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KF § 101

Uppvaktning av medaljörer
Vid sammanträdet uppvaktas ett stort antal idrottsutövare som alla har det
gemensamt att de har nått framskjutna placeringar vid mästerskap i sina
respektive idrotter.
_________

KF § 102

Information om EU-kommissionens förslag till beslut i
frågan om transeuropeiska nätverk
Fredrik Idevall från Regionförbundet i Örebro län informerar om EUkommissionens förslag till beslut i frågan om transeuropeiska näteverk – TENT.
_________

KF § 103

Information om kommunens POSOM-arbete –
Psykologiskt och socialt omhändertagande.
Socialchefen och chefen för individ- och familjeomsorgsverksamheten
informerar om kommunens POSOM-arbete.
__________

KF § 104

Information om ungdomsläger i kommunens vänort
Gifhorn i Tyskland
Deltagare i sommarens ungdomsläger i Gifhorn informerar om lägret.
_________

KF § 105

Information om Fair Trade-arbetet i kommunen
Solveig Eriksson informerar om arbetet med Fair Trade och särskilt den
särskilda satsning som gjordes i oktober i år.
________

KF § 106

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 § 107

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Frågestunden avslutas utan att några frågor har ställts.
________

KF § 108

Dnr KS 6/2011

Anhållan om entledigande från uppdrag, Rudayna Naji (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Rudayna Naji entledigas på egen begäran från uppdrag som ledamot av
socialnämnden.
_________

KF § 109

Dnr KS 6/2011

Fyllnadsval efter Rudayna Naji (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ledamot i socialnämnden efter Rudayna Naji väljs Kjell Rapp (S).
_________

KF § 110

Dnr KS 6/2011

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Till nya ersättare i socialnämnden väljs Yvonne Berger (S),
Peter Björck (S) och Kerstin Larsson (S).
__________

KF § 111

Dnr KS 6/2011

Fyllnadsval efter Mikael Angestjärna (KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsen väljs Birgitta Liljerås (KD).
_________

KF § 112

Dnr KS 6/2011

Val revisorsersättare i HIBA
Kommunfullmäktiges beslut
Till revisorsersättare i HIBA väljs Lars Billström (S).
Ytterligare en ersättare ska utses på kommande sammanträde.
________

KF § 113

Dnr KS 100/2011

Delårsrapport 2011 för Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapport per den 31 juli 2011 fastställs. Rapport utan bilagor finns i bilaga
till detta beslut.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport för Hallsbergs kommun
2011 och föreslår i tjänsteutlåtande 9/2011, bilaga, att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 109 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd, Tomas Hagenfors och Ewa
Unevik bifall till förslaget.
_______

KF § 114

Dnr 59/2011

Redovisning av måltidsuppdrag; beslut om fler rätter i
äldreomsorgen samt beslut om mat inom hemtjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Under första kvartalet 2012 ska möjlighet till förhandsval mellan minst två
olika rätter införas inom äldreomsorgen.
2. I samband med att nuvarande avtal om matleveranser inom hemtjänsten
upphör, ska varm mat istället levereras från kommunens tillagningskök genom
arbetsmarknadsenhetens försorg. De ätande ska kunna välja mellan minst två
olika rätter.
3. Beslut om ekonomiska konsekvenser kommer att fattas i samband med beslut
om årsredovisning eller delårsrapport.
4. Teknik och plannämnden ska senast den 17 februari 2012 till kommunstyrelsen, redovisa hur förändringen kommer att gå till.
5. Teknik- och plannämnden ska senast den 2 november 2012 ha gjort en första
utvärdering av hur förändringen har slagit ut. Utvärderingen ska lämnas till
kommunstyrelsen.
Ärendet
I samband med beslut om budget 2011 beslutade kommunfullmäktige bland
annat om följande två uppdrag:
15. Miljö- och teknikförvaltningen och socialförvaltningen ges i uppdrag att
tillsammans lämna förslag på hur man utan utökad budget ska kunna erbjuda
mer än en rätt vid måltiderna inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 15 februari 2011.
16. Miljö- och teknikförvaltningen och socialförvaltningen ges i uppdrag att
tillsammans lämna förslag på hur man inom hemtjänsten till brukarna ska kunna
leverera varm mat från kommunens tillagningskök. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 15 februari 2011.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 september redovisade kostchefen
uppdragen.

