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KF § 110

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 § 111

Lucia
Hallsbergs Lucia med tärnor underhåller ledamöter och åhörare.
_________

KF § 112

Uppvaktning av Viby LRF-avdelning
Kommunstyrelsens ordförande uppvaktar företrädare för Viby LRF-avdelning i
anledning av att avdelningen har utsetts till årets LRF-avdelning i landet. Avdelningen företräds av ordföranden Jan Bergsten samt av ledamöterna i styrelsen Ulrika Moberg och Karin Pålstam.
Jan Bergsten tackar för uppvaktningen och berättar om verksamheten i LRFavdelningen. Till detta protokoll fogas även en skrivelse som han lämnar in till
presidiet.
_________

KF § 113

Utdelning av stipendier
Ordföranden i kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott genomför
uppvaktning och utdelning av årets stipendier enligt följande:
Årets kulturstipendium tilldelas Frank Kerssens och Chris Renet.
Stipendiet årets eldsjäl tilldelas Maud Stranneby.
Stipendiet årets idrottare tilldelas Lillian Forsgren.
_________

KF § 114

Allmänhetens frågestund
Då inga frågor ställs, avslutas frågestunden.
_________

KF § 115

Ny näringslivschef
Kommunstyrelsens ordförande presenterar Kirsi Aronsson, som tillträder som
näringslivschef från årsskiftet.
_________

KF § 116

Dnr KS 70/2010

Organisationsförändring
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny nämndorganisation
En delvis ny nämndorganisation införs från och med den 1 januari
2011:
(För helhetens skull redovisas här kommunstyrelsen, samtliga nämnder
och kommunfullmäktiges revisorer)
Nämnd/styrelse

Antal ledamöter

Anmärkningar

Kommunstyrelse

15+15

Ändrat ansvarsområde

Socialnämnd

11+11

Viss ändring av
ansvarsområde

Kultur- och
och
utbildningsnämnd

11+11

Tidigare kallad barn-

Teknik- och
och
plannämnd

11+11

Miljö- bygg och myndighetsnämnd

7+7

Överförmyndarnämnd

3 Tidigare överförmyndare, nu
nämnd
Utökat tjänstemannastöd

Valnämnd

7+7

Kommunfullmäktiges
revisorer

6 Inga förändringar

Taxe- och avgiftsnämnd

4+4

Inga förändringar

Krisledningsnämnd

5+5

Inga förändringar

utbildningsnämnd
Ändrat ansvarsområde
Tidigare kallad miljötekniknämnd
Ändrat ansvarsområde
Ny nämnd

