Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2005-01-12

Plats och tid

Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 12 januari 2005,
klockan 17.00 – 18.10

Beslutande

Dan-Åke Moberg (s)
Annica Eriksson (s)
Björn Eriksson (s)
Marianne Arvidsson (s)
Carl-Gustav Thunström (s)
Katarina Hansson (s)
Sölve Persson (s)

Torbjörn Ahlin (c)
Per Holm (kd)
Peter Agerhäll (fp)
Göran Arveståhl (m)
Elisabet Centervärn (m)
Margareta Hultman Brikell (v)

Närvarande, ej tjg ers

Lisbet Björklund (s)
Bert Eriksson (s)
Gunnel Kask (s)
Kristina Davidsson (s)

Maria Rönnbäck (c)
Kerstin Cederström (fp)
Berry Keller (m)
Jan Engman (c)

Övriga

Lars Claeson, sekr
Thage Arvidsson
Ronny Salomonsson

Annika Hallberg § 6-7
Sara Klerestam § 6
Yvonne Nilsson § 6

Justerare

Torbjörn Ahlin

Sekreterare

......................................................
Lars Claeson

Ordförande

.......................................................
Dan-Åke Moberg

Justerare

......................................................
Torbjörn Ahlin

§§ 1-11

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat
Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2005-01-12

Datum för uppsättande

2005-01-14

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift

......................................................
Lars Claeson
Utdragsbestyrkande

Datum för nedtagande

2005-02-08
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-01-12

Kommunstyrelsen

Ks § 1
Anmälan av arbetsutskottets protokoll
Ärendebeskrivning

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
den 30 november, samt den 7 och 14 december 2004.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-01-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-12-14

Ks § 2
Au § 317

Dnr 258/2004.602

Elisabet Centervärns motion om IT-satsning för döva och hörselskadade
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 18 oktober 2004, § 68, en
motion framlagd av Elisabet Centervärn (m) om IT-satsning för döva
och hörselskadade.
I motionen föreslås fullmäktige beslut att uppdra till kommunstyrelsen att ta vederbörliga kontakter för en IT-satsning riktad till döva
och hörselskadade i Kumla kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 oktober 2004,
§ 273, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till
yttrande.
Administrativ chef Maria Neselius har den 9 december 2004
inkommit med förslag till yttrande.
Av förslag till yttrande framgår bland annat att det i den handikappolitiska planen som kommunen antog hösten 2002, sägs att kommunstyrelsen skall inventera behovet av och anta riktlinjer för anpassad
information och kommunikation. Detta arbete har påbörjats och
denna inventering kan leda till att man uppmärksammar behov av
insatser av den typ som motionären föreslår.
Maria Neselius föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
yttrande och att motionen därmed skall anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till yttrande och motionen skall
därmed anses besvarad.
Göran Arveståhl (m) deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag

Justeringssign

Kommunfullmäktige antar förslag till yttrande och motionen skall
därmed anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-01-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-12-14

Ks § 3
Au § 318

Dnr 320/2004.005

Avtal mellan Kumla kommun och Stadsnät i Kumla AB gällande
överföring av kommunens markförlagda nät
Ärendebeskrivning

Avtal har träffats mellan Kumla kommun och Stadsnät i Kumla AB
(SKAB). I och med avtalet så överförs kommunens markförlagda nät
utanför kommunens egna byggnader till SKAB.
Avtalet gäller under förutsättning att styrelsen för SKAB samt
bolagsstämma för SKAB och kommunfullmäktige i Kumla i särskilt
beslut godkänner avtalet.

Arbetsutskottet
Förslag

Göran Arveståhl (m) föreslår att avtalets punkt 9 Pris / Ersättning,
kompletteras med en skrivning om hänvisning till bilaga där
kommunens totala investeringskostnader under åren 1997-2004 framgår.
Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslag till avtal.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till avtal.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-01-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-12-07

Ks § 4
Au § 306

Dnr 300/2004.600

Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2003
Ärendebeskrivning

Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS
1997:702) skall varje kommun årligen upprätta skriftlig kvalitetsredovisning.
Barn- och utbildningsnämnden har den 17 november 2004, § 74,
beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2003.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till kvalitetsredovisning inom
skolväsendet 2003.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-01-12

Kommunstyrelsen

Ks § 5

Dnr 25/2004.041

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har
inkommit med rapport till kommunstyrelsen avseende utfall på driftoch investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsens beslut

Månadsrapporterna läggs till handlingarna.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-01-12

Kommunstyrelsen

Ks § 6
Information om kommunens krishanteringsarbete med anledning
av flodvågskatastrofen i Asien
Ärendebeskrivning

