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38 ledamöter enligt närvarolista
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2010-05-10

Datum för
anslagsuppsättande

2010-05-21

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslags
nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2010-06-14

KF § 30

Uppvaktning av medaljörer
Ordföranden i komunstyrelsen kultur- och föreningsutskott genomför tillsammans med utskottsledamoten Anne Carlquist Fors uppvaktning av idrottare i
kommunen som under hösten 2009 och våren 2010 har tagit medalj i USM;
SM; EM och VM.
_________

KF § 31

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 § 32

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Då inga frågor ställs, avslutas frågestunden.
_________

KF § 33

Aktuell information
Kommunfullmäktiges beslut
Då ingen information fanns att delge, avslutas punkten.
_________

KF § 34

Dnr KS 54/2010

Bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun 2009
samt fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut för Hallsbergs
kommun för 2009.
2. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljöoch tekniknämnden, myndighetsnämnden, valnämnden samt den gemensamma
nämnden för taxe- och avgiftsfrågor inom vård- och omsorgsområdet i Hallsbergs, Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner och de förtroendevalda i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2009.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning och bokslut för 2009
med ekonomisk redogörelse och verksamhetsberättelser. Årsredovisningen
finns i bilaga. Bilagorna finns i akten.
Kommunfullmäktiges revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljöoch tekniknämnden, myndighetsnämnden, valnämnden samt den gemensamma
nämnden för taxe- och avgiftsfrågor inom vård- och omsorgsområdet i Hallsbergs, Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner och de förtroendevalda i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2009. Revisorernas revisionsberättelse
finns i bilaga till detta ärende.

Kommunstyrelsens förslag (KS § 37)
Kommunstyrelsens har beslutat överlämna årsredovisning till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd, Rolf Hedén och Lennart
Petersson att årsredovisningen ska godkännas och att ansvarsfrihet ska beviljas.

KF § 34 forts
Ewa Unevik yrkar bifall till godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet.
Hon yrkar dessutom att kommunfullmäktige ska välja ytterligare en revisor i
HIBA. Som revisor föreslår hon Peter Langlott (FP).
Thomas Doxryd yrkar bifall till Ewa Uneviks tilläggsyrkande om att det ska
väljas ytterligare en revisor.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden först proposition på
förslaget om att godkänna årsredovisningen och finner att kommunfullmäktige
har beslutat godkänna den.
Därefter ställer ordföranden proposition på förlaget om ansvarsfrihet och finner
då att ansvarsfrihet har beviljats.
Ordföranden ställer sedan proposition på förslaget om att ytterligare en revisor
ska väljas i HIBA. Han förklarar samtidigt att han i det fall kommunfullmäktige
bifaller yrkandet, inte kommer att ta upp frågan om val av revisor vid detta
sammanträde, då det är en fråga för valberedningen. Kommunfullmäktige
bifaller sedan förslaget om ytterligare en revisor.
_________

KF § 35

Dnr KS 53/2010

Ombudgeteringar, resultatöverföringar samt tilläggsanslag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges resultat på driftbudgeten överförs med -54 tkr
2. Kommunstyrelsens resultat på driftbudgeten överförs med 2 949 tkr
3. Miljö- och tekniknämndens resultat på driftbudgeten för skattefinansierad
verksamhet överförs med -2 535 tkr
4. Barn och utbildningsnämndens resultat på driftbudgeten överförs med -2 918
tkr
5. Socialnämndens driftbudgetresultat överförs med -4 104 tkr
6. Valnämndens driftbudgetresultat överförs med 179 tkr
7. Överförmyndarens driftbudgetresultat överförs med -105 tkr
8. Investeringsanslag ombudgeteras från 2009 till 2010 enligt bilaga 1
9. Socialnämnden beviljas tilläggsanslag 2010 med 1 374 tkr för ökade
kostnader försörjningsstöd samt ökade kostnader fältassistenter
10. Barn och utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag 2010 med 30 tkr för
vaccinering av flickor mot livmoderhalscancer
11. Driftbudget, investeringsbudget och resultatbudget fastställa enligt bilaga 2,
2010-03-29
12. Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag till strategiska investeringar
om 5 000 tkr, vilket finansieras genom ianspråktagande av eget kapital.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i tjänsteutlåtande nr 6/2010 lämnat förslag beträffande
ombudgeteringar, resultatöverföringar samt tilläggsanslag, se bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 38)