KF § 114 forts
Teknik- och planförvaltningen har sedan inkommit med skriftligt material i
ärendet, se bilaga.
I materialet anges två alternativ för att kunna erbjuda fler än en rätt. Det ena är
ett system där den ätande i förväg väljer mellan två olika rätter. Det andra är att
man serverar maten i bufféform med möjlighet att välja vid måltiden.
Förvaltningen förordar det senare alternativet. Det första alternativet uppges
medföra en merkostnad om ca 170 tkr per år medan buffévarianten antas
medföra en årlig merkostnad om 390 tkr.
Beträffande frågan om leverans av varm mat till personer inom hemtjänsten
uppger teknik- och planförvaltningen att man har möjlighet att tillaga den
maten. Men man har däremot ingen möjlighet att distribuera maten.
Mot bakgrund av uppdrag från kommunalråden lämnar kansliavdelningen
följande förslag till beslut i ärendet.
Fler än en rätt inom äldreomsorgen
Det är rimligt att personerna inom äldreomsorgen ska erbjudas möjlighet att
välja mellan två rätter. En möjlighet till val ger större möjlighet för individen att
få något som man tycker om att äta. Detta medför också fördelen att man kan
räkna med att individen får i sig mer näring, något som ibland kan vara ett
problem för personer inom äldreomsorgen. Vid valet av alternativ för
förändringen, är det rimligt att till en början försöka sig på ett system där man i
förväg får välja mellan två rätter. Vid en utvärdering får man sedan se om de
problem som förvaltningen befarar, kommer att besannas.
Varm mat från kommunens tillagningskök till personer inom hemtjänsten
Idag levereras maten i så kallad ”cook and chill”-form. Detta innebär att
tillagad, snabbt nedkyld mat levereras till brukarna som sedan får värma den
själva. Det finns anledning att tro att matlusten skulle vara högre och kvaliteten
upplevas bättre om man istället levererade varm mat direkt till de ätande.
Förvaltningen har uppgivit att man kan tillaga maten, men inte distribuera den
och att leverans via t ex Samhall skulle bli för dyrt. Kommundirektören har
emellertid sagt att kommunens arbetsmarknadsenhet kan åta sig uppdraget att
leverera.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att fatta följande
beslut.
1. Under första kvartalet 2012 ska möjlighet till förhandsval mellan minst två
olika rätter införas inom äldreomsorgen.

KF § 114 forts
2. I samband med att nuvarande avtal om matleveranser inom hemtjänsten
upphör, ska varm mat istället levereras från kommunens tillagningskök genom
arbetsmarknadsenhetens försorg. De ätande ska kunna välja mellan minst två
olika rätter.
3. Beslut om ekonomiska konsekvenser kommer att fattas i samband med beslut
om årsredovisning eller delårsrapport.
4. Teknik och plannämnden ska senast den 17 februari 2012 till kommunstyrelsen, redovisa hur förändringen kommer att gå till.
5. Teknik- och plannämnden ska senast den 2 november 2012 ha gjort en första
utvärdering av hur förändringen har slagit ut. Utvärderingen ska lämnas till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 110 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman och Ewa Unevik bifall till
förslaget.
_______

