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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-23

Plats och tid

Folket Hus Hallsberg, kl 18.30 - 19.20

Beslutande

39 ledamöter enligt närvarolista

Övriga deltagande

Niklas Tiedermann

Utses att justera

Inga-Britt Ritzman och Torbjörn Appelqvist

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen 2013-10-02

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

118 - 139

Niklas Tiedermann
Ordförande
Ulf Ström
Justerare
Inga-Britt Ritzman

Torbjörn Appelqvist

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-09-23

Datum för
anslagsuppsättande

2013-10-02

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2013-10-25

KF § 118

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 § 119

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att fråga ställts och sedan besvarats enligt vad som framgår nedan,
avslutas frågestunden.
Ärendet
Erik Teerikoski ställer frågor till Siw Lunander, ordförande i kultur- och
utbildningsnämnden:
Kommer kommunen att kompensera lärarna för att kommunen inte har ansökt
om statliga medel till karriärtjänster? Hur kommer kommunen att göra framöver
i frågan?
Siw Lunander svarar:
Kommunen ansökte inte eftersom det fanns stora oklarheter i de kriterier som
gäller för tjänsterna, det var därför inte möjligt att ta fram ett gott
beslutsunderlag. Kommunen kommer att söka statliga medel för karriärtjänster
vid ett senare tillfälle. Någon annan kompensation kommer inte att ske.
_________

KF § 120

Aktuell information
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Ordföranden i kommunstyrelsen, Andreas Svahn, informerar om att kommunen
och Green Cargo har sålt den fastighet som Hallsbergsterminalen ligger på, till
Brinova AB.
_________

KF § 121

Dnr KS 6/2013

Avsägelse från uppdrag, Kerstin Naeslund (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kerstin Naeslund entledigas på egen begäran från uppdraget som
kommunrevisor.
_________

KF § 122

Dnr KS 6/2013

Avsägelse från uppdrag, Siv Palmgren (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Siv Palmgren entledigas på egen begäran från uppdraget som ordförande i
valnämnden.
_________

KF § 123

Dnr KS 6/2013

Val av ersättare i miljö-, bygg- och myndighets-nämnden
efter Malin Karlsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare efter Malin Karlsson väljs Toni Blanksvärd (S).
_________

KF § 124

Drn KS 6/2013

Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter
Joacim Storm (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning väljs Torbjörn Appelquist
(M).
_________

KF § 125

Dnr KS 6/2013

Val efter Kerstin Naeslund (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny revisor, tillika vice ordförande för kommunfullmäktiges revisorer och
till revisor i Hallbo väljs Siv Palmgren (S).
_________

KF § 126

Dnr KS 6/2013

Val av ledamot och ersättare i Sydnärkes lönenämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige senare under sammanträdet beslutar
om att Hallsbergs kommun ska gå med i Sydnärkes lönenämnd, väljs Andreas
Svahn (S) till ledamot i den nämnden och Ewa Unevik (M) till ersättare.
(Det antecknas senare att kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska gå
med i nämnden i fråga).
_________

KF § 127

Drn KS 6/2013

Val av ordförande i valnämnden efter Siv Palmgren (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ordförande i valnämnden efter Siv Palmgren väljs Niklas Nilsson (S)
_________

KF § 128

Dnr KS 6/2013

Val av ny vice ordförande i valnämnden efter Niklas
Nilsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny vice ordförande i valnämnden väljs Hans Bengtsson (S).
_________

KF § 129

Dnr KS 112/2013

Investeringsplan 2014 - 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Investeringsnivåerna för 2014-2016 fastställs till 25 mkr per år för
skattekollektivet exklusive bostäder i kv Kronan.
2. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten (exkl Kronan) ska
minska med 20 mkr till 2016-12-31 genom 15 mkr lägre investeringskostnad
under perioden. Ytterligare 5 mkr ska amorteras genom positiva driftsresultat.
3. Övriga regler kring investeringar fastställs enligt dokumentet ”Investeringsplan 2014-2016”.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i bifogat dokument lämnat förslag till investeringsplan för
Hallsbergs kommun för 2014 – 2016.
Man skriver bl a så här:
Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54 mkr (inkl.
avgiftskollektiven) Denna nivå är väl hög för en kommun i Hallsbergs storlek
och dess ansträngda ekonomi. Låneskulden har under samma period ökat med
146 mkr, eller med drygt 10 000 kr per invånare. Det är därför önskvärt att
investeringsnivån hamnar på en lägre nivå för att skapa ekonomiskt utrymme
för att minska kommunens låneskuld.
Investeringarna föreslås delas mellan en reinvesteringsnivå som ligger fast för
de olika nämnderna, samt en nivå för strategiska investeringar som prioriteras
och diskuteras i budgetberedningen. En reinvestering är en årligen
återkommande investering som nämnden själva kan disponera och prioritera. En
strategisk investering prioriteras i budgetberedningen och avser investeringar av
större dignitet som också syftar till att uppnå kommunens vision.
Investeringsramen för skattekollektivet, exklusive kv Kronan, ska vara högst 75
mkr under perioden 2014-2016, d v s ett snitt på 25 mkr/år. Låneskulden för den
skattefinansierade verksamheten ska minska med 20 mkr till 2016-12-31,
genom 15 mkr lägre investeringsutgift under perioden. Ytterligare 5 mkr ska
amorteras genom positiva driftsresultat.