Inga förändringar

KF § 116 forts
2. Förändring av ansvarsområden:
Fysisk planering
Ansvaret för den fysiska planeringen flyttas från kommunstyrelsen till
teknik- och plannämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska dock
fatta beslut under beredningen av planärendena. Teknik- och
plannämnden ska hålla sig fortlöpande informerad om arbetet med den
fysiska planeringen.
Lokalbokning m m
Ansvaret för att genom nära samarbete med föreningar, organisationer
m fl stödja och stimulera deras arbete bl a genom att ansvara för tillgodoseende av deras berättigade behov av lokaler för sin verksamhet i
kommunens fastigheter och anläggningar flyttas senast den 1 juli 2011
från kommunstyrelsen till teknik- och plannämnden.
Driftbidrag till föreningar
Ansvaret för driftbidrag till föreningar i kommunen ska senast den 1 juli 2011
flyttas från kommunstyrelsen till teknik- och plannämnden.
Övriga föreningsfrågor och kulturfrågor
Ansvaret för
kulturfrågor inklusive den kulturverksamhet i kommunen som inte sköts av
annan,
de kommunala fritidsgårdar och barn- och ungdomsarrangemang samt annan
sådan verksamhet som inte sköts av annan,
samverkan med övrig kommunal verksamhet i barn- och ungdomsfrågor
ansvaret för samverkan med föreningslivet i kommunen i syfte att skapa goda
förutsättningar för dess olika delar,
fördelning av aktivitetsbidrag och liknande bidrag till föreningar samt bidrag
till studieförbund och Folkets Hus-föreningar i enlighet med principbeslut i
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige där sådana finns samt
beslut om fördelning av stipendier och andra utmärkelser inom utskottets
verksamhetsområde
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flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden.
Tillsyn av servering av alkohol och försäljning av tobak och receptfria
läkemedel
Tillsynen över servering och alkohol och försäljning av tobak och receptfria
läkemedel flyttas från socialnämnden till miljö- bygg- och
myndighetsnämnden.
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden
Ansvaret för de lagreglerade uppgifter inom byggnadsväsendet, som ankommer
på kommunen, flyttas från miljö- och tekniknämnden till miljö-, bygg- och
myndighetsnämnden.
Ansvaret för de lagreglerade uppgifter inom miljö- och livsmedelslagstiftningen, som ankommer på kommunen flyttas från miljö- och tekniknämnden till miljö-, bygg- och myndighetsnämnden.
Ansvaret för energirådgivning och bevakning av energifrågor flyttas från miljöoch tekniknämnden till miljö-, bygg- och myndighetsnämnden.
Ansvaret för beslut om bostadsanpassningsåtgärder flyttas från miljö- och
tekniknämnden till miljö-, bygg- och myndighetsnämnden.
Överförmyndarnämnden
En överförmyndarnämnd med tre ledamöter ersätter nuvarande system med
överförmyndare. Överförmyndarnämnden ska i den omfattning det är juridiskt
möjligt, delegera rätten att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde, till
tjänsteman eller tjänstemän under kommunstyrelsen.
3. LSS
Genom beslut om budget för 2011 har det ekonomiska ansvaret för LSSinsatserna personlig assistent, korttidstillsyn samt boende med särskild service
såvitt avser externa köp flyttas till kommunstyrelsen. Socialnämnden ska fatta
beslut om insatserna och socialnämnden och kultur och utbildningsnämnden
ska inom sina respektive områden verkställa insatserna.
4. Myndighetsnämnden
Myndighetsnämndens verksamhet upphör från och med den 1 januari 2011.
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5. Ekonomiska konsekvenser av organisationsförändringen samt
budgetjusteringar
Ekonomiska konsekvenser av organisationsförändringen samt budgetjusteringar
kommer att beslutas vid ett senare tillfälle.
6. Nya reglementen
Kommunfullmäktige avser att vid sitt första sammanträde 2011 fatta beslut om
reviderade/nya reglementen för styrelse och nämnder.
7. Samverkan
Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att till kommunstyrelsen
fortlöpande redovisa hur samverkan mellan förvaltningarna sker.
8. Utvärdering
Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att per den 31 augusti
2011 utvärdera organisationsförändringen. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2011.
9. Utredning om föreningsstöd
Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att utreda frågan om
former, omfattning och organisatorisk placering av ansvaret för föreningsstödet
samt lokalbokningen. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast
den 10 maj 2011.
Kommunstyrelsen har tidigare fattat följande beslut
10. Förvaltningschef för miljö- bygg- och myndighetsförvaltningen
Leif Welander anställs som förvaltningschef i miljö- bygg- och myndighetsförvaltningen från och med den 1 januari 2011.
11. Chef för AME, flyktingverksamheten, C2 och Slussen
Ola Sjölin förordnas tills vidare som chef för arbetsmarknadsverksamheten,
flyktingverksamheten, ungdomsgården C2 och Slussen från och med den första
januari 2011. Uppdraget innefattar att under 2011 arbeta med att hitta former
för samordning mellan de olika verksamheterna.
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12. Uppdrag utfört
Kommundirektörens uppdrag om att lämna förslag på var de verksamheter som
berörs av att utskotten läggs ner, ska höra hemma administrativt, förklaras
slutfört.
13. Översyn av kommunkansliets organisation
Kommundirektören ges i uppdrag att efter organisationsöversyn, lämna förslag
på kommunkansliets framtida organisation. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 12 april 2011.
Ärendet
Kommundirektören har i bifogat tjänsteutlåtande lämnat förslag på organisationsförändring m m.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 122 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Kommundirektören föredrar ärendet i kommunfullmäktige.
Därefter yrkar ordföranden bifall till förslaget.
Efter att kommunfullmäktige har beslutat bifalla förslaget, presenterar sig den
nye chefen för miljö,- bygg- och myndighetsnämnden, Leif Welander.
__________

