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Beslutande
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Utses att justera
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen
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anslags nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2013-06-05

KF § 47

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 § 48

Dnr KS 59/2013

Allmänhetens frågestund
Frågestunden inleds med upplysning från ordföranden att under denna punkt får
allmänheten ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på dagordningen. Denna regel återfinns i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Ordföranden informerar även om en överenskommelse mellan presidiet och
företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige. Överenskommelsen
innebär att en timme avsätts till frågor om Hjortkvarns skola, och att det
därefter är möjligt att ställa frågor med anledning av andra ärenden på
dagordningen.
Rolf Hedén ställer följande frågor:
Hur hanterar kommunen det underskott som uppstår när 15 barn börjar i
Ljusfalls skola?
Vilka är de verkliga skälen för nedläggning av skolan?
Vilka planer finns det för verksamheten?
Vilka planer finns det för skollokalerna?
Vilket ansvar tar kommunen för de boende på orten, vad görs för Hjortkvarns
framtid?
Andreas Svahn svarar:
Skolpengen hamnar i den skola som vårdnadshavarna väljer för sitt barn. 13
elever innebär 500 tkr i ökade kostnader, för 2013. De skäl som har presenterats
i beslut, är de verkliga skälen – svår ekonomisk situation samt det faktum att 26
elever fördelat på 7 årskullar är ett tunt underlag för en skola. Kommunstyrelse
och kommunfullmäktige ansvarar för Hjortkvarn, liksom för övriga kommunen
i olika avseenden. Den utvecklingsplan som håller på att tas fram av hjortkvarsborna är ett bra underlag för fortsatt diskussion om ortens framtid.
Markus Englund ställer följande frågor:
Vilka andra besparingar görs inom kultur- och utbildningsnämnden.
Ulf Ström svarar:
Tre lärartjänster och två förskollärartjänster tas bort. Läromedelsanslagen
minskas, resurserna för kompetensutveckling minskas. Datorinköpen minskas.
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Ulla Kraftling ställer följande frågor:
Varför blev vi inte tillfråga i ärendet tidigare?
Varför går kommunen ut med information om att skolan är byggd för 240
elever?
Andreas Svahn svarar:
Kommunen kunde ha skött informationen och processen bättre. Samtidigt är det
en svår balansgång att veta vad man ska gå ut med och när i en process som
denna.
Lars Viklund ställer följande fråga:
Hur kommer kommunen plötsligt fram till att det saknas så mycket pengar?
Andreas Svahn svarar:
Att det saknas pengar beror på massarbetslöshet, lågkonjunktur och ändrade
förhållanden i olika avseenden. Kommunen har heller inte förmått att bromsa
kostnader i tillräcklig omfattning.
Elin Kullman ställer följande frågor:
Hur avspeglas kommunens ledord i hanteringen av skolfrågan?
Ulf Ström svarar att det har viktigt att snabbt dra i handbromsen när ekonomiska problem har uppkommit, det är uppenbart att man måste agera.
Malin Bergquist ställer följande frågor:
Hur blir det med dagiset och var ska det vara?
Varför fredas Kulturskolan?
Andreas Svahn svarar:
Förskola och fritids ska vara på nedervåningen. Man undersöker vilka
säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Samtliga partier är överens om att freda
Kulturskolan. Tjänstemännen lade fram förslag på besparingar där.
Följande fråga ställs:
Hur prioriterar kommunen? Varför bygga om Pålsboda torg och entré i
kommunhuset?
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Andreas Svahn svarar:
Det är en svår balansgång att samtidigt kunna spara och att satsa för framtiden.
Pålsboda torg är prioriterat eftersom det antas ge en fördel för orten i utvecklingshänseende. Ombyggnad av entrén till kommunhuset är skjuten på framtiden.