KF § 129 forts
Kommunstyrelsens förslag (KS § 103 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till förslaget.
Mia Sydow Mölleby påpekar att det av första beslutssatsen bör framgå att det
rör sig om 25 mkr per år, varför hon yrkar att detta förtydligas.
Andreas Svahn instämmer i detta yrkande.
_________

KF § 130

Dnr KS 23/2013

Reviderad investeringsbudget för 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad investeringsbudget 2013 fastställs enligt bilaga 1 2013-08-22.
Ärendet
Ekonomiavdelningen har i bifogat dokument lämnat förslag till reviderad
investeringsbudget för 2013.
Kommunfullmäktige fastställde 2012-12-17 budget för Hallsbergs kommun
2013 samt flerårsplaner för 2014 och 2015. I samband med detta beslut
fastställdes investeringsbudgeten för år 2013-2015. En revidering av
investeringsbudgeten gjordes på kommunfullmäktiges möte 2013-03-25 efter
avstämning i bokslutsarbetet för 2012 då önskemål inkom från nämnderna om
möjlighet att använda investeringsmedel för år 2012 även år 2013.
Under året har ytterligare beslut fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket har lett till att investeringsbudgeten återigen behöver
revideras. Förslaget har tagits fram efter samtal inom kommunens
ledningsgrupp för att prioritera om tidigare beslutade investeringsprojekt. I
förslaget har det tidigare beslutade investeringstaket för år 2013 inte
överskridits.

Kommunstyrelsens förslag (KS § 104 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till förslaget.
_________

KF § 131

Dnr KS 130/2012

Utökning av Sydnärkes lönenämnd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Hallsbergs kommun antar det reviderade samarbetsavtalet
Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Kumla,
Askersunds, Lekebergs, Laxå och Hallsbergs kommuner, med bilaga
innehållande ekonomisk reglering.
2. Hallsbergs kommun antar förslag till reviderat reglemente för
Sydnärkes lönenämnd, att gälla från och med den 1 januari 2014.
Ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat ansöka om medlemskap i den gemensamma
nämnden Sydnärkes lönenämnd.
Värdkommunen Kumla har nu i bifogat material lämnat förslag på samarbetsavtal
och reglemente, samt ekonomisk reglering.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 105 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn och Ewa Unevik bifall till förslaget.
_________

KF § 132

Dnr KS 113/2013

Hantering av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motioner ska hanteras på det sätt som
framgår nedan under förslaget.
Bakgrund
Kommunjuristen anför följande:
Ärenden i kommunfullmäktige får väckas på olika sätt. Ett av dem är
genom motion från en ledamot eller från en ersättare som tjänstgör. En
motion ska vara skriftlig och kan ges in till kansliet eller lämnas vid ett
kommunfullmäktigesammanträde.
När en motion har inkommit anmäls den i kommunfullmäktige, som
regelmässigt remitterar den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens beredning är i princip nödvändig för alla ärenden
som ska behandlas i kommunfullmäktige.
Enligt hittillsvarande ordning har motioner beretts av kommunstyrelseförvaltningen, som under arbetets gång har haft underhandskontakter
med andra nämnder och förvaltningar i frågan. Därefter har ett förslag
till svar skrivits, som efter beslut från ordföranden har förts upp på
kommunstyrelsens dagordning för beredning inför beslut i
kommunfullmäktige.
Förslag på framtida beredning av motioner
För att få en bättre beredning av motioner föreslås en ordning där respektive
motion, efter att ha skickats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen,
regelmässigt skickas på underremiss till den nämnd vars verksamhetsområde
den berör. Det är kommunstyrelseförvaltningens och närmare bestämt
kommundirektörens stabs ansvar att bereda ärenden. Det blir därför stabens
uppgift att sköta denna hantering. Nämnden i fråga bör senast inom tre månader
återkomma med beslut i vilket förslag ges på hur motionen bör besvaras.
Kommundirektörens stab ska därefter, sedan kontakt har tagits med ordföranden
i kommunstyrelsen, föra fram ärendet till beslut i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Under beredningen i respektive nämnd, åligger det
förvaltningschefen att vid behov söka samråd med kommundirektören och med
övriga förvaltningschefer.