KF § 117

Dnr KS 70/2010

Förändring av budget för 2011 med anledning av beslut
om organisationsförändring
Kommunfullmäktiges beslut
Drift- och resultatbudget fastställs enligt bilaga 1 och 2 daterade den 7
december 2010.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i bifogat tjänsteutlåtande nr 16/2010 lämnat förslag på
förändring av budget 2011 med anledning av organisationsförändring.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 143 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktigs beslut.
Kommunfulmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 118

Dnr KS 150/2010

Gemensamma planeringsförutsättningar och ekonomiska
ramar för budget 2012 och flerårsplan 2013 -2014
Kommunfullmäktiges beslut
Gemensamma planeringsförutsättningar av den 7 december 2010, i vilka de
ekonomiska ramar inom vilka nämndernas förslag till budget 2012 och flerårsplan 2013 –2014 sak rymmas, antas.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i bifogat tjänsteutlåtande nr 17/2010 lämnat förslag på
förändring av budget 2011 med anledning av organisationsförändring.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 142 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktigs beslut.
Kommunfulmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 119

Dnr KS 152/2010

Pensionsbestämmelser för förtroendevalda
Kommunfullmäktigs beslut
1. Vid beräkningen av underlag för visstidspension/avgångsersättning ska
hänsyn tas även till fast arvoderade uppdrag från kommunen inom kommunalförbund och regionförbund. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med
sina kollegor i sydnärkekommunerna, kommunalförbunden och
regionförbundet vidta de åtgärder som behövs för att kunna genomföra detta
beslut.
2. Beloppet för samordning vid annan inkomst höjs från tre till fyra prisbasbelopp.
3. Pensionen ska beräknas på avgångsåret och året innan (detta avser de
förtroendevalda som har uppdrag om minst 40 % av heltid). Om avgångstidpunkten inträffar tidigare än den 31 december avgångsåret, ska det för
avgångsåret räknas fram en fiktiv inkomst grundad på en framräkning av vad
som har utbetalats i arvode under tiden fram till avgångstidpunkten.
Kommunstyrelsen får i undantagsfall i det enskilda fallet besluta om avsteg från
beräkningsgrunden.
4. Avsättningen till pension för fritidspolitiker ska ske på samma nivå som för
tjänstemännen enligt KAP-KL.
Ärendet
Sydnärkegruppen har arbetat med frågan om reviderade bestämmelser för
pension för de förtroendevalda.
Gruppen rekommenderar kommunerna att fatta följande beslut:
1. Vid beräkningen av underlag för visstidspension/avgångsersättning ska
hänsyn tas även till uppdrag från kommunen inom kommunalförbund, gemensam nämnd och samordningsförbund och liknande.
2. Beloppet för samordning vid annan inkomst höjs från tre till fyra
prisbasbelopp.
3. Beräkningsåren ändras till att vara det innevarande året och året innan (detta
avser de förtroendevalda som har uppdrag om minst 40 % av heltid).

KF § 119 forts
4. Avsättningen till pension för fritidspolitiker ska ske på samma nivå som för
tjänstemännen enligt KAP-KL.
Skälen är i huvudsak följande:
Det bör inte spela någon roll om den förtroendevaldes uppdrag sker inom
ramen för kommunens egen organisation eller i någon annan samarbetsform. Man bör behandlas lika i samtliga fall. Därför föreslås beslut enligt
punkten 1. Kommundirektören bör ges i uppdrag att i samråd med sina kollegor
i sydnärkekommunerna vidta de åtgärder som behövs för att kunna genomföra
detta beslut.
Samordningsbeloppet bör höjas eftersom löneutvecklingen i samhället har varit
större än utvecklingen av prisbasbeloppet.
Ändringen av beräkningsåren avser de förtroendevalda som har uppdrag om
minst 40 % av heltid. Förslaget har motiverats av att man härigenom får en mer
rättvisande bild av inkomsterna.
Att koppla frågan om pensionsförmån till KAP-KL, som gäller för
tjänstemännen, innebär en renodling av frågan om pensionsförmåner till
fritidspolitiker. I praktiken kommer kommunen för de förtroendevalda
fritidspolitikerna att årligen avsätta en procentsats (f n 4,5 %) av det
arvodesbelopp och den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som den
förtroendevalda har fått under året. Om beloppet för ett år överstiger en viss
gräns, för närvarande ca 5 000 kr, kommer den förtroendevalde genom
kommunens pensionsförvaltare att få välja hur pengarna ska placeras. Om det
understiger detta belopp, kommer pengarna istället att betalas ut direkt till den
enskilde. Som en följd av detta beslut kommer i ett separat ärende om
ersättning till förtroendevalda föreslås att kommunfullmäktige ska ändra
reglerna rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån
Kommunstyrelsens förslag (KS § 124 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktigs beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
__________