KF § 115

Dnr KS 70/2010

Uppdrag om organisationsöversyn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom kommundirektörens principiella förslag
till ny organisation och uppdelning av ansvarsområden för kommunstyrelsen
och teknik- och plannämnden. Kommunfullmäktige kommer vid ett senare
tillfälle att ta ställning till förändringar i reglementen, omföringar i budget och
eventuellt andra frågor som detta beslut medför.
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag på förändrade
reglementen, omföringar i budget och beslut om andra följdverkningar av detta
beslut som ankommer på de politiska organen att besluta om.
Ärendet
Kommundirektören gavs i slutet av 2010 i uppdrag att efter organisationsöversyn, lämna förslag på kommunkansliets framtida organisation. Uppdraget skulle
redovisas till kommunstyrelsen senast den 12 april 2011. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2011 att uppdraget ska redovisas senast den 7 juni 2011.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2011, efter att ha tagit del av kommundirektörens föredragning i ärendet att lägga informationen till handlingarna.
Vidare gav man kommundirektören i uppdrag att presentera ett organisationsförslag till sammanträdet med kommunstyrelsen i oktober.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 115 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd och Lennart Pettersson bifall till
förslaget.
_______

KF § 116

Dnr KS 107/2011

Fastställande av skattesats för 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Skattesatsen för 2012 fastställs till 21,08 kronor.

Ärende
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för 2012 även
om skattesats för 2012.
Mot bakgrund av länsgemensamt beslut i frågan om förändring av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken, är det nödvändigt med ett nytt beslut om
skattesatsen för 2012. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om en
skattesats på 21,42 kronor. I beslut om kollektivtrafiken anges att en skatteväxling med landstinget i Örebro län ska ske omfattande 34 öre.
Hallsbergs kommuns skattesats för 2012 ska därför fastställas till 21,08 kronor.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 120 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_______

KF § 117

Dnr KS 108/2011

Beslut i kommunfullmäktige i Askersunds, Hallsbergs
och Laxå kommuner i ärende angående Sydnärkes
utbildningsförbunds beslut om förvärv av Alléskolan i
Hallsberg.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunen godkänner att Sydnärkes utbildningsförbund förvärvar
Alléskolan av Hallsbergs kommun.
2. Kommunen godkänner att Sydnärkes utbildningsförbund får ta upp lån för
förvärvet av Alléskolan, för underhåll och för nybyggnation med sammanlagt
140 mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Sydnärkes utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 140 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
4. Kommunen tecknar avtal om regress med övriga medlemskommuner i
enlighet med var som framgår av bilaga till detta beslut.
Ärendet
Inledning och bakgrund
Kommunsekreteraren i Hallsbergs kommun har av ordföranden i kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun fått i uppdrag att lämna förslag till
utformning av beslut i medlemskommunerna i anledning av direktionens i
Sydnärkes utbildningsförbund beslut om förvärv av Alléskolan. Det är med
hänsyn till bl a finansieringen av förvärvet viktigt att besluten i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar blir likalydande.
I nedanstående text redogörs först för utbildningsförbundets beslut och dess skäl
för beslutet. Sedan redogörs för lånebehovets storlek, förbundsordningen krav
på medlemskommunerna godkännande, krav på solidarisk borgen och
regressrättens fördelning medlemskommunerna emellan. Slutligen finns förslag
till beslut i fullmäktigeförsamlingarna. I bilaga finns förslag till regressavtal
mellan medlemskommunerna.