Sandra Hamilton ställer följande frågor:
Hur anser man att marknadsföringen av möjlighet till skolskjuts till skolan i
Hjortkvarn har fungerat?
Varför har kommunen sagt nej till att hyra ut lokaler till Ljusfalls skola?
Varför får tre elever skolskjuts till Pålsboda?
Hur tar kommunen sitt ansvar för stationshuset i Hjortkvarn?
Hur kan man först besluta och sedan göra konsekvensanalys?
Andreas Svahn svarar:
Konsekvensanalys har gjorts. Däremot ska det undersökas om det finns
ytterligare åtgärder att vidta av säkerhetskaraktär. Beträffande stationshuset
söker kommunen fastighetsägaren, men får inte kontakt. Om frågeställaren har
uppgifter som kan bidra till kontakt, tas dessa tacksamt emot.
Ulf Ström svarar:
Han känner inte till huruvida frågan om uthyrning av lokaler har ställts. Han har
heller ingen kännedom om frågan om skolskjuts till Pålsboda. Marknadsföringen har varit dålig.
Carl-Fredrik Hamilton ställer följande frågor:
Hur stor är besparingen?
Varför finns ingen konkret feedback på föräldraföreningens förslag?
Varför inte vänta ett år med besparingen, nu när det har blivit så bråttom?
Andreas Svahn svarar:
Besparingen för kultur- och utbildningsnämnden är 2,4 mkr. Däremot blir det
ökade kostnader för fastighetsavdelningen med 400 tkr. Om det blir 10- 15
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elever som går i skolan utanför kommunen, så reducerar det besparingen med
cirka1 mkr.
Feedback har givits i olika sammanhang från både förtroendevalda och
tjänstemän, men kunde säkert ha varit ännu bättre. Många bra förslag har
inkommit. Inget parti sade i budgetberedningen stopp till att lägga ner Hjortkvarns skola. Alla partier har känt till frågan sedan i höstas. Beslut borde ha
fattats redan då.
Markus Englund ställer följande frågor:
Borde inte alla elever i kommunen bära besparingen, och inte bara
hjortkvarnseleverna?
Samlad skoldag i resten av kommunen?
Vad gör kommunen med Hjortkvarn i övrigt?
Ulfström svarar att det är svåra avvägningar, och att besparingar görs i övriga
verksamheten också.
Rolf Hedén ställer följande fråga:
Vad menas med pedagogiska skäl för nedläggning?
Ulf Ström svarar att han aldrig har hävdat sådana skäl.
Erik Terakoski ställer följande fråga:
Vad ska kommunen göra med Hjortkvarn om skolan läggs ner?
Andreas Svahn svarar:
Kommunen har genom åren på olika sätt stöttat affären, gjort ny detaljplan i
centrum, stöttat näringslivet, arbetar med riksväg 51 samt andra saker. Det finns
mycket att hämta i utvecklingsplanen.
Elin Kullman ställer följande fråga:
Tycker ni att ledorden har tagits på allvar?
Ulf Ström svarar att processen borde ha skötts bättre från början, men att det har
förbättrats efter hand.
Sandra Hamilton ställer följande frågor:
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Om kommunen hyr ut till Ljusfalls skola kommer kommunen ändå att ha
kostnader för uppvärmning. Hur kan man då säga att det är en besparing?
Varför inte ge mer tid för processen i frågan?
Andreas Svahn svarar:
Om kommunen skulle hyra ut, så skulle hyran sättas efter vilka kostnader
kommunen har. Det är inte möjligt att vänta med beslut. Varje dag kostar
pengar.
Camilla ställer följande frågor:
När kommer en helhetsanalys för hela Hjortkvarn?
Hur kan det bli en besparing på 600 tkr för skolskjutsar?
Andras Svahn svarar:
Konsekvensanalys finns för eleverna i skolan. Men det är oerhört svårt att göra
helhetsanalys för hela orten då det finns en rad okända faktorer som påverkar.
Forskningsläget är dessutom långt ifrån entydigt. Att man sparar så mycket som
600 tkr på skolskjutsar beror på att man kan använda fem istället för sex fordon.
Detta enligt uppgifter från skolskjutsentreprenören.
Därefter avslutas frågestunden.
_________
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Aktuell information.
Någon information gavs inte.
_________

