Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2005-03-02

Plats och tid

Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 2 mars 2005,
klockan 17.00 – 18.45

Beslutande

Annica Eriksson (s), ordf
Bert Eriksson (s), tjg ers
Lisbet Björklund (s), tjg ers
Marianne Arvidsson (s)
Carl-Gustav Thunström (s)
Kristina Davidsson (s), tjg ers
Sölve Persson (s)

Torbjörn Ahlin (c)
Per Holm (kd)
Peter Agerhäll (fp)
Göran Arveståhl (m)
Elisabet Centervärn (m)
Mårten Franzson (v), tjg ers

Närvarande, ej tjg ers

Gunnel Kask (s)
Maria Rönnbäck (c)
Liselott Schöllin (kd)

Kerstin Cederström (fp)
Jan Engman (c)

Övriga

Lars Claeson, sekr
Thage Arvidsson
Ulla Lundholm
Maria Neselius

Ronny Salomonsson
Kenth Ericzon § 31
Birgitta Munksten §§ 31-32
Christina Lundin §§ 31-32

Justerare

Torbjörn Ahlin

Sekreterare

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

Ordförande

.......................................................
Annica Eriksson

Justerare

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

§§ 17-32

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat
Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2005-03-02

Datum för uppsättande

2005-03-07

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

Datum för nedtagande

2005-03-30
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-03-02

Kommunstyrelsen

Ks § 17
Anmälan av arbetsutskottets protokoll
Ärendebeskrivning

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
den 8, 10 och 15 februari.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-08

Ks § 18
Au § 27

Dnr 236/2002.294

Sam Södergrens och Elisabet Ekestubbes motion angående
lägenheter i Ekeby
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 23 september 2002, § 88, en
motion framlagd av Sam Södergren (m) och Elisabet Ekestubbe (m)
om lägenheter i Ekeby.
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar om utredning av möjligheten att bygga fler lägenheter i Ekeby, samt att om utredningen visar
behov av nybyggnad, kommunen tillskriver Kumla Bostäder AB om
önskan att bygga lägenheter i Ekeby.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 8 oktober 2002, § 316,
kommundirektör Thage Arvidsson i uppdrag att lämna förslag till
yttrande.
Thage Arvidsson har den 4 februari 2005 inkommit med förslag till
yttrande.
Av yttrandet framgår att behovet av lägenheter i hyresform är litet,
men att det skall beaktas i den framtida planeringen. Enligt förslag till
plan., bygg- och bostadsprogram för åren 2005-2007 redovisas
utbyggnadsområden i Ekeby, dock ej något alternativ med flerbostadshus. Enligt yttrandet kan detta dock enkelt tillgodoses i
planläggningsskedet.
Thage Arvidsson föreslår att motionen med förslag till yttrande skall
anses besvarad.

Arbetsutskottet
Förslag

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet
och att motionen därmed skall anses besvarad.
Göran Arveståhl (m) föreslår att den i motionen föreslagna utredningen genomförs.
Torbjörn Ahlin (c) föreslår att den i motionen föreslagna utredningen
genomförs i samband med arbetet med fördjupad översiktsplan och
detaljplan för Ekeby.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-08

Ks § 18, forts
Au § 27, forts
Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen skall därmed anses
besvarad.

Reservationer

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån
för sina respektive förslag.

Kommunstyrelsen
Förslag

Göran Arveståhl (m) föreslår att den i motionen föreslagna utredningen genomförs.
Torbjörn Ahlin (c) föreslår att den i motionen föreslagna utredningen
genomförs i samband med arbetet med fördjupad översiktsplan och
detaljplan för Ekeby.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen skall därmed anses
besvarad.