KF § 120

Dnr KS 151/2010

Ersättningsregler för de förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda fastställs enligt bilagor.
2. De fasta arvodena till kommunalråd, oppositionsråd, partiföreträdare och för
uppdrag i nämndernas presidier finansieras inom kommunstyrelsens budget,
övriga kostnader finansieras inom respektive nämnds budget.
Ärendet
Kommunsekreteraren har mot bakgrund av uppdrag från ordföranden i
kommunstyrelsen gjort förslag till förändringar i reglerna om ersättning till de
förtroendevalda.
Dessa har föranletts främst av föreslagen organisationsförändring och av
ändrade regler om pensionsförmåner till förtroendevalda.
Det som ändras är i huvudsak följande:
De allmänna bestämmelserna:
§ 5 Förlorad pensionsförmån. Tas bort då bestämmelse om avsättning enligt
KAP-KL införs för fritidspolitiker.
§ 9 Arvoden för sammanträden m m. Annan nämndordförande än kommunalråd har rätt till sammanträdesarvoden endast i annan nämnd än den där
vederbörande är ordförande.
§ 10 Kommunal pension: Här anges att hänsyn ska tas även till arvoderade
uppdrag inom kommunalförbund och regionförbund i den mån vederbörande
sitter på kommunmandat.
Bilagan till de allmänna bestämmelserna
De fasta arvodena. Förändring av procentsatser sker till följd av förändrad
nämndorganisation.
Uppdraget som särskild oppositionsföreträdare upphör.
Arvodet till vice ordföranden i kommunstyrelsen upphör.
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Arvoden för deltagande i kommunstyrelsens budgetberedning tas bort och ingår
istället i partiföreträdararvodet.
Partiföreträdararvodet. Beräkningsgrunden förändras.
Arvodet för vice ordföranden i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott tas bort.
Arvodet för valnämndens ordförande ändras till 1 % under icke valår och
kvarstår med 2 % under valår.
Ordföranden i överförmyndarnämnden arvoderas med 5 %.
§ 5 Förlorad pensionsförmån. Upphör till följd av kopplingen för fritidspolitiker till KAP-KL.
§ 9 Arvode för sammanträde m m. Beslutsarvodet och förrättningsarvodet
reduceras med 50 kronor vardera till följd av kopplingen för fritidspolitiker till
KAP-KL.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 125 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktigs beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
________

KF § 121

Dnr KS 153/2010

Anvisningar inför bokslut 2010 samt anvisningar för
sammanställd redovisning 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Anvisningar för bokslut för Hallsbergs kommun 2010 och för den sammanställda redovisningen 2010 fastställs enligt bilagt förslag från ekonomiavdelningen.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till anvisningar för bokslut och
sammanställd redovisning 2010 enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 126 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktigs beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________