KF § 35 forts
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 36

Dnr KS 37/2010

Renhållningsföreskrifter för 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Renhållningsföreskrifter för 2010 fastställs enligt bilaga med den förändringen
att det i bilaga 2 punkt 7 ska framgå att grovsophämtning sker en gång per år.
Ärendet
Kommunens miljö- och tekniknämnd beslutade den 17 februari 2010 att
överlämna förslag på renhållningsföreskrifter för 2009/2010 till kommunfullmäktige för antagande.
På kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars beslutades att ärendet skulle
återremitteras till miljö- och tekniknämnden med syfte att låta justera texterna i
vissa avseenden samt att ärendet sedan skulle tas upp igen på kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 mars 2010.
Miljö- och tekniknämnden har nu vidtagit de förändringar i materialet som
diskuterades i kommunstyrelsen. I bilaga finns material från förvaltningen, som
sedan fastställdes av miljö- och tekniknämnden, den 24 mars 2010.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 39)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Christina Johansson bifall till förslaget.
_________

KF § 37

Dnr KS 91/2008

Motion om försök med klimattaxa från Mia Sydow Mölleby
m fl, alla (V).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt sitt ägarombud i länstrafiken att ta med sig
frågan om försök med klimattaxa till länstrafiken för handläggning.
2. Motionen förklaras besvarad.
Ärendet
Mia Sydow Mölleby m fl yrkar i motion att Hallsbergs kommun ska ta initiativet och tillsammans med Örebro län verkar för att statliga medel anslås för ett
storskaligt försök med klimattaxa i Örebro län. Man yrkar vidare att Hallsbergs
kommun ska föreslå Örebro universitet att göra en kontinuerlig utvärdering av
ett eventuellt försök med klimattaxa.
Som stöd för sitt yrkande anför de i huvudsak följande.
Det finns en mängd larmrapporter om vad den globala uppvärmningen kommer
att medföra för klimatet inom en snar framtid. Alla är överens om att det krävs
kraftfulla åtgärder för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Det är hög tid att
agera. En massiv satsning på kollektivtrafiken är nödvändig på både lång och
kort sikt.
En anledning till att folk inte åker buss eller tåg är priset. Det är helt enkelt för
dyrt för många. I Örebro län finns flera exempel på extremt höga priser.
Kommunkansliet lämnar efter instruktion från kommunalråden följande förslag
till svar.
Klimatfrågan är, såsom motionärerna beskriver, en av de allra viktigaste
frågorna som mänskligheten har att hantera. Man kan lätt argumentera för att
det är den viktigaste frågan. Ett förändrat klimat påverkar hela jordens befolkning. Hallsbergs kommun har under en lång rad år vidtagit en rad åtgärder i
syfte att begränsa klimatpåverkan. Dessa åtgärder har skett både inom kommunorganisationen och i samverkan med andra lokala och regionala aktörer.
Bland annat kan nämnas arbetet med att ta bort fossila bränslen i kommunala
verksamhetslokaler och arbetet med att ta fram en vindkraftplan. Det är därför
naturligt att man noga undersöker om ett sådant förslag som motionärerna
lägger kan genomföras. Frågor om kollektivtrafiken hanteras av länstrafiken,
och det är där även denna fråga bör avgöras. Kommunkansliet föreslog därför
ursprungligen att kommunfullmäktige borde uppdra åt kommunens representant

