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KF § 23

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 § 24

Information om Postenprojektet
Stadsarkitekten gör en presentation av hur processen för att förvärva den mark
som Postens nya terminal ska byggas på har gått till.
Informationen läggs till handlingarna.
_________

KF § 25

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
_________

KF § 26

Aktuell information
Thomas Doxryd informerar om studieresa till Berlin där kontakter har fördjupats med företag intresserade av att delta i förverkligandet av utveckling av
tågreparationsverksamhet med mera i Hallsberg. Han påpekar också att det är
kommunens policy att det är de etablerande företagen som ska lämna utförlig
information, när de anser det vara lämpligt.
Solveig Eriksson informerar om att kommunen har omdiplomerats som Fair
Trade City. Detta innebär att kommunen jämfört med föregående år har gått
vidare i sin strävan att köpa in rättvisemärkta produkter. Hon överlämnande
diplom till Thomas Doxryd.
Informationen läggs till handlingarna.
_________

KF § 27

Dnr KS 150/2008

Detaljplan för kvarteret Berg samt fastigheterna Vattumannen 20 m fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till detaljplan upprättat den 30 november 2010 för kvarteret Berg samt
fastigheterna Vattumannen 20 m fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun antas enligt
5 kap 29 § plan- och bygglagen.
Ärendet
Stadsarkitekten har i bifogade skrivelse föreslagit att arbetsutskottet ska godkänna upprättat utlåtande med redogörelse för under utställningstiden inkomna
skrivelser samt att förslaget på detaljplan ska överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Detta blev också utskottets beslut varför ärendet nu överlämnats för antagande.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 27 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut
beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman, Ewa Unevik och Thomas
Doxryd bifall till förslaget.
_________
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KF § 28

Dnr KS 47/2009

Förvärv av fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Kumla Hult
1:3 i Hallsberg i Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Hallsbergs kommun förvärvar fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Kumla Hult
1:3 i Hallsberg i Hallsbergs kommun enligt bilagda avtal.
2. Förvärven finansieras genom inkomster från kommande vidareförsäljning
genom exploateringsavtal med Posten AB.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Ärendet
Hallsbergs kommun har tidigare mot bakgrund av en etablering av ny
postterminal vid Hult strax väster om Hallsberg, ansökt om och sedan beviljats
expropriationstillstånd för del av Lilla Älberg 1:1 i Hallsberg. Kommunen har
dock i enlighet med vad som framgår av kommunfullmäktiges protokoll fortsätta sin strävan att söka en frivillig överenskommelse med markägaren. En
sådan överenskommelse har nu uppnåtts. Den innebär att kommunen i enlighet
med bifogade avtal köper fastigheterna av markägaren för ett belopp om
14 200 000 kronor. I andra avtal har parterna kommit överens om bl a rätt för
markägaren till kvarboende och andra nyttjanderätter. Dessa avtal kommer att
beslutas om i Teknik- och plannämnden.
I förhandlingarna med Posten inför etableringen av den nya terminalen har
ingått att kommunen genom exploateringsavtal bl a ska sälja erforderlig mark
vidare marken vidare till Posten. Förvärvet av marken föreslås därför finansieras genom kommande inkomster från Posten till följd av exploateringsavtalet.
Kommunfullmäktige föreslås alltså besluta:
1. Hallsbergs kommun förvärvar fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Kumla Hult
1:3 i Hallsberg i Hallsbergs kommun enligt bilagda avtal.
2. Förvärven finansieras genom inkomster från kommande vidareförsäljning
genom exploateringsavtal med Posten AB.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 28 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

KF § 28 forts
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd och Ewa Unevik bifall
till förslaget. Thomas Doxryd yrkar även att ärendet ska förklaras
omedelbart justerat.
_________

