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KF § 71

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 § 72

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att fråga ställts och sedan besvarats enligt vad som framgår nedan,
förklaras frågestunden för avslutad.
Ärendet
Göran Eklöf påpekar att ombygganden av Storgatan i Hallsberg är bra, men att
man förefaller ha missat att fasa av gatstenen till gatunivå så att det blir lättare
för bl a rullstolsburna personer att komma ur bilen och upp på trottoaren. Han
frågan ordföranden i kommunstyrelsen om kommunen har för avsikt att åtgärda
detta.
Thomas Doxryd svarar att han håller med frågeställaren och lovar att ta med sig
förslaget om avfasning till beredning i den kommunala organisationen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att frågestunden ska förklaras vara
avslutad.
_________

KF § 73

Aktuell information
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Thomas Doxryd inleder med att tacka de förtroendevalda för en snyggt och
korrekt genomförd valrörelse.
Han informerar sedan om att ett första spadtag har tagits för byggandet av
hyresbostäder i kvarteret Kopparslagaren i Hallsberg.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________
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Dnr KS 142/2009

Motion från Jenny Steen (S) om nya gardiner till Pålsboda
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen besvaras på det sätt som framgår nedan av kommunkansliets förslag
till svar.
Ärendet
Jenny Steen har i motion yrkat att Hallsbergs kommun snarast ska införskaffa
nya gardiner till Folkasbohallen (gymnastiksalen vid Folkasboskolan i Pålsboda).
Till stöd för sitt yrkande anför hon i huvudsak följande.
Pålsboda GoIF anordnar årligen en stor bordtennisturnering i Folkasbohallen.
Turneringen är mycket välbesökt och lockar spelare både från länet och utanför.
Gardinerna i fönstren är i så dåligt skick att de inte på ett tjänligt sätt stänger ut
ljuset. Detta leder till att föreningen får lägga åtskilliga timmar på att
mörklägga hallen genom att tejpa plastsäckar för fönstren. Detta ser
anskrämligt ut och är ett farligt arbete att utföra. Gardinerna behövs ju även
under andra delar av året.
Kommunkansliet lämnar följande förslag till svar.
Kommunkansliet har från miljö- och teknikförvaltningen inhämtat uppgift om
att man i vintras efter samråd med Pålsboda GoIF har satt upp nya lamellgardiner i hallen. Det har emellertid framkommit uppgifter om missnöje med de
nya gardinerna då de uppges inte helt fullgöra sin funktion att stänga ute ljuset.
För att få ordning på frågan bör den återgå till miljö- och tekniknämnden.
Nämnden bör ges i uppdrag att återigen kontakta Pålsboda GoIF och andra
föreningar, som har verksamhet i hallen och därför kan tänkas ha viktiga synpunkter i frågan, för att utreda vad som tänkas behöva förbättras. Nämnden får
sedan ta ställning till om kostnaderna för föreslagna årgärder kan motiveras i en
avvägning mot andra angelägna åtgärder inom nämndens ansvarsområde.
Nämnden ges i uppdrag att senast den 1 november till kommunstyrelsen rapportera hur man har hanterat frågan.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 83 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Christina Johansson bifall till förslaget.
_________