KF § 117 forts
Om medlemskommunerna fattar de beslut som föreslås i denna skrivelse, är det
sedan utbildningsförbundets sak att tillsammans med Hallsbergs kommun
komma överens om den närmare utformningen och genomförandet av förvärvet.
Beslut i direktionen i Sydnärkes utbildningsförbund
Direktionen i Sydnärkes utbildningsförbund beslutade den 2 september 2011
följande:
att köp av Alléskolan ska genomföras
att föreslå medlemskommunerna att godkänna förslaget att Sydnärkes
utbildningsförbund köper Alléskolan av Hallsbergs kommun
att föreslå medlemskommunerna att godkänna att utbildningsförbundet får
uppta lån för förvärvet av Alléskolan
att föreslå medlemskommunerna att ingå solidarisk borgen för det aktuella lånet
för förvärvet
Direktionens skäl för beslutet
Av direktionen beslut i ärendet framgår bland annat följande:
De olika fastigheterna på Alléområdet som utbildningsförbundet bedriver sin
verksamhet i ägs av Hallsbergs kommun och hyrs idag ut av kommunen till
förbundet. Hyreskontraktet gäller till och med 2025-12-31. Den i
sammanhanget långa hyrestiden är relaterad till att lokalerna har byggts om för
utbildningsförbundets behov.
Det föreligger nu intresse från såväl Hallsbergs kommun som från
utbildningsförbundet att förbundet förvärvar lokalerna, och därför har
förbundet låtit göra en utredning i syfte att undersöka hur detta skulle kunna
ske och vilka konsekvenser det ger.
Förbundet har anlitat en konsult med lång erfarenhet av liknande
fastighetsaffärer för att belysa olika delar vid en sådan affär.
Utredningen har innehållit följande delar:
•
•
•
•

Marknadsvärdering av Alléskolan
Sammanställning av genomförda investeringar
Redovisning av bokfört värde
Analys av det eftersatta underhållet

KF § 117 forts
• Fysisk undersökning av fastigheterna
• Bedömning av de VA-ledningar som finns på området
• Kontakter med Kommuninvest avseende belåning
• Kontakter med Energimyndigheten och E.on avseende
elleveranser
• Förberedelse av en ny förvaltningsorganisation inom
utbildningsförbundet
• Framtagande av en kalkyl för utbildningsförbundets intäkter och
kostnader
I utredningen har man med hjälp av en auktoriserad fastighetsvärderare tagit
fram en värdering på fastigheterna. Ett s.k. driftnetto har tagits fram där
intäkter och kostnader för fastigheten räknats fram och bedömts för
kommande år.
Det bedömda marknadsvärdet på fastigheten är 90-110 miljoner kronor.
Från ovanstående belopp avgår del av de kostnader som bedöms komma att
belasta fastigheten för att iordningställa VA-ledningarna på området. Det
bedöms komma att kosta cirka 5 miljoner kronor, och där utbildningsförbundet och Hallsbergs kommun delar på kostnaderna. Detta har avräknat
från försäljningspriset. Det bokförda värdet per 2011-12-31 är 89,7 miljoner
kronor. Ingen hänsyn har då tagits till markvärdet.
En sammanvägning av marknadsvärdet och kostnader för VA-ledningar och
bokfört värde ger att köpeskillingen för Alléskolan per den 2012-01-01 kan
ligga på 87,2 miljoner kronor.
Kommuninvest har i kontakter med företrädare för utbildningsförbundet ställt
sig positivt till att låna ut de medel som krävs för att genomföra köpet och
Kommuninvest har också kreditgodkänt utbildningsförbundet. En
förutsättning för detta lån är att de tre medlemskommunerna accepterar en
solidarisk borgen.
För närvarande står de tre medlemskommunerna ansvariga för de
hyreskontrakt som utbildningsförbundet har tecknat. I årsredovisningen 201012-31, under ansvarsförbindelser (not 14) redovisas att det finns hyreskontrakt
för totalt 435,5 miljoner kronor. Detta belopp reduceras med cirka 250
miljoner vid ett övertagande av området och ger följaktligen en kraftig
minskning av ansvarsförbindelse och åtagande.
Utbildningsförbundet avser att skapa en egen förvaltningsorganisation. Detta
sker genom att dess nuvarande serviceavdelning övertar personalansvaret för
de två fastighetsskötare som idag tillhör Hallsbergs kommun, samt rekryterar
ytterligare en medarbetare för att sköta arbetsuppgifter som idag köps externt.