KF § 132 forts
Kommunstyrelsens förslag (KS § 106 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn bifall till förslaget.
_________

KF § 133

Dnr KS 114/2013

Sponsringspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagen sponsringspolicy fastställs.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genom tillämpning av policyn
fatta beslut om sponsring i varje enskilt fall. Kommunstyrelsen får
delegera rätten att fatta beslut om sponsring.
3. Principiella förändringar av policyn ska beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen får besluta om förändringar som inte är
av principiell art.
Kommunstyrelsens beslut (under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar ovanstående beslut)
4. Näringslivschefen ges i uppdrag att fatta beslut om sponsring i
enlighet med sponsringspolicyn upp till ett belopp om 10 tkr i varje
enskilt fall. Beslut om sponsring mellan 10 tkr och 20 tkr fattas av
näringslivschefen efter samråd med kommunstyrelsens ordförande.
Beslut om sponsring över 20 tkr ska fattas av kommunstyrelsen.
5. När de avtal om sponsring som nu gäller, löper ut, ska en eventuell
förlängning av dessa prövas mot bakgrund av den nya
sponsringspolicyn.
6. Kommundirektören, chefen för teknik- och planförvaltningen och
chefen för kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta
fram förslag till reviderade bestämmelser för föreningsstöd i
Hallsbergs kommun. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen
senast i mars 2014 så att hänsyn kan tas till de nya reglerna i samband
med beslut om ekonomiska ramar för budget 2015.
Ärendet
Kommunjuristen har i skrivelse lämnat förslag till sponsringspolicy.
Hur sponsring ska användas och till vilken kostnad, har aldrig fastställts i ett samlat sammanhang i Hallsbergs kommun. Be

KF § 133 forts
greppet sponsring används med olika innebörd av olika organ och
personer i den kommunala organisationen. Gränsen mellan sponsring
och föreningsstöd är inte heller definierad.
Begreppet sponsring kan betyda olika saker. I skrivelsen avses i första
hand de fall där Hallsbergs kommun ger resurser (i första hand pengar)
till utomstående juridisk (eller i undantagsfall fysisk) person eller
evenemang i utbyte mot fördelar i form av marknadsföring, good will
eller utveckling i önskvärd riktning.
I dokumentet berörs också de fall där någon utanför kommunen vill
sponsra kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 107 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn, Tomas Hagenfors, Ewa Unevik
och Lotta Öhlund bifall till förslaget.
_________

KF § 134

Dnr KS 115/2013

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA), Krisledningsplan,
Verksamhetsplan, Krisinformationsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Verksamhetsplan 2013-2014 antas
2. Krisinformationsplan antas.
Kommunfullmäktiges beslut
3. Risk- och sårbarhetsanalys för Hallsbergs kommun fastställs.
4. Krisledningsplan för Hallsbergs kommun fastställs.
Ärendet
Hallsbergs kommun är i grunden en stabil och robust kommun där förmåga
finns att leda kommunen om en extraordinär händelse skulle inträffa. Med
krishantering menas åtgärder före, under och efter en kris. Det förebyggande
arbetet syftar till att bygga ett robust samhälle som klarar av att stå emot
påfrestningar samt att skapa tillräckligt god krisledningsförmåga hos ansvariga
aktörer.
En gång varje mandatperiod ska en Risk- och sårbarhetsanalys fastställas. Den
föreliggande Risk- och sårbarhetsanalysen, RSA, pekar ut händelser och olyckor
som kan bli mycket allvarliga och drabba kommunen och kommunens invånare.
Analysen ska ligga till grund för fortsatt säkerhetsarbete - att skapa en robust
kommun.
En gång per mandatperiod ska även en Krisledningsplan fastställas. En
Krisledningsplan ska vara ett stöd i arbetet med att leda en krissituation. Under
en kris ska berörda aktörer ha förmåga att leda och samordna insatser så att
krisens verkningar minimeras. Till en Krisledningsplan (som inte redovisas
tillsammans med planen) finns även en lista där personal från olika
verksamheter och olika nivåer ingår. Förutom ledningspersonal finns personal
från växel, serviceavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen samt
socialförvaltningen med. Allt för att vara kommunledningen behjälplig i en
krissituation.