KF § 29

Dnr KS 29/2011

Ändring av bolagsordning för Hallsbergs Industribyggnads AB, HIBA
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker de föreslagna ändringarna samt ger ägarombudet i HIBA i uppdrag att vid stämma i bolaget genomföra förändringarna.
Ärendet
Bolagsordningen för HIBA är i behov av revidering: Det rör sig dels om ett
behov av att förändra ändamålsparagrafen så att den stämmer överens med den
kommunalrättsliga regleringen, dels finns det ett behov av att ändra en del andra
skrivningar så att bolagsordningen stämmer överens med kraven i kommunallagen och aktiebolagslagen.
I bilaga finns dels den hitintills gällande bolagsordningen, dels ett utkast till ny
bolagsordning. Utkastets § 3 föreslås dock istället lyda på följande sätt:
”Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att inom den kompetens som
kommunallagen och annan kommunalrättslig reglering tillåter, uppföra, köpa,
sälja, äga och förvalta industri-, och hantverks- och hyresfastigheter, äga aktier i
bolag som driver motsvarande verksamhet samt bedriva annan därmed förenlig
verksamhet inom Hallsbergs kommun. Bolaget har rätt att äga andelar i andra
bolag.”
Kommunstyrelsens förslag (KS § 27 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut
beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 30

Dnr KS 11/2011

Taxa för hemtjänst, måltider och boende 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Taxa fastställs enligt bilaga.
Ärendet
Socialförvaltningen har lämnat förslag på taxa för hemtjänst, måltider och
boende för 2011 i enlighet med bilaga. Taxan föreslås fastställas.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 31 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Magnus Andersson bifall till förslaget.
_________

KF § 31

Dnr KS 121/2010

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunen tecknar avtal om mottagande i enlighet med bilaga.
Ärendet
Av protokoll från kommunstyrelsen i september 2010 framgår bl a följande:
--Hallsbergs kommun har under lång tid haft avtal med staten om att ta emot
flyktingar. Kommunen har för avsikt att även i fortsättningen vara delaktig i
denna mycket angelägna verksamhet. Staten håller emellertid på att förändra
villkoren för kommunernas flyktingmottagande. I avvaktan på att villkoren
presenteras bör kommunen säga upp sitt sedan länge löpande avtal med staten
för omförhandling. När de nya villkoren blir kända bör kommunen i syfte att
kunna erbjuda flyktingarna goda mottagningsvillkor, teckna ett nytt avtal med
staten.
Hallsbergs kommuns avtal med Migrationsverket om mottagande av flyktingar
sades därför upp för omförhandling.
--Efter samtal med staten genom länsstyrelsen finns nu förslag på nytt avtal om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, se bilaga. Avtalet
omfattar, som tidigare, 50 personer årligen.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 38 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

KF § 31 forts
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn, Tomas Hagenfors, Anders
Lycketeg, Ewa Unevik, Peter Tillman, Emma Ode och Erik Storsveden bifall
till förslaget. Maj-Lis Telemo yrkar avslag.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden proposition på
bifallsyrkandet och finner då att kommunstyrelsens förslag har bifallits.
Reservation
Maj-Lis Telemo och Elin Jensen reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
_________

KF § 32

Dnr KS 6/2011

Val av ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter
Malin Karlsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Lena Larsson (S) väljs till ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden.
___________

KF § 33

Dnr KS 6/2011

Begäran om entledigande från uppdrag, Håkan Eriksson
(C)
Kommunfullmäktiges beslut
Håkan Eriksson (C) entledigas på egen begäran från uppdrag som ledamot i
miljö-, bygg- och myndighetsnämnden samt från uppdrag som revisor i
Fallagårdens stiftelse.
_________

KF § 34

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

KF § 35

Meddelanden
Löpnr 181/2011
Socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4,
2010
Löpnr 265/2011
Revisionsrapporter "Hantering av offentlighetsprincipen" och
"Granskning av verifikationer"
_________

KF § 36

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att frågor ställts och besvarats enligt vad som framgår nedan, avslutas
frågestunden.
Ärendet
Peter Tillman ställer fråga om utsikterna att få till en under- eller övergång av
järnvägen i Vretstorp.
Thomas Doxryd svarar att denna fråga har varit aktuell väldigt länge. Det har
tidigare funnits statliga medel avsatta, men dessa har dragits tillbaka. Vi har åter
aktualiserat frågan med Trafikverket, och det finns anledning att åter ta upp
frågan med verket.
Ewa Unevik ställer fråga om arbetet med ”Första intrycket” och om nämnden i
det sammanhanget har glömt bort Hallsberg. Vid infarterna hänger det flaggor
som är trasiga och smutsiga och inte ger något gott första intryck.
Inga-Britt Ritzman svarar att den saken ska hon se till att ordna.
Tomas Hagenfors ställer fråga om vad en tunnel skulle kosta under järnvägen i
Vretstorp.
Thomas Doxryd svarar att det nog rör sig om ungefär samma summa som en
bro kostar.
_________