KF § 117 forts
Den utökade administrationen som fastighetsförvärvet medför för
utbildningsförbundet uppges kunna hanteras med nuvarande administrativ
organisation, vilken nyligen har förstärkts.
Bedömd köpeskilling för Alléskolan den 1 januari 2012 är 87,2 miljoner
kronor. Beloppet lånas fullt ut från Kommuninvest. Utbildningsförbundet har
erhållit s.k. indikativa (antagna) räntesatser från Kommuninvest.
Utbildningsförbundets har kalkylerat att ett ägande ger nettokostnaden 17,6
miljoner kronor för år 2012. Beloppet skall jämföras med beräknad
hyreskostnad på 18,2 miljoner kronor.
Mot bakgrund av ovanstående har förbundet dragit slutsatsen att ett
fastighetsövertagande av denna omfattning innebär möjligheter men också ett
utökat ansvar. Bedömningen är dock att fördelarna överväger. Det gäller såväl
ekonomiskt som möjligheten till egna prioriteringar av underhåll och
investeringar. De tre medlemskommunerna minskar sitt åtagande genom att
ansvaret för de i sammanhanget långa hyreskontrakten ersätts med ansvaret för
aktuell låneskuld. Medlemskommunerna delar också på sitt åtagande mer
solidariskt på detta sätt. Tidigare har Hallsbergs kommun ensam ansvarat för
de lån som varit knutna till fastigheterna.
Utbildningsförbundets bedömning av lånebehovet för att genomföra
förvärvet
Utbildningsförbundets administrative chef uppger att lånebehovet för affären
är 140 mkr. Dessa är fördelade på 100 mkr för förvärvet som i sin tur är
fördelade på 87 för köpet och 13 för det eftersatta underhållet. Resterande 40
mkr är för att finansiera nybyggnationen på området som är beräknad till 60
mkr, där förbundet tar 20 mkr av egna medel och följaktligen lånar 40 mkr.
Förbundsordningen krav på medlemskommunernas godkännande
I 16 § i förbundsordningen för Sydnärkes utbildningsförbund sägs att
förbundet inte får ta upp lån, ingå borgen eller andra långssiktiga ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande. Om ett sådant ärende
behandlas i särskild ordning, krävs samstämmiga beslut i respektive
medlemskommuns fullmäktige.
Kravet på solidarisk borgen

KF § 117 forts
För att utbildningsförbundet ska få låna de erforderliga 140 mkr, kräver
Kommuninvest att medlemskommunerna ska gå i så kallad proprieborgen för
hela beloppet. Detta innebär att kommunerna var och en går i borgen för hela
beloppet såsom för egen skuld. Om utbildningsförbundet skulle hamna i en
situation där man inte kan betala av lånet enligt överenskommelsen med
kreditgivaren, kan kreditgivaren kräva vilken som helst av de tre kommunerna
på hela den återstående lånesumman. Den kommun som på detta sätt har
infriat det solidariska borgensåtagandet har sedan rätt att kräva de andra
kommunerna på sin del av åtagandet, så kallad regressrätt, mer om detta nedan
Regressrättens fördelning
Om inget särskilt avtalas kommunerna emellan ska alla tre kommunerna
betala lika mycket om borgensåtagandet tvingas att infrias. Detta vore
emellertid inte rimligt, med tanke på medlemskommunernas olika andel i
förbundet. I avtal bör därför kommunerna komma överens om hur man ska
dela upp betalningsansvaret om borgensåtagandet måste infrias.
Det finns huvudsakligen två sätt att göra denna uppdelning på.
Det ena är att följa det som anges i förbundsordningens § 13 om fördelning av
täckningen av förbundets kostnader. I detta fall fördelas kostnaden
proportionellt mellan medlemskommunerna i förhållande till det verkliga
antalet ungdomar i åldersgruppen 16-19 år den första januari föregående
budgetår.
Det andra är att följa vad som sägs i 17 § om en medlems andel i förbundets
tillgångar och skulder. Andelen grundas på ett relationstal som motsvarar
förhållandet mellan antalet invånare i medlemskommunen och det totala
invånarantalet i samtliga medlemskommuner vid senaste årsskiftet.
Undertecknad förordar det senare sättet då den situation som uppstår om
borgensåtagandet ska infrias har stora likheter med den situation som uppstår
vid medlemsutträde eller om förbundet ska likvideras.
Mot bakgrund av ovanstående lämnas följande förslag till beslut.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige i Askersunds, Hallsbergs och
Laxå kommuner
1. Kommunen godkänner att Sydnärkes utbildningsförbund förvärvar
Alléskolan av Hallsbergs kommun.

