SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-12-12

Plats och tid

Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 - 20.00

Beslutande

42 ledamöter enligt närvarolista
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KF § 126

Dnr KS 140/2011

Stipendier 2011
Vice ordföranden i kultur- och utbildningsnämnden Ulf Ström tillsammans med
chefen för kultur- och utbildningsförvaltningen Anders Öberg delar ut årets
stipendier enligt följande:
Kulturstipendiet till Göran Bergström.
Stipendiet Årets eldsjäl till Ulrik Jansson
Stiependiet Årets idrotsutövare till Martin Sundin.
Motiveringarna finns i bilaga.
_______

KF § 127

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 § 128

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs, varför frågestunden avslutas.
_______

KF § 129

Aktuell information
Ingen information gavs.
_______

KF § 130

Dnr KS 6/2011

Begäran om entledigande, Torbjörn Linell (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Torbjörn Linell entledigas på egen begäran från uppdraget som ledamot i miljö, bygg- och myndighetsnämnden.
_______

KF § 131

Dnr KS 6/2011

Begäran om entledigande, Tomas Wetterberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tomas Wetterberg entledigas på egen begäran från uppdrag som ledamot av
kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden.
2. Kommunen ska också hos länsstyrelsen begära entledigande av Tomas
Wetterberg som vigselförrättare.
3. Ny sammanräkning ska begäras hos länsstyrelsen.
_______

KF § 132

Dnr KS 6/2011

Begäran om entledigande, Katarina Odell (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Katarina Odell entledigas på egen begäran från uppdrag som andre vice
ordförande i miljö-, bygg- och myndighetsnämnden.
_______

KF § 133

Dnr KS 6/2011

Entledigande, Hanna Medin (FP)
Kommunfullmäktiges beslut
Hanna Medin entledigas på grund av flytt från kommunen från sittt uppdrag
som ersättare i kultur- och utbildningnämnden.
_______

KF § 134

Dnr KS 6/2011

Begäran om entledigande, Carolina Storsveden (FP)
Kommunfullmäktiges beslut
Carolina Storsveden entledigas på egen begäran från sitt uppdrag som ersättare i
miljö-, bygg- och myndighetsnämnden.
_______

KF § 135

Dnr KS 6/2011

Val av revisorsersättare i HIBA
Kommunfullmäktiges beslut
Till revisorsersättare i HIBA väljs Sven-Olof Olofsson (M).
_______

KF § 136

Dnr KS 6/2011

Val efter Katarina Odell (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny andre vice ordförande i miljö-, bygg- och myndighetsnämnden efter
Katarina Odell, väljs Mattias Björklund (M).
_______

KF § 137

Dnr KS 6/2011

Val efter Hanna Medin (FP)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Hanna Medin, väljs
Carolina Storsveden (FP).
_______

KF § 138

Dnr KS 113/2010

Detaljplan för del av kv Brandstationen fastigheterna
Hallsbergs Centrum 1:5 m fl i Hallsberg
Kommunfullmäktiges beslut
Det den 16 augusti 2011 upprättade förslaget till detaljplan för kvarteret
Brandstationen, fastigheten Hallsbergs Centrum 1:5 m fl i Hallsberg antas enligt
5 kap 29 § plan – och bygglagen.
Ärendet
Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade i oktober 2010 att godkänna för
samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen 2010-09-29 upprättat förslag till
planprogram för del av kvarteret Brandstationen, fastigheten Hallsbergs
centrum 1:5 Hallsberg.
Efter genomfört samråd så beslutade arbetsutskottet i mars 2011 att godkänna
för samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen upprättat förslag till detaljplan
inklusive de förändringar som har diskuterats vid sammanträdet.
Sedan samråd har genomförts beslutade arbetsutskottet att godkänna upprättad
samrådsredogörelse samt att godkänna utställningshandling för detaljplanen
upprättad den 16 augusti 2011.
Därefter har utställning skett och ett antal yttranden har inkommit.
Teknik- och planförvaltningen har nu upprättat en sammanställning över yttrandena och föreslår att denna redogörelse ska godkännas samt att förslaget på
detaljplan ska överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29
§ plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 135 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandlig av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till förslaget.
_______

KF § 139

Dnr KS 121/2011

Huvudmannaskap för det regionala kulturuppdraget –
revidering av förbundsordningen i Regionförbundet i
Örebro län
Kommunfullmäktiges beslut
Hallsbergs kommun fastställer Regionfullmäktiges beslut att ändra lydelsen av
5 § i förbundsordningen till följande:
”Förbundets verksamhet kommer huvudsakligen att omfatta uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångs lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt samarbete samt fritid/rekreation.”
Ärende
Regionfullmäktige har beslutat föreslå att landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i regionförbundets medlemskommuner ska fastställa en förändrad
lydelse av förbundsordningens § 5. Förändringen innebär att ordet kultur stryks
ur paragrafen. Skälet till detta är att man härigenom renodlar landstingets ansvar
för kulturfrågorna i länet, se bifogat material. Landstingets beskattningsrätt, och
därmed kraft att matcha statens ambitioner samt landstingets huvudmannaskap
för flertalet av regionens kulturinstitutioner har varit motiv för RÖL:s beslut.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 136 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandlig av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Tomas Hagenfors bifall till förslaget.
_______