KF § 134 forts
Även en Verksamhetsplan ska fastställas under en mandatperiod. Arbetet med
krishantering stöds av statsbidrag där utbildning och övning tar stor plats och
ska genomföras varje år med politiker och tjänstemän som deltagare. Nytt är att
en Verksamhetsplan ska upprättas där tänkta övningar och utbildningar tas upp.
Därefter ska ett antal punkter i Verksamhetsplanen kunna bockas av om allt gått
som planerat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Verksamhetsplan 2013-2014
Kommunstyrelsen antar Krisinformationsplan för Hallsbergs kommun.
Kommunfullmäktige fastställer Risk- och sårbarhetsanalys för Hallsbergs
kommun
Kommunfullmäktige fastställer Krisledningsplan för Hallsbergs kommun.
Kommunstyrelsens förslag (KS § 108 2013)
Kommunstyrelsens förslag framgår ovan.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar Andreas Svahn och Lennart Pettersson bifall till
förslaget.
_________

KF § 135

Dnr KS 124/2013

Motion om ordförandeskap i kommunrevisionen från Ewa
Unevik (M) m fl
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Ewa Unevik (M), Anders Lycketeg (C), Erik Storsveden (FP) och Tomas
Hagenfors (KD) har lämnat in motion angående ordförandeskapet i
kommunrevisionen.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att motionen ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.
_________

KF § 136

Dnr KS 8/2013

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

KF § 137

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

KF § 138

Meddelanden
Dnr KS 6/2013
Länsstyrelsen, ny ledamot i kommunfullmäktige efter Rudayna Naji, Jesper
Hultin, ny ersättare efter Jesper Hultin Robert Topalian
Löpnr 1073/2013
Socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2013
Kommundirektörens rapport KS 10/9 2013
Ekonomichefens rapport KS 10/9 2013
________

KF § 139

Ledamöternas frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Efter att frågor ställts och besvarats enligt vad som framgår nedan, avslutas
frågestunden.
Ärendet
Östen Karlsson ställer fråga till ordföranden i kultur och utbildningsnämnden,
Siw Lunander, om varför kommunen inte sökte statliga medel till karriärtjänster
för lärare.
Siw Lunander svarar att det var ont om tid att ta fram bra kriterier för tjänsterna
och att kommunen kommer att söka medel framöver.
Östen Karlsson tackar för svaret.
--Sören Pettersson frågar om syftet med att utreda föreningsstödet och om det
finns besparingstankar bakom beslutet.
Ordföranden i kommunstyrelsen Andreas Svahn svarar att syftet är att dra upp
en rågång mellan sponsring och föreningsstöd. Syftet är inte att göra
besparingar.
Sören Pettersson tackar för svaret.
--Robert Mesic frågar om på vilket sätt kommunen kan hjälpa IFK Hallsberg i sin
strävan att åter kunna ställa upp med ett A-lag.
Ordföranden i kommunstyrelsen Andreas Svahn svarar att fokus på barn- och
ungdomar är det viktigaste när man talar om föreningsfrågor. Vidare säger han
att kommunen bör ha bättre kontakter med och olika former av stöd till
föreningslivet.
Robert Mesic tackar för svaret.
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
I kommunfullmäktige yrkar ordföranden att frågestunden ska förklaras avslutad
efter att frågor ställts och sedan besvarats.
_________

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-23

§

Namn
1. Christina Johansson (s)

Närvaro
X

2. Jenny Steen (s)

X

3. Magnus Andersson (s)

X

4. Maja Anneborg (s)

X

5. Andreas Svahn (s)

X

6. Gunnel Hedström (s)

X

7. Roland Johansson (s)

X

8. Inga-Britt Ritzman (s)

X

9. Mats Pettersson (s)

X

10. Siv Lunander (s)

X

11. Ulf Ström (s)

X

12. Suzana Madzo (s) fr o m § 134

X

13. Hans Karlsson (s)

X

14. Anne Carlkvist Fors (s)

X

15. Bengt-Åke Andersson (s) Sven-Olof Andersson

X

16. Gun Karlsen (s)

X

17. Magnus Fahlström (s)

X

18. Ewa-Rosa Sliwinska (s)

X

19. Jesper Hultin (s)

F

20. Jamal Bayazidi (s)

X

21. Robert Mesic (s)

X

22. Amanda Vikenfalk (s)

F

23. Joakim Hedelind (s)

F

24. Mia Sydow Mölleby (v)

X

25. Peter Tillman (v)

X

26. Sören Pettersson (v)

X

27. Emma Ode (mp)

X

28. Lotta Öhlund (mp)

X

29. Ewa Unevik (m)

X

Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

30. Lennart Pettersson (m)

X

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-23

§

Namn
31. Torbjörn Appelqvist (m)

Närvaro
X

32. Gunvor Nilsson (m)

X

33. Göran Hedlund (m) Nina Lagemyr

X

34. Lars-Gunnar Åström (m)

X

35. Ann-Christine Appelqvist (m)

X

36. Anders Lycketeg (c)

X

37. Solveig Eriksson (c)

F

38. Östen Karlsson (c)

X

39. Erik Storsveden (fp) Gert Öhlin

X

40. Ingrid Grahn (fp)

X

41. Tomas Hagenfors (kd)

X

42. Helena Berghed (kd)

F

43. Andreas Larsson (sd)

F

44. Elin Jensen (sd)

X

45. Majlis Telemo (sd)

X

Ja

§
Nej Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