KF § 50

Dnr KS 6/2013

Anhållan om entledigande, Joacim Storm (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Joacim Storm entledigas på egen begäran från uppdrag som ledamot i kulturoch utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen.
_________
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Dnr KS 6/2013

Anhållan om entledigande, Kari Räihä (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kari Räihä entledigas på egen begäran från uppdrag som vice ordförande i
miljö-, bygg- och myndighetsnämnden.
_________
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Dnr KS 6/2013

Val av ersättare i socialnämnden efter Yvonne Berger (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i socialnämnden väljs Veronica Wallgren (S).
_________
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Dnr KS 6/2013

Val av ersättare i socialnämndens individutskott efter
Inger Larsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i socialnämndens individutskott väljs Birgitta Kumblad (S).
_________
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Dnr KS 6/2013

Val av efter Kari Räihä (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny vice ordförande i miljö-, bygg- och myndighetsnämnden väljs Emma
Ode (MP).
_________
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Drn KS 6/2013

Ägarombud i Hallsbergs Industribyggnads AB (HIBA) och
Hallsbergsterminalen AB (HTAB)
Kommunfullmäktiges beslut
Till nytt ägarombud i HIBA och HTAB väljs Ulf Ström (S).
_________
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Dnr KS 112/2010

Gatunamn inom detaljplaner för Rala industriområde
etapperna 2 och 3
Kommunfullmäktiges beslut
Gatan som sträcker sig från Samzeliigatan i väster till det område som har
planlagts för att bli nationellt verkstadscentrum för underhåll av lok- och
motorvagnståg döps till Överste von Rosens gata.
Ärendet
Stadsarkitekten och planeringsarkitekten har i bifogat tjänsteutlåtande lämnat
förslag på gatunamn inom området för detaljplaner i Rala industriområde
etapperna 2 och 3.
Förslagen utgår ifrån namn på personer som har spelat stor roll för järnvägens
utbyggnad i landet.
Man föreslår att den gata som sträcker sig från Samzeliigatan i väster till det
område som har planlagts för att bli nationellt verkstadscentrum för underhåll
av lok- och motorvagnståg döps till Överste von Rosens gata.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 36 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 26/2013

Årsredovisning för Hallsbergs kommun 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och bokslut för Hallsbergs
kommun för 2012.
2. Kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö-,
bygg- och myndighetsnämnden, teknik- och plannämnden, 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 2012.
Ärende
Ekonomiavdelningen har arbetat fram förslag till årsredovisning för 2012, som
kommunstyrelsen sedan har fastställt och överlämnat till kommunfullmäktige.
Revisionsberättelse har avgivits, vilken delas ut vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 37 2013)
Kommunstyrelsen har fastställt årsredovisning för 2012 och lämnat över till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn att årsredovisningen ska godkännas
och att ansvarsfrihet ska beviljas enligt revisorernas förslag.
Ordföranden för revisionen föredrar revisionsberättelse och revisorernas
redogörelse för 2012. Det antecknas även att de övriga revisorerna närvarar
under ärendets hantering.
Ewa Unevik deltar inte i beslutet.
_________
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Dnr KS 59/2013

