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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-17

Plats och tid

Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 - 19.05

Beslutande

41 ledamöter enligt närvarolista

Övriga deltagande

Niklas Tiedermann

Utses att justera

Solveig Eriksson och Christina Johansson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

83 - 100

Niklas Tiedermann
Ordförande
Hans Karlsson
Justerare
Solveig Eriksson

Christina Johansson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-09-17

Datum för
anslagsuppsättande

2012-09-26

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2012-10-19

KF § 83

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 § 84

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

KF § 85

Aktuell information
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Thomas Doxryd informerar om att en liten delgation ska resa till Jajce för att
formalisera vänortsöverenskommelsen.
_______

KF § 86

Dnr KS 6/2012

Begäran om entledigade från uppdrag, Maja Stopek (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Maja Stopek entledigas på egen begäran från uppdrag som förste vice
ordförande i kommunfullmäktige.
_______

KF § 87

Dnr KS 6/2012

Begäran om entledigade från uppdrag, Arazu Bayazidi
(M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Arazu Bayazidi entledigas på egen begäran från uppdrag som ledamot av
kommunfullmäktige, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, ledamot i
socialnämnden samt ledamot i socialnämndens individutskott.
2. Ny sammanräkning ska begäras hos länsstyrelsen.
_______

KF § 88

Dnr KS 6/2012

Val efter Maja Stopek (S), förste vice ordförande i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Jenny Steen (S) väljs till förste vice ordförande i kommunfullmäktige.
_______

KF § 89

Dnr KS 6/2012

Val efter Arazu Bayazidi (M), ledamot i socialnämnden
samt ledamot i socialnämndens individutskott
Kommunfullmäktiges beslut
Ulrika Björklund (M) väljs till ledamot i socialnämnden och till ledamot i
socialnämndens individutskott.
_______

KF § 90

Dnr KS 4/2012

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn,
Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Det den 31 maj 2012 upprättade förslaget till detaljplan för fastigheten
Fågelhult 1:12 i Hallsbergs kommun antas enligt 5 kap 27 § PBL.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2011 att ge teknik- och planförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i
Hjortkvarn. Fastigheten ligger i centrala Hjortkvarn längs med riksväg 51.
Kommunstyrelsen godkände sedan med stöd av 5 kap 11 § plan- och bygglagen
för samråd en den 9 januari 2012 upprättad samrådshandling avseende
detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun.
Syftet med planen är att kunna möjliggöra utbyggnad av bensinstation och
restaurang/service. Planarbetet har efter hand kommit att genomföras i enlighet
med normalt planförfarande.
Teknik- och planförvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen fattar följande
beslut.
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat utlåtande med redogörelse för under
granskningstiden inkomna skrivelser.
2. Det den 31 maj 2012 upprättade förslaget till detaljplan för fastigheten
Fågelhult 1:12 i Hallsbergs kommun överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande enligt 5 kap 27 § PBL.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 79 2012)
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förvaltningen förslag.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till förslaget.
_______

KF § 91

Dnr KS 112/2010

Detaljplan för Ulvsätters industriområde (Ahlsell), del av
fastigheterna Ulvsätter 2:4 och Omlastningen 1 m fl i
Hallsberg
Kommunfullmäktiges beslut
Det den 4 juni 2012 upprättade förslaget till detaljplan för Ulvsätters
industriområde (Ahlsell), del av fastigheterna Ulvsätter 2:4 och Omlastningen 1
m fl i Hallsberg antas enligt 5 kap 27 § PBL.
Ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 23 november 2011 att ge teknik- och
planförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med att förändra detaljplanen för
rubricerad fastighet (Ahlsells fastighet i Ulvsätters industriområde i Hallsberg).
Detaljplanen syftar till att revidera och utvidga detaljplanen för del av
fastigheten Ulvsätter 2:4, Lastkajen 1 m fl och därmed göra det möjligt för
företaget Ahlsell att utöka sin industrifastighet i enlighet med vad som
redovisas i Hallsbergs kommuns Översiktsplan.
Efter att ärendet har hanterats i teknik- och planförvaltningen är det nu klart att
föras fram till antagande.
Teknik- och planförvaltningen föreslår nu följande beslut.
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat utlåtande med redogörelse för under
granskningstiden inkomna skrivelser.
2. Kommunstyrelsen överlämnar det 2012-06-04 upprättade förslaget till
detaljplan för Ulvsätters industriområde del av fastigheterna Ulvsätter 2:4,
Omlastningen 1 m fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun, till Teknik- och
plannämnden för antagande enligt 5 kap 27 § PBL.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 80 2012)
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förvaltningen förslag.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till förslaget.
_______