KF § 117 forts
2. Kommunen godkänner att Sydnärkes utbildningsförbund får ta upp lån för
förvärvet av Alléskolan, för underhåll och för nybyggnation med sammanlagt
140 mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Sydnärkes utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 140 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
4. Kommunen tecknar avtal om regress med övriga medlemskommuner i
enlighet med var som framgår av bilaga till detta beslut.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 121 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 118

Dnr KS 11/2011

Reviderad taxa och riktlinjer för serveringstillstånd samt
riktlinjer för tillsyn av folköl
Kommunfullmäktiges beslut
Hallsbergs kommun antar reviderad taxa och riktlinjer för serveringstillstånd
samt riktlinjer för tillsyn av folköl enligt sydnärkegruppens förslag.

Ärende
Sydnärkegruppen har i beslut den 14 september 2011 rekommenderat
sydnärkekommunerna att anta reviderad taxa och riktlinjer för serveringstillstånd samt riktlinjer för tillsyn av folköl.
Av i utskicket bifogat material framgår vad som föreslås förändras.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 122 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_______

KF § 119

Dnr KS 11572011

Sammanträdesdagar 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under 2012.

27/2
2/4
7/5
18/6
17/9
22/10
26/11
17/12
_______

KF § 120

Dnr KS 98/2011

Interpellation från Tomas Hagenfors (KD) till ordföranden
i teknik- och plannämnden om möjligheten att ta med sig
barnvagn till Allébadet
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen förklaras vara besvarad.
Ärendet
Tomas Hagenfors har ställt interpellation enligt bilaga.
Ordföranden har lämnat svar som även det finns i bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Efter att ha fått svar på sin interpellation, tackar Tomas Hagenfors för svaret.
Ordförande yrkar att interpellationen ska förklaras vara besvarad.
_______

KF § 121

Dnr KS 117/2011

Interpellation från Tomas Hagenfors (KD) till ordföranden
i kultur- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.
Ärendet
Tomas Hagenfors har ställt interpellation enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordförande yrkar att interpellationen ska besvaras på ett kommande
sammanträde.
_______

KF § 122

Dnr KS 8/2011

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

KF § 123

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

KF § 124

Meddelanden
Dnr KS 6/2011
Länsstyrelsens sammanräkning, ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Robin Zetterman (m), Göran Hedlund
Dnr KS 111/2011
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2 och 3 kvartalen 2011
_________

KF § 125

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Frågestunden avslutas efter att fråga har ställts och besvarats enligt vad som
framgår nedan.
Ärendet
Solveig Eriksson frågar varför kaffet som serveras vid kommunfullmäktiges
sammanträden inte är Fair Trade-märkt.
Ordföranden svarar att han ska försöka se till att kaffet i fortsättningen är Fair
Trade-märkt.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordförande yrkar att frågestunden ska förklaras vara avslutad.
_______

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-11-14

§

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)

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) Torbjörn Linell

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. Tomas Wetterberg (s) Gun Karlsen

X

20. Susanne Bergkvist (s) Mats Pettersson

X

21. Robert Mesic (s)

X

22. Amanda Vikenfalk (s)

X

23. Joakim Hedelind (s)

X

24. Mia Sydow Mölleby (v)

X

25. Peter Tillman (v)

X

26. Sören Pettersson (v)

X

27. Emma Ode (mp)

X

28. Pernilla Wikander-Eklund (mp)

F

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)

X

33. Joacim Storm (m)

X

34. Lars-Gunnar Åström (m) Gunvor Nilsson

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)

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

