

Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