KF § 122

Dnr KS 154/2010

Anslag till anpassning av fastigheten Hallsbergs centrum
1:7, Transtensgatan 17, Hallsberg
Kommunstyrelsen har tidigare fattat följande beslut
1. Miljö- och tekniknämnden beviljas ett investeringsanslag för anpassning av
fastigheten Hallsberg Centrum 1:7, Transtensgatan 17, för skolbarnomsorg med
805 tkr.
2. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av anslaget för strategiska
investeringar 2010
Kommunfullmäktiges beslut
3. Barn- och utbildningsnämndens driftbudget utökas med 317 tkr för 2011.
Kostnaderna för detta ska beaktas i de ekonomiska ramarna för följande år.
4. Anslaget finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapitalet för 2011.
Ärendet
Hallsbergs kommun har genom beslut i juni 2010 köpt fastigheten Hallsberg
Centrum 1:7. Kommunen har behov av ytterligare lokaler för skolbarnomsorg i
Hallsberg och den aktuella fastigheten har bedömts passa bra för sådan verksamhet.
Ekonomichefen har nu i bifogat tjänsteutlåtande 15/2010 lämnat förslag om
anslag m m för anpassning av fastigheten till skolbarnomsorg.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 127 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktigs beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________

KF § 123

Dnr KS 155/2010

Förändrad formulering i borgensbeslut för Hallsbergs
bostadsstiftelse, Hallbo
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Hallsbergs bostadsstiftelses låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 404 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare borgensbeslut för Hallsbergs bostadsstiftelse.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i bilagt tjänsteutlåtande nr 13/2010, lämnat förslag på
ändrad formulering av borgensbeslut för Hallsbergs bostadsstiftelse. Enligt
tjänsteutlåtandet innebär omformuleringen ingen förändring av innehållet i
beslutet.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 128 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktigs beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 156/2010

Förändrad formulering i borgensbeslut för Hallsbergs
Industribyggnads AB, HIBA
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Hallsbergs Industribyggnad AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 900 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare borgensbeslut för Hallsbergs
Industribyggnads AB.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i bilagt tjänsteutlåtande nr 14/2010, lämnat förslag på
ändrad formulering av borgensbeslut för Hallsbergs Industribyggnads AB.
Enligt tjänsteutlåtandet innebär omformuleringen ingen förändring av
innehållet i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 129 2010)
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktigs beslut.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Thomas Doxryd bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 159/2010

Sammanträdesdagar 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar under 2011:
28/2
28/3
16/5
20/6
19/9
14/11
12/12
_________

KF § 126

Dnr KS 6/2010

Val av ledamöter i styrelse och nämnder m m
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer enligt följande:
Kommunfullmäktiges revisorer
Lars Billström (S), ordf
Kerstin Naeslund (S), vice ordf
Tomas Jonasson (S)
Peter Langlott (FP), andre vice ordf
Sven-Olof Olofsson (M)
Torvald Evanni (C)
Kommunstyrelse
Thomas Doxryd (S), ordf
Siw Lunander (S), vice ordf
Magnus Andersson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Andreas Svahn (S)
Anne Carlquist Fors (S)
Maja Stopec (S)
Lotta Öhlund (MP)
Peter Tillman (V)
Ewa Unevik (M), andre vice ordf
Lennart Pettersson (M)
Tomas Hagenfors (KD)
Anders Lycketeg (C)
Erik Storsveden (FP)
Maj-Lis Telemo (SD
ersättare
Gunnel Hedström (S)
Ulf Ström (S)
Christel Forsberg (S)
Börje Andersson (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Magnus Fahlström (S)
Amanda Vikenfalk (S)
Roland Johansson (S)

KF § 126 forts
Lars-Åke Zettergren (V)
Emma Ode (MP)
Mattias Bjurenholt (M)
Mikael Angestjärna (KD)
Solveig Eriksson (C)
Göran Bergström (FP)
Elin Jensen (SD)
Kultur- och utbildningsnämnd
Siw Lunander (S), ordf
Ulf Ström (S), vice ordf
Suzana Madzo (S)
Joakim Hedelind (S)
Amanda Vikenfalk (S)
Jamal Bayazidi (S)
Pernilla Wikander Eklund (MP)
Tomas Hagenfors (KD), andre vice ordf
Lars-Gunnar Åström (M)
Joacim Storm (M)
Rolf Hedén (C)
ersättare
Sven-Olov Andersson (S)
Christel Forsberg(S)
Tomas Wetterberg (S)
Cecilia Eriksson (S)
Börje Andersson (S)
Malin Karlsson (S)
Johanna Brunzell (V)
Maria Brånn (C)
Jakob Högberg (KD)
Hanna Medin (FP)
Ingemar Hallberg (M)
Socialnämnden
Magnus Andersson (S), ordf
Gunnel Hedström (S), vice ordf
Roland Johansson (S)
Inger Larsson (S)
Conny Larsson (S)
Rudyana Naji (S)
Tryggve Thyresson (V)