Hjortkvarns skola
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras genom minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen med
följande motivering:
”Kommunstyrelsen ska ta Hjortkvarnsborna på allvar och ta upp hela Lokala
utvecklingsplanen i nämnden för diskussion och beslut i valda delar och där
även skolan ska diskuteras i hela sammanhanget om orten”.
Ärende
Kultur- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 19 mars 2013
beslutat följande beträffande Hjortkvarns skola:
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att lägga ner Hjortkvarns skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6, från
och med höstterminen år 2013 och att eleverna överförs till Folkasboskolan i
Pålsboda.
Av nämndens protokoll, som biläggs detta ärende framgår bakgrunden till
beslutet, liksom den reservation som gjordes i nämnden.
Kommundirektörens stab anför följande.
Eftersom ett beslut av denna sort är av principiell art och större vikt, ska det så
som påpekats i nämnden slutligen fattas av kommunfullmäktige. Om
kommunfullmäktige följer nämndens förslag, så bör det i beslutet också
klargöras att kultur- och utbildningsnämnden har att fatta de ytterligare beslut i
ärendet som kan följa av det principiella ställningstagandet.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 38 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
I kommunstyrelsen framfördes två alternativa förslag:
1. Avslag på arbetsutskottets förslag med förslag att kultur- och
utbildningsnämnden istället ska spara 500 tkr på effektivisering av Bibassresurserna, 400 tkr på snabbare övergång till varannandags
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städning, 143 tkr på minskat anslag till central administration och 100 tkr på
minskat anslag till kompetensutveckling för att rädda kvar Hjortkvarns skola.
2. Hjortkvarns skola ska drivas vidare under tre år, att 2 mkr ska tillföras kulturoch utbildningsnämnden varje år under 2014-2016 och att en utvärdering ska
göras hösten 2015 så att beslut om en eventuell nedläggning kan tas i januari
2016.
Reservationer gjordes dels mot att ovan nämnda förslag nr 2 inte utsetts till
motförslag till arbetsutskottets förslag, dels till förmån för ovan nämnda förslag
nr 1. Fullständig redogörelse för yrkanden, beslutsordning och reservationer
återfinns i kommunstyrelsens protokoll.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn och Peter Kjellman bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Tomas Hagenfors, Anders Lycketeg, Majlis Telemo, Erik Storsveden och Östen
Karlsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till Alliansens
reservation i kommunstyrelsen.
Peter Tillman och Sören Pettersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag
och bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen. Se bilaga.
Lennart Pettersson yrkar återremiss, se bilaga.
Ewa Unevik och Erik Storsveden instämmer i återremissyrkandet.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden först proposition på
yrkandet om återremiss, och finner att yrkandet har avslagits.
Votering begärs.
Sekreteraren redogör på ordförandens uppdrag kortfattat för de regler som styr
frågan om minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige. Frågan ska återremitteras
om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för återremiss.
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Voteringen genomförs genom namnupprop. Sekreteraren ropar upp de
närvarande ledamöternas namn ett och ett varvid den som stödjer yrkandet om
återremiss ropar JA, och den som motsätter sig yrkandet ropar NEJ.
Sekreteraren och rösträknarna antecknar svaren vartefter. Sekreteraren och
rösträknarna anser samstämmigt att 17 ledamöter röstat JA och 23 NEJ, vilket
ordföranden meddelar kommunfullmäktige. Ärendet har således återremitterats
med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss. Protokoll över röstningen
framgår sist i detta protokoll.
Vid detta utfall, prövas inte yrkandena i sak.
_________
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Dnr KS 12/2013

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter för torghandel samt taxor för upplåtelse
av allmän platsmark och för upplåtelse av torgplats för
2013, samtliga för Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Teknik- och plannämndens förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter,
lokala ordningsföreskrifter för torghandel samt taxor för upplåtelse av allmän
platsmark och för upplåtelse av torgplats för 2013, samtliga för Hallsbergs
kommun, antas att gälla från och med det datum beslutet vinner laga kraft.
Ärendet
Teknik- och plannämnden har tidigare lämnat förslag enligt vad som framgår av
rubriken ovan. Nämnden har haft ärendet ute på remiss inom kommunorganisationen, till Hallbo, polisen och till Hallsbergshandlarna. De förslag som har
inkommit, har inarbetats i förslagen.
Arbetsutskottet beslutade den 21 januari 2013 att återremittera ärendet till
teknik- och plannämnden för att se över bland annat bestämmelserna om datum
för uteservering, reglerna om reklam på uteserveringar samt reglerna om
användning av särskilda så kallade gatupratare.
Teknik- och plannämnden har nu lagt fram ett reviderat förslag.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 39 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 61/2013

Ansökan från Kumla kommun om inträde i taxe- och
avgiftsnämnden samt förslag om nytt reglemente och
avtal
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kumla kommun erbjuds att ingå i taxe- och avgiftsnämnden från och med
den 1 oktober 2013. Beslutet förutsätter att Askersunds, Laxå och Lekebergs
kommuner också tillstyrker Kumlas inträde.
2. Förslag till nytt reglemente och nytt avtal enligt bilagor, fastställs. Beslutet
förutsätter att Askersunds, Kumla, Laxå och Lekebergs kommuner godkänner
reglemente och avtal.
Ärendet
Kumla kommun har ansökt om att ingå i den gemensamma taxe- och
avgiftsnämnden. Taxe- och avgiftsnämnden har i beslut föreslagit att ansökan
ska bifallas och man har även låtit arbeta fram reviderat reglemente samt
reviderat samarbetsavtal för de ingående kommunerna inklusive Kumla.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 40 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Magnus Andersson bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 62/2013

Indexreglering av VA-taxan 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Ingen indexuppräkning ska ske av VA-taxan för 2013.
Ärendet