KF § 92

Dnr KS 10/2011

Reglemente för kommunala Handikapprådet
Kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för kommunala Handikapprådet fastställs enligt vad som framgår
av bilaga.
Ärende
Socialnämnden har lämnat förslag på omarbetat reglemente för det kommunala
handikapprådet, se bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 82 2012)
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med socialnämndens förslag.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Magnus Andersson bifall till förslaget.
_______

KF § 93

Dnr KS 10/2011

Reglemente för kommunala Pensionärsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för kommunala Pensionärsrådet fastställs enligt vad som framgår
av bilaga.
Ärende
Socialnämnden har lämnat förslag på omarbetat reglemente för det kommunala
Pensionärsrådet, se bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 83 2012)
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med socialnämndens förslag.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Magnus Andersson bifall till förslaget.
_______

KF § 94

Dnr KS 68/2011

Motion om tobaksfri kommun från Solveig Eriksson (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Ärende
Solveig Eriksson yrkar i rubricerad motion följande:
Hallsbergs kommun ska aktivt verka för
-

att få tobaksfria arbetsplatser
få tobaksfria skolelever/lärare
få en bra arbetsmiljö
att stödja och hjälpa tobaksanvändare till oberoende.

Till stöd för sina yrkande anför hon i huvudsak följande.¨
Visionen är att Hallsbergs kommun ska vara först i Sverige med att vara en
tobaksfri kommun. Rökningen dödar 6600 personer per år i Sverige. Det borde
satsas betydligt mer på tobaksavvänjning. Trenden är att allt fler ungdomar
röker. 70 procent av alla rökare vill sluta. Ett gott exempel är att restauranger
numera är rökfria, vilket bidragit till en bättre arbetsmiljö. Hälften av alla
kommuner i landet har i dag rökfri arbetsplats/arbetstid. Vi borde sätta upp
långsiktiga mål för minskning av tobaksanvändning med slutligt mål om en
nollvision i olika avseenden. Lösningen är inte förbud utan olika former av stöd,
uppmuntran och goda exempel.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar efter instruktioner från nämndordförandena följande förslag till svar.
Tobaksanvändning är ett samhällsproblem, och det är, såsom motionären
påpekar, särskilt allvarligt att trenden är att användningen ökar bland yngre
människor.
I kommunen sker det redan idag en rad åtgärder för att minska tobaksanvändningen. På högstadieskolorna finns ett särskilt arbete med särskilda
rutiner för att få ungdomarna att inte börja/sluta röka. På arbetsplatserna pågår
arbete med att motivera de anställda att sluta använda tobak. Men det borde
kunna gå att göra mer. Det är inte aktuellt med ett förbud
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mot tobaksanvändning, men frågan borde lyftas till mer allmän diskussion. Inte
minst måste frågan om hur personer som kommer i kontakt med kommunen i
egenskap av hemtjänstberättigade, matgäster kunder, eller någon annan
kapacitet, ska slippa att utsättas för tobaksinfluenser undersökas.
I första hand bör man på respektive förvaltning och vid arbetsplatsträffar
diskutera hur tobaksanvändningen ska kunna minska på arbetsplatserna. Man
bör också från kultur- och utbildningsförvaltningens sida redovisa hur det
tobaksförebyggande arbetet fortskrider.
Mot bakgrund av detta bör chefsgruppen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen
redovisa hur arbetet med att på frivillighetens grund minska
tobaksanvändningen på de kommunala arbetsplatserna kan ske. I den rapporten
ska också ingå kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning. Uppdraget
ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2013.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 84 2012)
Kommunstyrelsen beslutade att ge uppdrag i enlighet med vad som framgår
ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen.
_________