KF § 75

Dnr KS 153/2009

Motion från Magnus Andersson (S) om brukarvänliga
öppettider inom förskola, skola och barnomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls på så vis att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
till kommunstyrelsen senast den 1 november 2010 presentera hur motionärens
yrkande kan förverkligas.
Ärendet
Magnus Andersson har i motion yrkat att kommunfullmäktige ska besluta att
kompetensutveckling, arbetsplatsträffar och andra viktiga delar av verksamheten inom kommunen verksamheter ska genomföras utan att huvudverksamheten stänger igen.
Till stöd för sitt yrkande anför han i huvudsak följande.
Förtroendevalda och anställda i Hallsbergs kommun lyckas över lag mycket bra
med att erbjuda barnen i kommunen en bra och väl fungerande förskola, skola
och skolbarnomsorg. Barn- och utbildningsnämnden har också högt ställda mål
när det gäller brukarnas uppfattning om verksamheten. Utvecklingsarbete pågår
ständigt. I nämndens målformuleringar återkommer orden bemötande, information och delaktighet ständigt.
Mot bakgrund av detta är det desto svårare att förstå att förvaltningen, med stöd
av nämnden, stänger igen förskolan, skolan och skolbarnomsorgen fyra hela
dagar per läsår. Skälet är att personalen då ska kunna delta i olika kompetensutvecklande aktiviteter. Under dessa dagar tvingas barnens vårdnadshavare att
försöka ta ledigt från jobbet genom semester eller att byta arbetspass eller på
annat sätt genom släkt och vänner på egen hand ordna tillsyn av barnen. Detta
är inte acceptabelt. Det är heller inte acceptabelt att, såsom sker, skolbarnomsorgen stänger klockan fyra på eftermiddagen en dag i månaden för att man ska
kunna hålla arbetsplatsträff med en samlad personal.
Vid dessa stängningar brukar förskolan hänvisa vårdnadshavare som inte kan
ordna annan barnomsorg, till att låta barnet gå till en annan förskola den aktuella dagen. Förhållningssättet ter sig särskilt anmärkningsvärt med tanke på att
förskolan normalt sett kräver upp till två veckors inskolning av ett barn när det
ska börja på en ny förskola.
Naturligtvis är det viktigt att personal ges möjlighet till kompetensutveckling
och att arbetsplatsträffar, som för övrigt är en viktig del av samverkansavtalet
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mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna, sker regelbundet. Men
det är fel att detta sker utan hänsyn tagen till dem som verksamheterna är till
för: barnen. Perspektivet borde vara omvänt. Det är inte i sin ordning att stänga
verksamheten, bara för att det underlättar andra angelägna arbetsuppgifter.
Såväl kompetensutveckling som arbetsplatsträffar måste kunna ske utan att
verksamheterna stänger igen. Det skulle till exempel kunna lösas genom samarbete mellan avdelningar.
Kommunkansliet lämnar efter instruktioner från kommunalråden följande
förslag till svar.
Motionären tar upp en viktig fråga, nämligen den att brukaren ska ställas i
centrum i all kommunal verksamhet. Med brukare avses i detta ärende barn och
vårdnadshavare inom förskola, skola och skolbarnomsorg. I andra fall kan
brukaren vara en person som bor i gruppboende, en person som behöver stöd
och hjälp i sin sociala situation, en person som söker bygglov eller en förening
som söker utveckla sin ungdomsverksamhet. Brukaren förekommer alltså i
många skepnader och de flesta personer ikläder sig flera olika brukarroller. Det
är viktigt att kommunen organiserar sin verksamhet så att brukaren står i
centrum.
Kommunen barn- och utbildningsnämnd har (för övrigt i likhet med en stor
mängd andra kommuner i landet) beslutat att låta förvaltningen hålla förskola,
skola och skolbarnomsorg stängd upp till fyra dagar per läsår. Vårdnadshavare
som inte kan ordna sin barnomsorg på annat sätt erbjuds barnomsorg efter
kontakt med kommunen. Under stängningen ska avtalsenlig och annan kompetensutveckling av olika slag och vissa gemensamma aktiviteter kunna ske,
när hela personalen är samlad. Det finns naturligtvis goda skäl för detta. För det
första får personalen möjlighet att träffas tillsammans. Detta kan vara viktigt då
diskussionen i samband med till exempel en föreläsning, kan vara nog så givande som själva utbildningsinsatsen. Vidare kan man på detta sätt spara pengar
genom att slippa engagera en föreläsare eller motsvarande vid mer är ett tillfälle. Något man annars skulle behöva göra, om man delade upp personalen i
flera grupper.
Dessa fördelar måste emellertid vägas mot att man då faktisk sätter den egna
organisations intressen före brukarnas intressen. Skolinspektionen pekade i sin
tillsynsrapport på vikten av samverkan mellan enheter. Det kan vara ett sätt att
lösa den nu aktuella frågan. Inom andra delar av kommunens verksamhet har
man inte, ens om man ville, möjlighet att göra så. Man kan till exempel inte
stänga ett särskilt boende under en dag för att i stället ägna sig åt att utveckla
organisationen. Det kan därför inte vara omöjligt, inte ens ekonomiskt omöjligt,
att utforma verksamheten inom förskola, skola och skolbarnomsorg, så som
motionären föreslår. Motionen bör därför bifallas på så vis att barn- och
utbildningsnämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsen presentera hur
motionärens yrkande kan förverkligas. Detta ska rapporteras senast den 1