Teknik- och planförvaltningen har i bifogade skrivelse till sin nämnd, föreslagit
att VA-taxan inte ska räknas om enligt index för 2013. Nämnden sammanträder
den 27 mars 2013.
Ärendet tas upp på arbetsutskottet som förberedelse inför ett eventuellt beslut
vid kommunstyrelsens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 41 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Inga-Britt Ritzman bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 157/2012

Resultatöverföringar från bokslut 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Inga resultatöverföringar från bokslut 2012 görs.
Ärende
Ekonomiavdelningen har i tjänsteutlåtande 9/2013 lämnat förslag till beslut i
ärendet.
Av tjänsteutlåtandet framgår följande.
Bokslutsprinciperna innebär i princip att 100 % av nämndernas driftresultat
överförs om budgeterad verksamhet genomförts.
Kommunens resultat för 2012 uppgår till -14, 0 mkr. Balanskravsresultatet för
2012 uppgår till -14,5 mkr. Det negativa resultatet ska återställas inom senast
tre år efter det år resultatet uppstod. Samtliga nämnder utom miljö- bygg- och
myndighetsnämnden uppvisar negativa resultat för 2012. Det samlade
underskottet för nämnderna uppgick till -19,5 mkr. I december 2012 fastställde
kommunfullmäktige budget för 2013 och flerårsplan för 2014-15.
Nettokostnaderna har minskats för samtliga nämnder. Verksamhetsförändringar
är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten inom tilldelad ram.
Möjligheterna för nämnderna att hantera en negativ resultatöverföring i en
reducerad årsbudget bedöms inte vara tillräckliga.
Ekonomiavdelningen föreslår efter direktiv från kommunstyrelsens ordförande
att inga resultatöverföringar från bokslut 2012 görs.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 44 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till förslaget.
_________

KF § 63

Dnr KS 63/2013

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten
2012
Kommunfullmäktiges beslut
Särredovisning för vatten- och avloppsverksamheten för 2012 fastställs.
Ärende
Ekonomiavdelningen har i tjänsteutlåtande 7/2013 lämnat förslag angående
särredovisningen av VA-verksamheten.
Av tjänsteutlåtandet framgår följande.
Enligt VA-tjänstlagen ska huvudmannen för vatten- och avloppsverksamheten
fastställa särredovisningen för verksamheten. Tidigare har särredovisningen
ingått i det beslut som omfattat kommunens bokslut och årsredovisning. Enbart
kommun, kommunalt bolag eller kommunalförbund kan äga en allmän VAanläggning och därmed vara huvudman för den. En huvudman ska i fråga om
verksamheten med att ordna och driva en allmän VA-anläggning se till
1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed
där resultat och balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit
gemensamma med annan verksamhet,
och
2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna.
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
att fastställa särredovisning för vatten- och avloppsverksamheten för 2012.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 45 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 26/2013

Årsredovisning för Hallbo 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för 2012 fastställs.
2. Årets vinst om 2 116 788 kr jämte tidigare balanserad förlust om
- 152 576 684 kr, tillsammans –150 459 896, balanseras i ny räkning.
3. Hallsbergs kommun delar uppfattningen att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte har handlat i strid med stiftelseförordnandet eller
stiftelselagen.
Ärendet
Hallbos styrelse har fattat beslut om årsredovisning för 2012.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 46 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Hans Karlsson bifall till förslaget.
Lekmannarevisorn Peter Langlott kommenterar revisionsberättelsen och särskilt
en skrivning om ansvarsförbindelse i årsredovisningen
_________
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Dnr KS 26/2013

Årsredovisning för Sydnärkes utbildningsförbund 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för 2012 fastställs.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2012.
Ärendet
Direktionen i Sydnärkes utbildningsförbund har fattat beslut om årsredovisning
för 2012.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 47 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Hans Karlsson bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 26/2013

Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2012
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för 2012 fastställs.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2012.
Ärendet
Direktionen i Nerikes Brandkår har fattat beslut om årsredovisning för 2012.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 48 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden bifall till förslaget.
_________
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Dnr KS 66/2013