KF § 126 forts
Solveig Eriksson (C), andre vice ordf
Arazu Bayazidi (M)
Mikael Angestjärna (KD)
Ingrid Grahn (FP)
ersättare
Kjell Rapp (S)
Marie Eriksson (S)
Mats Pettersson (S)
Inga-Lill Thim (S)
Robert Mesic (S)
Kia Wetterberg (S)
Magnus Lander (MP)
Bernt Pettersson (C)
Ann-Christin Appelqvist (M)
Nina Lagemyr (M)
Jaana Storsveden (FP)
Socialnämndens individutskott
Magnus Andersson (S), ordf
Gunnel Hedström (S), vice ordf
Roland Johansson (S)
Solveig Eriksson (C), andre vice ordf
Arazu Bayazidi (M)
ersättare
Inga-Lill Thim (S)
Conny Larsson (S)
Inger Larsson (S)
Mikael Angestjärna (KD)
Ingrid Grahn (FP)
Teknik- och plannämnden
Inga-Britt Ritzman (S), ordf
Magnus Fahlström (S)
Monika Hjälm (S)
Bengt-Åke Andersson (S)
Ingegerd Svahn-Karlsson (S)
Sune Davidsson (S)
Lotta Öhlund (MP), vice ordf

KF § 126 forts
Torbjörn Appelquist (M), andre vice ordf
Gösta Hedlund (C)
David Pettersson (KD)
Gert Öhlin (FP)
ersättare
Alia Khalaf (S)
Jesper Hultin (S)
Else-Marie Claesson (S)
Hans Palmkvist (S)
Gun Karlsen (S)
Göran Palmgren (S)
Veronica Löfling (V)
Hans Johansson (C)
Ågot Nordin (M)
Marcus Pålsson (M)
Bengt Landmark (FP)
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden
Anne Carlquist Fors (S), ordf
Torbjörn Linell (S)
Krister Eklund (S)
Kari Räihä (V), vice ordf
Emma Ode (MP)
Katarina Odell (M), andre vice ordf
Håkan Eriksson (C)
ersättare
Lars Boman (S)
Malin Wiberg (S)
Akram Naji (S)
Bo Hansson (V)
Peter Kjellman (MP)
Carolina Storsveden (FP)
Lena Gunnarsson (KD)
Valnämnden
Siv Palmgren (S), ordf
Niklas Nilsson (S), vice ordf
Anna-Karin Ryefalk (S)
Hans Bengtsson (S)

KF § 126 forts
Mattias Bjurenholt (M)
Doris Fröberg (C), andre vice ordf
Magnus Lander (MP)
ersättare
Ingvar Björk (S)
Ulrika Hedelind (S)
Ingemar Järnkvist (S)
Lena Larsson (S)
Birgitta Liljerås (KD)
Gert Öhlin (FP)
Bo Hansson (V)
Överförmyndarnämden
Hans Bengtsson (S), ordf
Christina Johansson (S)
Mattias Bjurenholt (M)
Taxe- och avgiftsnämnden
Magnus Andersson (S)
ersättare
Solveig Eriksson (C)
Kommunalråd
Thomas Doxryd (S)
Siv Lunander (S)
Magnus Andersson (S)
Oppositionsråd
Ewa Unevik (M)
Partiföreträdare
Thomas Doxryd (S)
Lotta Öhlund (MP)
Peter Tillman (V)
Ewa Unevik (M)
Anders Lycketeg (C)
Erik Storsveden (FP)
Tomas Hagenfors (KD)