KF § 75 forts
november 2010. Här ska också nämnas att nämnden redan har givit sin
förvaltning i uppdrag att belysa dessa frågor.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 84 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Christina Johansson och Magnus Andersson bifall
till förslaget.
_________

KF § 76

Dnr KS 3/2010

Motion från Lennart Pettersson (M) om förbättring av
boendemiljön i Sköllersta
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen förklaras vara besvarad genom vad som sägs nedan under förslag till
svar.
Ärendet
Lennart Pettersson har i motion yrkat att kommunen i samverkan med Hallbo
lägger ett plåttak på de befintliga takstolarna vid affärshuset i Sköllersta. Han
yrkar vidare att kommunen ska låta montera en dränkbar fontänpump med
enklare belysning i dammen framför Sköllersta kyrka.
Till stöd för sitt yrkande anför han i huvudsak följande.
För några år sedan byggdes ett antal takstolar upp utanför affärshuset i
Sköllersta. Förmodligen skulle de utgöra ställning för växter att klänga i. I dag
fyller de ingen annan funktion än att Sköllerstaborna undrar när taket ska
läggas. Framför kyrkan finns en fin damm som när det är kallt eller svalt ute har
en vatten- eller isspegel. När det är varmt bildas det ett grönt ytskikt som
sprider en liten unken lukt beroende på att vattnet cirkulerar för dåligt. Detta
går att åtgärda med enkla medel. Sköllerstaborna behöver ett mer levande och
funktionellt centrum med möjlighet att mötas på ett mer naturligt sätt.
Dessutom förbättras möjligheterna för de äldre som bor i närheten att gå under
tak till affären, vilket även minskar skaderisken under den kalla delen av året.
Vid dammen kan vattenmiljö och boendemiljö förbättras för en ringa summa.
Kommunkansliet lämnar efter instruktion från kommunalråden följande förslag
till svar på motionen.
Det är viktigt att ständigt vara uppmärksam på vad som kan förbättras i den
fysiska miljön i och runt kommunens tätorter. Miljö- och teknikförvaltningen
har genom sitt arbete med det så kallade ”första intrycket” gjort resor runt om i
kommunen i detta syfte. Man har sedan beslutat att huvudsakligen arbeta med
en ort i taget, och Vretstorp står först i tur.
Anläggningen vid affärshuset i Sköllersta tillhör bostadsstiftelsen Hallbo, och
är därför Hallbos ansvar och inte Hallsbergs kommuns. Kommunkansliet har
från Hallbo inhämtat att man avser att utföra underhållsarbeten på den
trädgårdsanläggning som motionären avser. Man ska dels måla pergolan, dels
snygga upp i rabatterna och runtomkring. Någon avsikt att lägga tak på
pergolan har man av kostnadsskäl inte.
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Dammen framför Sköllersta kyrka är del av kyrkans egendom, och är därför
inte heller den något direkt ansvar för Hallsbergs kommun. Kommunen har
emellertid varit i kontakt med företrädare för Sköllersta församling. Kyrkan har
också genom motionärens försorg fått ta del av motionen. Man uppger att
frågan om dammen har diskuterats med utgångspunkt främst i att vattnet är
stillastående och inte särskilt fräscht. Man har diskuterat olika typer av insatser
och även testat med en mindre pump under en tid, men funnit att situationen
inte har förbättrats alls. Man avser att ta kontakt med kommunen för att
undersöka om det går att göra någonting tillsammans.
Motionen kan mot bakgrund av vad som sägs ovan besvaras genom att konstatera att det är Hallbo som ansvarar för trädgårdsanläggningen vid affärshuset
och att man har planerat underhållsåtgärder. Det är inte rimligt att kommunen
går in med egna insatser i denna fråga.
Beträffande dammen bör kommunen mot bakgrund av att dammen tillhör
kyrkan, avvakta kyrkans kontakt och lyssna på vad man har att föreslå. Det är
kommunen miljö- och tekniknämnd som ska företräda kommunen i dessa
kontakter.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 86 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Christina Johansson bifall till förslaget.
_________