Ungdomsgården C2, Slussen och ansvaret för
ungdomsgårdarna i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
1. C2 flyttas till att ligga under kultur- och utbildningsnämnden och dess
förvaltning och blir centrum för kommunens ungdomsarbete i form av
ungdomsgårdar, sommarkollo, lov- och skolavslutningsaktiviteter, SAMO mm.
2. Nuvarande budget för C2 förs över från kommunstyrelsen till kultur- och
utbildningsnämnden.
3. Ansvaret för Verdandis ungdomsgård och ansvaret för utredningen om en
samordning av ungdomsgårdsverksamheterna i Hallsbergs tätort, ligger kvar
under kommunstyrelsen och dess förvaltning.
Ärende
Kommundirektören har mot bakgrund av diskussion i kommunstyrelsen och
även vid arbetsutskottets sammanträde, lämnat förslag på omorganisation av
verksamheten inom ramen för Slussen och C2.
Hans förslag återfinns i bilaga.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 48 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunstyrelsen beslutade också följande:
1. Slussen upphör i sin nuvarande form och integreras med arbetsmarknadsenheten, med särskilt uppdrag att arbeta med arbetslösa ungdomar.
2. Nuvarande personalunion mellan Slussen och C2 upphör. Faridah Lovrencic
ska i fortsättningen arbeta heltid på arbetsmarknadsenheten och Bengt-Åke
Andersson ska arbeta heltid med C2 och samordning av barn- och
ungdomsaktiviteter enligt vad som framgår nedan. Frågan är MBL-förhandlad.
3. Nuvarande budget för Slussen förs över till arbetsmarknadsenhetens budget.
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Bengt-Åke Andersson deltar ej i beslutet.
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till förslaget.
_________

KF § 68

Dnr KS 41/2011

Motion om minskad köttkonsumtion i Hallsbergs
kommun från Pernilla Wikander Eklund (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
Ärende
Pernilla Wikander Eklund yrkar i motionen följande:
1. Kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att låta utreda
förutsättningarna för att införa en köttfri dag i kommunens skolor, förskolor och
äldreomsorg.
2. Kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att låta utreda
förutsättningarna för att kommunen, gärna genom samarbete med lokala
organisationer och företag, att verka för att man sprider information och
kunskap om varför vi bör minska vår konsumtion av kött- och mejeriprodukter.
Till stöd för sina yrkanden anför Pernilla Wikander Eklund i huvudsak följande.
Miljöpartiet vill att Hallsbergs kommun följer uppmaning från bal a FN att
införa en köttfri dag. Man har gjort detta i flera städer i världen.
Det finns tre huvudsakliga argument för yrkandet:
- rättvisa; i djurindustrin matas djur med den fattiga världens möjlighet till
mat,
- klimat och miljö; djurhållning och boskapssektorn påverkar klimatet och
bidrar till de allvarligaste miljöproblemen
- hälsa; för att nå en hälsosam livsstil måste vi i västvärlden minska vår
köttkonsumtion rejält.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar efter instruktioner från nämndordförandena följande förslag till svar.
Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en policy för måltidsverksamheten i
kommunen. Policyns vision är att alla matgäster, äldre som yngre, i en

KF § 68 forts
lugn och trevlig miljö ska erbjudas god, sund och säker mat som är hållbar på
sikt för både hälsa och miljö.
I policyn slås fast att måltidsverksamheten ska följa den så kallade SMARTmodellen. Större andel vegetabilier, Mindre andel tomma kalorier, Andelen
ekologiskt ökas, Rätt kött och rätt grönsaker, Transportsnålt.
Tillämpningen av den modellen innebär således att man ökar inslaget av
vegetabilier i maten. I policyn finns också en skrivning om att det ska finnas
vegetariska alternativ och att andelen vegetabilier på olika sätt ska öka. Sedan
en tid har man även i serveringarna givit de vegetariska alternativen en mer
framträdande plats i syfte att öka måltidsgästernas intresse för att välja det
vegetariska alternativet. Man kan också konstatera att inslaget av fisk och
skaldjur i matsedlarna är betydande.
Mot bakgrund av detta bör kommunen inte fatta beslut om införande av köttfri
dag, utan i stället låta måltidsverksamheten bedrivas enlighet med den nyligen
fastställda policyn. Man kan anta att resultatet till stor del kommer att motsvara
det som motionären önskar.
Ärendet bordlades genom beslut vid kommunfullmäktigesammanträdet den 25
mars 2013.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 47 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Emma Ode och Lars-Åke Zettergren reserverade sig till förmån för förslag om
bifall till motionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Ärendet bordlades genom beslut vid kommunfullmäktigesammanträdet den 25
mars 2013.
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn att ärendet ska bordläggas.
_________
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Dnr KS 65/2013