KF § 95

Dnr KS 99/2011

Motion om motionsredskap i utemiljö för äldre från
Tomas Hagenfors (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Ärende
Tomas Hagenfors yrkar i motionen följande:
1. Att kommunen i ett första steg köper in motionsredskap anpassade för äldre,
och att dessa placeras lättåtkomligt och centralt beläget i Hallsberg. I nästa steg
ser han också gärna att motionsredskap utplaceras i kommunens övriga tätorter
samt i anslutning till våra motionsspår.
2. En idé om en aktivitetspark för äldre i anslutning till motionsredskapen
utreds.
Till stöd för sina yrkanden anför Tomas Hagenfors i huvudsak följande.
Han har tidigare i medborgarförslag framfört sin idé, men ärendet har inte förts
fram till någon lösning.
God hälsa och bra fysik är viktiga för livskvalitet. Det är viktligt att hålla sig i
trim så länge som möjligt. Det finns visserligen gym dit även äldre är välkomna,
men den miljön passar inte alla. Ett alternativ som har prövats på andra håll är
att ställa upp motionsredskap för äldre utomhus i parkområden eller i anslutning
till gångstråk och motionsspår. Ett annat syfte med att placera ut redskapen är
att åstadkomma en samlingspunkt, eller om man så vill, en aktivitetspark för
äldre. Man skulle kunna komplettera med boulebana och spelplaner för schack,
fia och luffarschack.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar efter instruktioner från nämndordförandena följande förslag till svar.
Livskvaliteten för en människa beror av olika saker. En viktig sak är att man
mår bra fysiskt. Regelbunden motion och träning kan naturligtvis bidra till
detta. Motionärens förslag är därför intressanta och bör på sikt kunna tas upp i
en diskussion om hur vi utformar våra offentliga ytor i och runt
bostadsområden, vid lekplatser, i parker och i anslutning till de särskilt
utpekade friluftsområden som finns i kommunen. Men att nu fatta
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ett investeringsbeslut i enlighet med vad motionären föreslår är inte lämpligt ur
ekonomisk synvinkel. Som så ofta rör det om att prioritera alla de förslag, som
sedda var för sig, framstår som bra och eftersträvansvärda. För närvarande finns
det pågående diskussioner om en rad andra investeringar som, om de ska
komma till stånd, måste prövas mot varandra. Förutom investeringar inom den
kommunaltekniska verksamheten i vid bemärkelse, diskuteras bl a lokaler för
att möta framtidens behov av barnomsorg och äldreomsorg, skollokaler,
lekplatser och skolgårdar med mera. Att nu fatta ett beslut om inköp av
motionsredskap för utemiljö vore att undanta denna investering från att prövas i
prioriteringsarbetet. Mot bakgrund av detta bör motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 85 2012)
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå avslag på motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till kommunstyrelsens
förslag, det vill säga avslag på motionen.
Tomas Hagenfors yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden de båda yrkandena
mot varandra och finner att kommunfullmäktige har beslutat avslå motionen.
_________

KF § 96

Dnr KS 107/2012

Förslag om att bilda regionkommun i Örebro län, Remiss
Kommunfullmäktiges beslut
Hallsbergs kommun tillstyrker att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen
om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län bildas en regionkommun
med direktvalt regionfullmäktige 2014.
Ärende
Hallsbergs kommun har från Örebro läns landsting men undertecknat av både
landstings- och regionstyrelsens respektive ordförande fått remissmaterial
angående bildande av regionkommun i Örebro län. I remissen ställs frågan om
hur respektive kommun, genom beslut i kommunfullmäktige, ställer sig till
följande fråga:
”Tillstyrker kommunen att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen om att
från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret
enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och
därmed också att det i Örebro län bildas en regionkommun med direktvalt
regionfullmäktige 2014.”
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande förslag till beslut.
Under en längre tid har diskussion i regionfrågan förekommit mellan
företrädare för de politiska partierna i länet. Man har varit överens om det kloka
i att genom regionbildning skapa än bättre förutsättningar för vår regions
attraktionskraft. Så sent som i vintras tillstyrkte bland andra vår kommun
bildandet av en regionkommun ihop med vissa av våra angränsande län. När
den regionbildningen senare visade sig inte få tillräckligt stöd, återupptogs
diskussionen i Örebro län om hur man på annat sätt kan skapa en
regionkommun i länet.
Av bifogat material framgår hur man nu resonerar i frågan om att skapa en
regionkommun i länet.
Mot bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen att
Hallsbergs kommun ska svara ja på den fråga som ställs i remissen.
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Kommunstyrelsens förslag (KS § 86 2012)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 97