KF § 77

Dnr KS 102/2010

Firmatecknare i samband med fastighetsförvärv, avtal,
borgensförbindelser, låneförbindelser, fullmakter m m
Kommunfullmäktiges beslut
1. De förtroendevalda kommunalråden Thomas Doxryd eller vid förhinder för
honom Christina Johansson eller Inga-Britt Ritzman, i samtliga fall med
kontrasignering av antingen kommundirektören Torbjörn Dybeck, förvaltningschefen Peter Israelsson eller ekonomichefen Ingela Örtegren får i Hallsbergs kommuns namn med bindande verkan underteckna köpehandlingar,
kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, avtal och andra liknande
handlingar, såvida inte kommunstyrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.
2. Som ett undantag från 1. gäller i de fall där kommunstyrelsen har delegerat
beslutanderätten till en tjänsteman eller då det ingår i dennes tjänst att fatta
bindande beslut, att tjänstemannen ensam får underteckna avtal, kontrakt,
lånehandlingar och liknande handlingar.
3. Tidigare beslut om rätt att teckna firma enligt ovan upphör att gälla
omedelbart.
Ärendet
Till följd av kommunen från och med den 9 augusti 2010, har en ny kommundirektör, behöver beslut om firmatecknare förändras så att Torbjörn Dybeck
träder in i stället för Ola Sjölin.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 88 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut
med undantag för vad som sägs nedan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Sven-Åke Lindbergh bifall till förslaget, men
föreslår att personerna ska anges med sina titlar som förtroendevalda respektive
tjänstemän. Han föreslår även att kommunstyrelsen inför framtiden ska överväga krav på kontrasignering när tjänsteman undertecknar med stöd av delegation eller i kraft av sin tjänst.
Thomas Doxryd yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det tillägg som
Sven-Åke Lindbergh angående angivande av titlar. Han föreslår att Sven-Åke
Lindberghs övriga förslag tas upp till beredning i samband med framtida beslut
om firmatecknare, vilket Sven-Åke Lindbergh samtycker till.
_________
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Dnr KS 122/2010

Enkel fråga från Sven-Åke Lindbergh (C) till socialnämndens ordförande Inga-Britt Ritzman angående
Sandlyckan i Hjortkvarn
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan förklaras besvarad.
Ärendet
Sven-Åke Lindbergh har lämnat in fråga enligt bilaga.
Socialnämndens ordförande Inga-Britt Ritzman svarar att Sandlyckan utgörs av
ett antal servicelägenheter samt en minidagcentral. Det har visat sig svårt att
hyra ut lägenheterna och dagcentralen har tidigare endast haft verksamhet några
gånger i veckan. Det finns inga hyresgäster där nu och socialnämnden har inga
planer på att använda Sandlyckan.
Frågeställaren tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att frågan ska anses vara besvarad.
_________
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Dnr KS 92/2010

Enkel fråga från Göril Thyresson (V) till serviceutskottets
ordförande, Christina Johansson angående tillhandahållande av interntelefonkatalog
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan förklaras besvarad.
Ärendet
Göril Thuresson har lämnat in fråga enligt bilaga.
Serviceutskottets ordförande Christina Johansson svarar att det för närvarande
inte är möjligt att tillhandahålla katalogen så som frågeställaren önskar men att
det ska ställas krav på möjlighet i samband med nästa upphandling av telefonsystem. Hon lovar också att undersöka om filen kan levereras från IT-service
till frågeställaren.
Frågeställaren tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden yrkar att frågan ska anses vara besvarad.
_________
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Dnr KS 6/2010

Entledigande av Karim Farhan (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Mot bakgrund av skrivelse från länsstyrelsen i Örebro län, konstateras att
Karim Farhan inte längre är valbar varför han förklaras entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Ärendet
Länsstyrelsen i Örebro län har i skrivelse uppmärksammat kommunen på att
Karim Farhan inte längre är valbar till uppdrag.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden yrkar mot bakgrund av länsstyrelsens skrivelse att Karim Farhan
ska entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
_________
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Dnr KS 6/2010

Entledigande av Peter Kjellman (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Peter Kjellman entledigas på egen begäran från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Ärendet
Peter Kjellman har i skrivelse begärt entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden yrkar bifall till begäran.
_________
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Dnr KS 6/2010