KF § 126 forts
Majlis Telemo (SD)
Hallbo, styrelse
Hans Karlsson (S), ordf
Maja Stopec (S), vice ordf
Tommy Pihl (S)
Birgitta Billström (S)
Börje Andersson (S)
Lars-Åke Zettergren (V)
Robin Zetterman (M)
Sven-Åke Lindbergh (C)
Erik Storsveden (FP), andre vice ordf
ersättare
Magnus Fahlström (S)
Theres Andersson (S)
Bengt Eriksson (S)
Inger Larsson (S)
Göril Thyresson (V)
Mattias Björklund (M)
Anders Lycketeg (C)
Daniel Karlsson (KD)
Ewa Unevik (M)
Revisorer
Kerstin Näslund (S)
Peter Langlott (FP)
Auktoriserad revisor
Peter Söderman
Sydnärkes utbildningsförbund, direktionen
Hans Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Erik Storsveden (FP)
KF Valb § 1 forts
ersättare
Ulf Ström (S)
Ann-Sofie Johansson (C)

KF § 126 forts
Lars-Åke Zettergren (V)
revisor
Lars Billström (S)
Nerikes Brandkår, direktionen
Thomas Doxryd (S)
ersättare
Lennart Pettersson (M)
revisor
Lars Billström (S)
Hallsbergs Terminal AB
ledamöter i styrelsen
Thomas Doxryd (S)
VAKANT (Tjänsteman som utses av kommunstyrelsen)
ägarombud
Hans Karlsson (S)
Hallsbergs Industribyggnads AB
Thomas Doxryd (S), ordf
Siw Lunander (S), vice ordf
Magnus Andersson (S)
Ewa Unevik (M), andre vice ordf
Erik Storsveden (FP)
ersättare
Inga-Britt Ritzman (S)
Anne Carlquist Fors (S)
Anders Lycketeg (C)
Tomas Hagenfors (KD)
Lotta Öhlund (MP)

KF § 126 forts
revisor
Tomas Jonasson (S)
ägarombud
Hans Karlsson (S)
ersättande ägarombud
Maja Stopec (S)

Björstorpshemmets minnesfond
Ingrid Svedlund (S)
Håkan Eriksson (C)
Maria Slåtterman (C)
ersättare
Roland Johansson (S)
Hans Nilsson (M)
Berndt Pettersson (C)
revisorer
Ingemar Järnkvist (S)
Hans Johansson (S)
Bengt Landmark (FP)
ersättare
Håkan Strömberg (S)
Inga-Lill Thim (S)
Erik Storsveden (FP)
Fallagårdens stiftelse
Rolf Hedén (C)
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revisor
Håkan Eriksson (C)
ersättare
Robin Zetterman (M)
Stiftelsen Gamla och vårdbehövande
Gunnel Hedström (S)
Hans Nilsson (M)
Peter Tillman (V)
ersättare
Göran Andersson (S)
Berndt Pettersson (C)
Emma Ode (MP)
revisorer
Ingemar Järnkvist (S)
Inga-Lill Thim (S)
ersättare
Kerstin Näslund (S)
Göran Palmgren (S)
Nygårdshemmets stiftelse
Rolf Hedén (C)
revisor
Ingemar Järnkvist (S)
ersättare
Göran Palmgren (S)
Kommuninvest, ekonomisk förening
ombud
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Thomas Doxryd (S)
ersättare
Inga-Britt Ritzman (S)
Ewa Unevik (M)
Regionförbundet i Örebro län
ledamöter
Inga-Britt Ritzman (S)
Magnus Andersson (S)
Ewa Unevik (M)
personliga ersättare
Anne Carlquist Fors (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Anders Lycketeg (C)
valberedning
Ewa Unevik (M)
ersättare i valberedning
Magnus Anderson (S)
Mälarbanans intressenter
ombud
Thomas Doxryd (S)
Örebro läns regionaltrafik AB
ombud
Inga-Britt Ritzman (S)
ersättare
Magnus Andersson (S)

KF § 126 forts
Regionalt miljöråd
Anne Carlquist Fors (S)
Tjänsteman utses av miljö-, bygg och myndighetsnämnden
Nämndemän
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Hans Bengtsson (S)
Elsie-Marie Claesson (S)
Kjell Rapp (S)
Theres Andersson (S)
Christina Pettersson (M)
Maria Slåtterman (C)
Vigselförrättare/namngivningsofficiant
Christina Johansson (S)
Tomas Wetterberg (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Sven-Åke Lindbergh (C)
Niklas Tiedermann (tjänsteman)
Begravningsförrättare
Siv Palmgren (S)
Lars Billström (S)
Sydnärkegruppen
Thomas Doxryd (S)
Ewa Unevik (M)
ersättare
Siw Lunander (S)
Anders Lycketeg (C)
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
tätortsfrågor
Tomas Wetterberg (S)
Christina Johansson (S)
Torbjörn Appelqvist (M)