Motion från Jenny Steen och Bengt-Åke Andersson, båda
(S) om HBT-plan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
_________

KF § 70

Dnr KS 8/2013

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

KF § 71

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

KF § 72

Meddelanden
Löpnr 419/2013
Socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut
kvartalsrapport

Dnr KS 60/2013
Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av kommunens ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning”
Dnr KS 6/2013
Länsstyrelsens sammanräkning, ny ledamot efter Katarina Odell
(M) Marcus Pålsson, ny ersättare efter Marcus Pålsson Marita
Galistel
Dnr KS 6/2013
Länsstyrelsens sammanräkning, ny ledamot efter Marcus Pålsson
(M) Ann-Christine Appelqvist, ny ersättare efter Ann-Christine
Appelqvist Ågot Nordin
Dnr KS 6/2013
Länsstyrelsens sammanräkning, ny ledamot efter Pernilla
Wikander-Eklund Lotta Öhlund, någon ny ersättare efter Lotta
Öhlund kunde inte utses
Dnr KS 6/2013
Länsstyrelsens sammanräkning, ny ledamot efter Tommy Pihl (S)
Mats Pettersson, ny ersättare efter Mats Pettersson Krister Eklund
Dnr KS 6/2013
Länsstyrelsens sammanräkning, ny ledamot efter Thomas Doxryd
(S) Christina Johansson, ny ersättare efter Christina Johansson Alia
Khalaf
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Dnr KS 6/2013
Länsstyrelsens sammanräkning, ny ledamot efter Matilda Ernkrans
(S) Gun Karlsen. ny ersättare efter Gun Karlsen Anna-Karin
Ryefalk
_________

KF § 73

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Då inga frågor ställs, avslutas frågestunden.
________
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§ 58

§

Ja

Ja

Namn
1. Christina Johansson (s)

Närvaro
X

2. Jenny Steen (s)

X

X

3. Magnus Andersson (s)

X

X

4. Maja Anneborg (s)

X

X

5. Andreas Svahn (s)

X

X

6. Gunnel Hedström (s) Sven-Olof Andersson

X

X

7. Roland Johansson (s)

X

X

8. Inga-Britt Ritzman (s)

X

X

9. Mats Pettersson (s)

X

X

10. Siv Lunander (s) Börje Andersson

X

X

11. Ulf Ström (s)

X

X

12. Suzana Madzo (s) Anna-Karin Ryefalk

X

X

13. Hans Karlsson (s)

X

X

14. Anne Carlkvist Fors (s)

X

X

15. Bengt-Åke Andersson (s)

X

X

16. Gun Karlsen (s)

X

X

17. Magnus Fahlström (s)

X

X

18. Ewa-Rosa Sliwinska (s)

X

X

19. Rudayna Naji (s) Anneli Nordin

X

X

20. Jamal Bayazidi (s)

X

X

21. Robert Mesic (s)

F

22. Amanda Vikenfalk (s)

F

23. Joakim Hedelind (s)

X

24. Mia Sydow Mölleby (v) Kari Räihä

X

X

25. Peter Tillman (v)

X

X

26. Sören Pettersson (v)

X

X

27. Emma Ode (mp) Peter Kjellman

X

X

28. Lotta Öhlund (mp)

X

X

29. Ewa Unevik (m)

X

Nej Avs
X

X

X

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

30. Lennart Pettersson (m)

X
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§

Ja
X

Ja

Namn
31. Torbjörn Appelqvist (m)

Närvaro
X

32. Gunvor Nilsson (m)

F

33. Joacim Storm (m) Nina Lagemyr

X

34. Lars-Gunnar Åström (m)

F

35. Ann-Christine Appelqvist (m)

X

X

36. Anders Lycketeg (c)

X

X

37. Solveig Eriksson (c)

X

X

38. Östen Karlsson (c)

X

X

39. Erik Storsveden (fp)

X

X

40. Ingrid Grahn (fp)

X

X

41. Tomas Hagenfors (kd)

X

X

42. Helena Berghed (kd)

X

X

43. Andreas Larsson (sd)

F

44. Elin Jensen (sd)

X

X

45. Majlis Telemo (sd)

X

X

X

Nej Avs

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