KF § 37 forts
i länstrafikens styrelse att ta med sig frågan om försök med klimattaxa till
länstrafiken för handläggning. Frågan har tidigare varit upp i kommunstyrelsen
som föreslog att kommunens representant i länstrafikens styrelse skulle ta upp
frågan för handläggning. Efter att frågan ytterligare har diskuterats av kommunstyrelsens ledamöter, föreslås numera istället att kommunfullmäktige uppdrar åt
sitt ägarombud i länstrafiken att ta med sig frågan om försök med klimattaxa till
länstrafiken för handläggning. Detta kommer sig av att kommunen i formell
mening inte utser någon representant i styrelsen, det gör de politiska partierna.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 40)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Mia Sydow Mölleby bifall till förslaget.
Emma Ode och Ewa Unevik yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänns ställer ordföranden kommunstyrelsens
förslag under proposition och finner då att kommunfullmäktige har beslutat bifalla förslaget.
Reservationer
Ledamöterna från (MP), (M), (C), (KD) och (FP) reserverar sig alla mot
beslutet att bifalla komunstyrelsens förslag.
_________

KF § 38

Dnr KS 61/2010

Programförklaring för Sydnärkes Utbildningsförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Hallsbergs kommun ställer sig bakom förslaget till programförklaring.
Ärendet
Företrädare för medlemmarna i Sydnärkes Utbildningsförbund har tillsammans
utarbetat förslag till programförklaring för utbildningsförbundet, se bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 46)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Christina Johansson bifall till förslaget.
_________

KF § 39

Dnr KS 6/2010

Avsägelse från uppdrag, Maria Grefalk (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Maria Grefalk entledigas på egen begäran från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden samt ledamot av Hallbos
styrelse.
2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen.
_________

KF § 40

Dnr KS 8/2010

Förslag från kommuninvånarna
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
I handlingarna har bifogats information om inkommande förslag från
kommuninvånarna enligt följande:
- Nattaxi Örebro - Hallsberg
- E-faktura
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna
_________

KF § 41

Dnr KS 67/2010

Motion om intraprenader från Ewa Unevik (M), Anders
Lycketeg (C), Erik Storsveden (FP) och Helena Berghed
(KD)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning
Ärendet
Ewa Unevik m fl har givit in motion med titeln Intraprenader – en alternativ
verksamhetsform.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.
_________

KF § 42

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

KF § 43

Meddelanden
Löpnr 424/2010
Löpnr 425/2010
Löpnr 548/2010
Revisionsrapporter
- Hantering av styrning och ledning i kommunstyrelseperspektiv
- VA-redovisning
- Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av
grundskolan
Löpnr 512/2010
Tack från Ingrid Grahn för uppvaktning på födelsedag
_________

KF § 44

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att frågor ställts och besvarats på det sätt som framgår nedan, avslutas
frågestunden.
Ärendet
Magnus Fahlström frågar ordföranden i barn- och utbildningnämnden Christina
Johansson om det finns möjlighet för skolelever att kunna få utnyttja sina busskort även under lovtid.
Christina Johansson svarar att grundskolekortet gäller 04.30 – 18.00 på
vardagar. Att ändra på detta kräver dels en överenskommelse med de andra
kommunerna i länet, dels medför det en högre kostnad för kommunen.
Frågeställaren tackar för svaret.
Jamal Bayazidi frågar kommunstyrelsens ordförande Thomas Doxryd vad som i
årsredovisningen avses med uppgiften att det inte finns löneskillnader mellan
män och kvinnor som inte går att hänföra till kön.
Thomas Doxryd svarar att det i gjorda lönekartläggningar har konstaterats att
skillnader i lön mellan könen beror på bl a arbetsuppgifternas art, erfarenhet,
befattningen och utbildningen.
Frågeställaren tackar för svaret.
Peter Kjellman frågar ordföranden i miljö- och tekniknämnden Christina
Johansson om hon har någon information om konsekvenserna av oljeutsläppet i
ekoparken.
Christina Johansson ber att få återkomma med svar.
Frågeställaren tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna
_________