Entledigande av Mia Sydow Mölleby (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Mia Sydow Mölleby entledigas på egen begäran från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen, ersättare i dess arbetsutskott samt från uppdraget som
partiföreträdare för vänsterpartiet i kommunstyrelsen. Av beslutet följer även
att hon entledigas från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
serviceutskott.
Ärendet
Mia Sydom Mölleby har i skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdrag
som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i dess arbetsutskott samt från
uppdraget som partiföreträdare för vänsterpartiet i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ordföranden yrkar bifall till begäran.
_________
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Dnr KS 6/2010

Fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Peter Tillman (V) väljs till ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i dess
arbetsutskott, partföreträdare för vänsterpartiet i kommunstyrelsen samt
ledamot av kommunstyrelsens serviceutskott
2. Till nämndeman efter Inge Andersson (M) väljs Kristina Pettersson (M).
3. Doris Fröberg (C) väljs till ersättare i socialnämnden.
4. Lotta Öhlund (MP) väljs till ersättare i kommunstyrelsen.
_________
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Meddelanden
Dnr 6/2010
Länsstyrelsens sammanräkning, ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Maria Grefalk (MP), Britt Eklöf
Löpnr 1268/2010
Socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2009
samt kvartal 1 och 2 2010
_________
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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:
- Förslag om skateramp
- Sittbänk vid driving rangen
- Trafiksituationen vid Rönngatan i Östansjö
- Vår- och höststädning
- Kollektivtrafik till Tisaren
- Motionsredskap för äldre utomhus
- Förslag om hundrastgård i Ekoparken.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att informationen ska läggas till
handlingarna.
_________
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Ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Lista över ej besvarade motioner läggs till handlingarna.
________
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Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att frågor har ställts och besvarats enligt vad som framgår nedan, förklaras
frågestunden avslutad.
Ärendet
Sven-Åke Lindbergh frågar kommunstyrelsens ordförande om man kan göra
något åt problemen för trafik och trädgårdar med hjortar i Hjortkvarns
samhälle.
Thomas Doxryd svarar att kommunen kan agera endast om det bedöms som en
olägenhet i samhället. Han tar med sig frågan till miljö- och tekniknämnden.
Frågeställaren tackar för svaret.
_________

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-27
Namn
1. Krister Eklund (s)

Närvaro
N

2. Susanne Bergkvist (s)

F

3. Christina Johansson (s)

N

4. Ewa Unevik (m)

N

5. Anders Lycketeg (c)

N

6. Roland Johansson (s) Runa Adolfsson

N

7. Thomas Doxryd (s)

N

8. Mia Sydow Mölleby (v)

N

9. Jenny Steen (s)

N

10. Helena Berghed (kd)

N

11. Hans Nilsson (m)

N

12. Östen Karlsson (c)

N

13. Magnus Fahlström (s)

N

14. Erik Storsveden (fp)

N

15. Inga-Britt Ritzman (s)

N

16. Andreas Larsson (sd)

F

17. Kerstin Naeslund (s)

N

18. Emma Ode (mp)

F

19. Anne Carlqvist Fors (s)

N

20. Lars-Gunnar Åström (m)

N

21. Solveig Eriksson (c)

N

22. Göran Björk (s)

N

23. Sören Pettersson (v) Lars-Åke Zettergren

N

24. Gun Karlsen (s)

N

25. Ingemar Liljerås (kd) Daniel Karlsson

N

26. Gustav Karlsson (s)

N

27. Siw Lunander (s)

N

28. Torbjörn Appelqvist (m)

N

29. Rolf Hedén (c)

N

§
Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

30. Hans Karlsson (s)
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N

Namn
31. Ingrid Grahn (fp)

Närvaro
N

32. Christel Forsberg (s)

F

33. Niklas Nilsson (s)

N

34. Ewa-Rosa Sliwinska (s)

N

35. Lennart Pettersson (m)

N

36. Magnus Larsson (sd)

F

37. Sven-Åke Lindbergh (c)

N

38. Stefan Floxér (s)

N

39. Göril Thyresson (v)

N

40. Magnus Andersson (s)

N

41. Peter Kjellman (mp)

N

42. Ulf Ström (s)

F

43. Birgitta Liljerås (kd)

F

44. Göran Hedlund (m)

N

45. Gunnel Hedström (s)

N

§
Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