KF § 140

Dnr KS 122/2011

Ekonomiska ramar för arbete med budget 2013 och
flerårsplaner för 2014 och 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Ekonomiska ramar för arbete med budget 2013 och flerårsplaner för 2014 och
2015 fastställs enligt bilaga.
Ärende
Ekonomiavdelningen har i bilagt material på uppdrag av kommundirektören
lämnat förslag på ekonomiska ramar för arbete med budget 2013 och flerårsplaner för 2014 och 2015.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 137 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandlig av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd, Ewa Unevik, Anders Lycketeg,
Tomas Hagenfors, Peter Tillman och Gunnel Hedström bifall till förslaget.
_______

KF § 141

Dnr KS 11/2011

Reviderad taxa för miljö-, bygg och myndighetsnämndens verksamhet inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad taxa för miljö-, bygg och myndighetsnämndens verksamhet inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden fastställs enligt bilaga att gälla från och med
2012 och tills vidare.
Ärende
Miljö-, bygg och myndighetsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige
att fastställa reviderad taxa för nämndens verksamhet inom miljöbalkens och
livsmedelsbalkens områden. I taxan föreslås att timavgiften höjs från 700 kr till
750 kr.
Förvaltningschefen Leif Welander lämnade i arbetsutskottet redogörelse för hur
den föreslagna höjningen förhåller sig till nivån på timavgiften i länets övriga
kommuner. Jämförelsen är även utskickad till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 138 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandlig av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Kari Räihä bifall till förslaget.
_______

KF § 142

Dnr KS 11/2011

Ny taxa för felparkeringsavgifter i Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Bilagd taxa för felparkeringsavgifter fastställs.
Ärende
Teknik- och plannämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa
ny taxa för felparkeringsavgifter att gälla från och med den 1 januari 2012, se
bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 139 2011)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandlig av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman, Anders Lycketeg och Torbjörn
Appelquist bifall till förslaget.
_______

KF § 143

Dnr KS 117/2011

Interpellation från Tomas Hagenfors om ny skol- och
barnomsorgsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen förklaras vara besvarad
Ärende
Tomas Hagenfors har ställt interpellation enligt vad som framgår av bilaga.
Ulf Ström, vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden svarar på
interpellationen i enlighet med vad som framgår av bilaga.
Tomas Hagenfors tackar för svaret.
Interpellationen debatteras.
Kommunfullmäktiges behandlig av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden, efter avslutad debatt, att
interpellationen ska förklaras vara besvarad.
_______

KF § 144

Dnr KS 128/2011

Interpellation från Gunnel Hedström (S) om avgifter i
skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen ska besvaras vid ett kommande sammanträde.
Ärende
Gunnel Hedström har lämnat interpellation enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges behandlig av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att interpellationen ska besvaras vid ett
kommande sammanträde.
_______

KF § 145

Dnr KS 131/2011

Interpellation från Christina Johansson (S) om främjandet
av ett rikt, mångkulturellt och jämlikt föreningsliv
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen ska besvaras vid ett kommande sammanträde.
Ärende
Christina Johansson har lämnat interpellation enligt bilaga.
Kommunfullmäktiges behandlig av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att interpellationen ska besvaras vid ett
kommande sammanträde.
_______

KF § 146

Dnr KS 8/2011

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

KF § 147

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

KF § 148

Meddelanden
Dnr 6/2011
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Mikael Angestjärna (KD), Kerstin Lindh Furås
Löpnr 1128/2011
Revirorerna i Sydnärkes Utbildningsförbund, utlåtande avseende
delårsrapport 2011
Löpnr 1180/2011
Revisorerna i Nerikes Brandkår, utlåtande avseende delårsrapport 2011-07-31
_________

KF § 149

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Frågestunden förklaras avslutad efter att frågor har ställts och besvarats enligt
vad som framgår nedan.
Ärende
Emma Ode frågade Ulf Ström om man bär med sig det faktum att alla tre
stipendierna delades ut till män inför kommande beslut om stipendier.
Ulf Ström svarar att det inte är kön utan kvalifikationer som styr beslutsfattandet om stipendierna, men att han naturligtvis tar med sig påpekandet.
Emma Ode tackar för svaret.
Peter Tillman frågar Hans Karlsson i hans egenskap av ordförande i Hallbo, när
de lägenheter som Migrationsverket har hyrt i Vretstorp kommer att få
inflyttare.
Hans Karlsson svarar att han inte vet det, utan att det är Migrationsverket som
styr över den frågan.
Peter Tillman tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges behandlig av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att frågestunden därefter ska avslutas.
_______

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-12-12

§

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) Sven-Olof Andersson

X

8. Inga-Britt Ritzman (s)

X

9. Tommy Pihl (s)

X

10. Siv Lunander (s) Gun Karlsen

X

11. Ulf Ström (s)

X

12. Suzana Madzo (s)

X

13. Hans Karlsson (s)

X

14. Anne Carlkvist Fors (s) Mats Pettersson

X

15. Bengt-Åke Andersson (s) Lena Larsson

X

16. Matilda Ernkrans (s) Christina Johansson

X

17. Magnus Fahlström (s) Jamal Bayazidi

X

18. Ewa-Rosa Sliwinska (s)

X

19. Tomas Wetterberg (s)

F

20. Susanne Bergkvist (s)

F

21. Robert Mesic (s) Torbjörn Linell

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) Kari Räihä

X

27. Emma Ode (mp)

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) Gunvor Nilsson

X

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-12-12

§

Namn
31. Torbjörn Appelqvist (m)

Närvaro
X

32. Arazu Bayazidi (m)

X

33. Joacim Storm (m)

X

34. Lars-Gunnar Åström (m)

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) Gert Öhlin

X

40. Ingrid Grahn (fp) Janna Storsveden

X

41. Tomas Hagenfors (kd)

X

42. Birgitta Liljerås (kd) Kerstin Lindh Furås

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