KF § 126 forts
landsbygdsfrågor
Roland Johansson (S)
Magnus Fahlström (S)
Håkan Eriksson (C)
Mälardalsrådet
Thomas Doxryd (S)
Ewa Unevik (M)
ersättare
Lotta Öhlund (MP)
Torbjörn Appelquist (M)
Begravningsombud
Sven-Åke Lindbergh (C)
FINSAM
Magnus Andersson (S)
ersättare
Solveig Eriksson (C)
_________

KF § 127

Dnr KS 6/2010

Ordning för att inkalla ersättare 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Ersättare för ledamöter i nämnder och styrelser som kommunfullmäktige har
valt ska kallas in enligt följande:
För ledamot som tillhör
detta parti

inkallas ersättare i denna ordning

s

s, v, mp

v

v, mp, s

mp

mp, v, s

c

c, m, fp, kd

m

m, c, fp, kd

kd

kd, fp, m, c

fp

fp, kd, c, m

sd

inga ersättare

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar respektive partföreträdare att ordningen för
inkallande av ersättare ska fastställas enligt vad som framgår ovan.
_________

KF § 128

Dnr KS 162/2010

Interpellation från Tomas Hagenfors (KD) till socialnämndens ordförande ang stöd och hjälp till kvinnor som utsätts för våld och övergrepp m m
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Tomas Hagenfors har tidigare lämnat in interpellation enligt bilaga.
I kommunfullmäktige besvarar ordföranden i socialnämnden Inga-Britt
Ritzman interpellationen i enlighet med vad som framgår av bilaga.
Tomas Hagenfors tackar för svaret.
Därefter debatteras interpellationen.
________

KF § 129

Dnr KS 173/2010

Enkel fråga från Pernilla Wikander Eklund till miljö- och
tekniknämndens ordförande om tomgångskörning
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan förklaras besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Pernilla Wikander Eklund har ställt en enkel fråga till miljö- och tekniknämndens ordförande enligt bilaga.
Miljö- och tekniknämndens ordförande Christina Johansson bevarar frågan.
Hon uppger i huvudsak följande:
Frågan var aktuell redan 2008. Miljö- och teknikförvaltningen agerade då och
ärendet avslutades 2009 då problemen upphört. Med anledning av de nya uppgifterna om att problemet kvarstår eller har återkommit, har förvaltningen givits
i uppdrag att hantera frågan.
Pernilla Wikander Eklund tackar för svaret.
________

KF § 130

Dnr KS 171/2010

Motion från Joacim Storm (M) ”Hallsberg nära till, eller
bara svårt att nå?”
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för handläggning.
Ärendet
Joacim Storm har lämnat in motion enligt vad som framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för handläggning.
________

KF § 131

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 energibesparing genom att släcka elljusspår tidigare.
- Förslag om belysning av pulkabacke i Långängen
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att informationen om förslagen ska
läggas till handlingarna.
_________

KF § 132

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

KF § 133

Meddelanden
Dnr 6/2010
Länsstyrelsens beslut om avgången ersättare i kommunfullmäktige,
Eddie Strömberg
Löpnr 1822/2010
Socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2010
_________

KF § 134

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att fråga har ställts avslutas frågestunden.
Ärendet
Tomas Hagenfors frågar ordföranden i kommunfullmäktige om det inte vore
lämpligt att svaret på interpellationer skickas ut till alla ledamöterna ihop med
övriga handlingar, så att alla kan delta i debatten.
Ordföranden svarar att detta förslag kan tas upp i samband med den träff mellan
presidiet och partiföreträdarna som planeras ske i mars 2011 och som ska
handla om kommunfullmäktiges arbetsformer.
Frågeställaren tackar för svaret.
_________