Med anledning av flodvågskatastrofen i Asien har kommunens
POSOM-grupp aktiverats. POSOM står för psykiskt och socialt
omhändertagande.
Beredskapssamordnare Sara Klerestam, sekreterare i gruppen samt
gruppens ordförande, socialchef Yvonne Nilsson, och vice
ordförande, barn- och utbildningschef Annika Hallberg, informerar
om gruppens arbete.
Kommunalrådet Dan-Åke Moberg (s) framför på kommunstyrelsens
vägnar ett stort tack till alla i kommunen som på något sätt varit
delaktiga i kommunens krishanteringsarbete med anledning av
flodvågskatastrofen.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-01-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-12-07

Ks § 7
Au § 307

Dnr 78/2003.715

Redovisning av uppföljningar/utvärderingar inom förskoleverksamheten rörande könsperspektivet
Ärendebeskrivning

Elisabeth Berglund (v) inkom den 24 februari 2003 med en motion
där hon föreslog att Kumla kommun skulle anordna en försöksverksamhet med uppdelning i flick- och pojkgrupper på någon eller några
förskolor samt att en utvärdering av försöksverksamheten skulle
göras.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2003, § 63,
behandlades motionen med yttrande från barn- och utbildningsnämnden. Fullmäktige beslutade då att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa de utvärderingar av
förskoleverksamheten som motionssvaret hänvisade till.
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg har i skrivelse från den
9 november 2004 lämnat förslag till redovisning av uppföljningar /
utvärderingar inom förskoleverksamheten rörande könsperspektivet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 november 2004,
§ 77, att anta Hallbergs förslag till redovisning.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Kommunstyrelsen
Förslag

Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att inte godkänna redovisningen.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Reservation

Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
_____

Expediering

Justeringssign

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

9

Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-01-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-12-14

Ks § 8
Au § 319

Dnr 309/2004.256

Förvärv av del av fastigheten Kumla Saturnus 9
Ärendebeskrivning

Överenskommelse om fastighetsreglering har träffats mellan Kumla
kommun och Dataform i Kumla AB gällande fastigheterna Kumla
Saturnus 9 och Kumla Saturnus 7.
Kumla kommun erlägger till Dataform i Kumla AB en köpesumma
om 75 400 kronor, tillträdesdag den 1 februari.
Överenskommelsen gäller under förutsättning att kommunstyrelsen i
Kumla i särskilt beslut godkänner densamma.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om fastighetsreglering mellan Kumla kommun och Dataform i Kumla AB gällande
fastigheterna Kumla Saturnus 9 och Kumla Saturnus 7.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Tekniska kontoret
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-01-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-12-07

Ks § 9
Au § 308

Dnr 301/2004.002

Rutin för rapportering av EU-projekt
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2004, § 66, att anta
förslag till ändringar i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen.
En av de ändringar som infördes var att förvaltningarnas deltagande i
EU-projekt beslutas av respektive nämnd. Med anledning av detta
gavs ett uppdrag att utarbeta förslag till rutin för rapportering av
EU-projekt till kommunstyrelsen.
Utredare Torild Hilmersson föreslår i skrivelse från den
29 november 2004 att rapportering av EU-projekt skall ske till
kommunstyrelsen dels i samband med bokslutsanalyserna och dels i
samband med augusti månads ekonomiska rapport.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att rapportering av EU-projekt skall ske
till kommunstyrelsen dels i samband med bokslutsanalyserna och
dels i samband med augusti månads ekonomiska rapport.
_____

Expediering

Justeringssign

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-01-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-01-11

Ks § 10
Au § 2

Dnr 312/2004.005

Förslag till IT-plan för 2005 för tekniska kontoret
Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har den 10 december 2004 inkommit med förslag
till IT-plan 2005 för tekniska kontoret.
Enligt IT-strategi för Kumla kommun skall varje nämnd ha en ITplan. IT-planen skall knytas till kommunens övergripande strategi
och beskriva uppsatta mål och färdriktning, samt hur praktisk och
teknisk realisering skall ske.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner förslag till IT-plan för 2005 för
tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Tekniska kontoret
IT-avdelningen + handling

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-01-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-01-11

Ks § 11
Au § 3

Dnr 6/2005.002

Attestförteckning för kommunstyrelsen 2005
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny attestförteckning för kommunstyrelsen för år 2005.
Enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 november 2001, § 100, skall
handlingen hållas tillgänglig på kommunledningskontoret och inte
sändas ut.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner förslag till attestförteckning för
kommunstyrelsen för 2005, samt uppdrar åt kommunstyrelsens
arbetsutskott att under 2005 besluta om mindre förändringar i attestförteckningen.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Lars Claeson

Utdragsbestyrkande