Dnr KS 127/2012

Försäljning av Hallsbergs Terminal AB (HTAB)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Hallsbergs kommun beslutar att kommunens andel i HTAB ska säljas.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att för
kommunens räkning slutföra en försäljning av kommunens andel i Hallsbergs
Terminal AB.
Ärende
Hallsbergs kommun bildade 2001 tillsammans med Green Cargo AB Hallsbergs
Terminal AB. Bolagets verksamhet består i att utveckla och förbättra
förutsättningarna och verka för att infrastrukturen och området i anslutning till
Riksbangården och Ulvsätters industriområde i Hallsberg ska utvecklas till et
kraftfullt lager-, gods- och logistikcentrum med tonvikt på gods som
transporteras på såväl väg som järnväg.
Hallsbergs kommun äger en tredjedel av Hallsbergs Kombiterminal AB. Övriga
två tredjedelar ägs av Green Cargo AB.
Sedan bolaget bildades har det, i samverkan dels med Banverket (numera
Trafikverket), och olika företag i branschen, etablerat en kombiterminal och till
den knuten logistikverksamhet i olika avseenden. Terminalen är en öppen
terminal i bemärkelsen att den på lika villkor kan nyttjas av alla intressenter.
Kommunens främsta intresse i HTAB har varit, och är, att skapa och
konsolidera ett företag som kan befästa och utveckla Hallsberg som ett
logistiskt centrum i olika avseenden. Under perioden från 2001 och framåt är
det precis vad som har skett. Kommunen har inget särskilt eller principiellt
intresse av att fortsätta att vara delägare i bolaget, utan det viktiga är att bolaget
fortsätter att utvecklas och vara till gagn för den logistiska verksamheten i
Hallsberg. Mot bakgrund av detta, och då den andra delägaren, Green Cargo
AB, har uttryckt ett intresse av att sälja bolaget, finns det skäl att nu fatta ett
principbeslut om att sälja bolaget. För att göra hanteringen så snabb som
möjligt, föreslås att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens
arbetsutskott att fatta beslut om att slutföra en försäljning av HTAB.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 98 2012)
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 98

Dnr KS 8/2012

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

KF § 99

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

KF § 100

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Frågestunden avslutas efter att svar har givits.
Ärendet
Inga-Britt Ritzman svarar på fråga sedan förra sammanträdet angående namnet
Stocksätter att denna stavning används i Närke och att man i bl a Dalarna stavar
med ett t. På fråga från Tomas Hagenfors säger hon att den inkonsekventa
stavningen på kommunens skyltar i denna fråga, nog beror på att den som gjort
skyltarna inte känner till stavningsbruket som redovisats ovan.
_______

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-09-17

§

Namn
1. Thomas Doxryd (s)

Närvaro
X

2. Jenny Steen (s)

X

3. Magnus Andersson (s)

X

4. Maja Stopek (s)

X

5. Andreas Svahn (s)

X

6. Gunnel Hedström (s) Gun Karlsen

X

7. Roland Johansson (s)

X

8. Inga-Britt Ritzman (s)

X

9. Tommy Pihl (s)

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)

X

15. Bengt-Åke Andersson (s) Christina Johansson

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) Mats Pettersson

X

22. Amanda Vikenfalk (s) Conny Larsson

X

23. Joakim Hedelind (s)

X

24. Mia Sydow Mölleby (v) Ann Larsson

X

25. Peter Tillman (v)

F

26. Sören Pettersson (v)

F

27. Emma Ode (mp) Lotta Öhlund

X

28. Pernilla Wikander-Eklund (mp) Peter Kjellman

X

29. Ewa Unevik (m)

X

Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

30. Lennart Pettersson (m)

X

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-09-17

§

Namn
31. Torbjörn Appelqvist (m)

Närvaro
X

32. Arazu Bayazidi (m) Gunvor Nilsson

X

33. Joacim Storm (m) Ann-Christine Appelqvist §§95-

X

100
34. Lars-Gunnar Åström (m)

F

35. Katarina Odell (m)

X

36. Anders Lycketeg (c)

X

37. Solveig Eriksson (c)

X

38. Östen karlsson (c) Ann-Sofie Johansson

X

39. Erik Storsveden (fp)

X

40. Ingrid Grahn (fp)

X

41. Tomas Hagenfors (kd)

X

42. Birgitta Liljerås (kd) Kerstin Lindh-Furås

X

43. Andreas Larsson (sd)

F

44. Elin Jensen (sd)

X

45. Majlis Telemo (sd)

X

Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