Reservationer

Göran Arveståhl (m) och Elisabet Centervärn (m) reserverar sig till
förmån för Göran Arveståhls förslag.
Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-15

Ks § 19
Au § 43

Dnr 317/2004.371

Trudi Hellqvists motion angående fossilgas
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 13 december 2004, § 78c, en
motion framlagd av Trudi Hellqvist (mp) angående fossilgas.
I motionen föreslås fullmäktige besluta att uttala sitt ställningstagande
mot fossilgasutbyggnad i Kumla och säga nej till tillstånd att dra
rörledning för fossilgas genom Kumla kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2005, § 10,
att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till
yttrande.
Stadsarkitekt Kurt Larsson skriver i yttrandet från den 7 februari 2005
bland annat att kommunen inte direkt kan bestämma hur energiförsörjningen ska ordnas och att kommunen kan och ska bara ha
synpunkter på eventuella ledningssträckor om dessa kommer i konflikt med befintlig eller planerad markanvändning som bebyggelse,
natur- eller kulturvärden, infrastruktur m m.
Kurt Larsson föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 8 februari 2005, § 6, beslutat
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsen
Förslag

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Torbjörn Ahlin (c) reserverar sig till förmån för sitt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-15

Ks § 20
Au § 44

Dnr 221/2004.710

Mats Hellgrens motion angående dagbarnvårdarna
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 20 september 2004, § 62, en
motion framlagd av Mats Hellgren (m) angående dagbarnvårdarna.
I motionen föreslås fullmäktige besluta
att genomföra en förändring av taxeringssystemet av barnomsorgen
där alla 4-6-åringar oavsett omsorgsform har 15 timmars vistelse
avgiftsfritt,
att aktivt verka för att det skall finnas dagbarnvårdare att tillgå i ökad
utsträckning i hela kommunen, samt
att dagbarnvårdare som ansöker om att starta eget och som besitter
lämplighet och kompetens skall beviljas tillstånd och ersättas i
enlighet med gällande ersättningsmodell.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 oktober 2004,
§ 251, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag
till yttrande.
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg har i skrivelse från den
24 januari 2005 inkommit med förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat att kommunen idag har den dimensionering av
familjedaghemsverksamheten som efterfrågan kräver. Vidare framgår
att inget intresse funnits i kommunen av att bedriva förskoleverksamhet i egen regi.
Annika Hallberg föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 februari 2005, § 6, att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Arbetsutskottet
Förslag

Göran Arveståhl (m) och Per Holm (kd) föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker motionen.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Göran Arveståhl och Per Holm reserverar sig till förmån för sitt eget
förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-15

Ks § 20, forts
Au § 44
Kommunstyrelsen
Förslag

Göran Arveståhl (m) och Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till
motionen.

Reservationer

Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m), Torbjörn Ahlin (c),
Peter Agerhäll (fp) och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån för
Arveståhls och Ahlins förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-15

Ks § 21
Au § 45

Dnr 257/2004.600

Peter Agerhälls och Katrin Tensmyrs motion angående
jämställdhetsplaner i förskolan
Ärendebeskrivning

Peter Agerhäll (fp) och Katrin Tensmyr (fp) har inlämnat en motion
angående jämställdhetsplaner i förskolan.
I motionen föreslås fullmäktige besluta att det på samtliga förskolor i
Kumla omgående upprättas obligatoriska jämställdhetsplaner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 oktober 2004,
§ 274, att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg har i skrivelse från den
24 januari 2005 lämnat förslag till yttrande.
Av yttrandet framgår att det jämställdhetsarbete som nämns som viktigt i motionen finns väl behandlat i de lagar m m som styr förskoleverksamheten. Vidare framgår att de frågeställningar och mål som
anges i motionen har penetrerats i flertal dokument som omfattar
förskoleverksamheten.
Annika Hallberg föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 februari 2005, § 5, att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
I samband med barn- och utbildningsnämndens behandling av förslag
till motionssvar beslutade nämnden att jämställdhet i Kumla kommun
skall vara ett obligatoriskt kvalitetsområde som upptas i kommunens
och skolornas kvalitetsredovisningar.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Särskilt yttrande

Annica Eriksson (s) anför att beslutet i barn- och utbildningsnämnden
angående jämställdhet endast kan avse kvalitetsredovisningar inom
barn- och utbildningsnämndens område.

Kommunstyrelsen
Förslag

Peter Agerhäll (fp) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Peter Agerhäll (fp) reserverar sig till förmån för sitt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-15

Ks § 22
Au § 46

Dnr 206/2004.710

Medborgarförslag angående samordning av planeringsdagarna
inom förskolan
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 20 september 2004, § 60, ett
medborgarförslag med förslag att planeringsdagarna inom Kumla
kommuns rektorsområden samordnas i möjligaste mån, både vad
gäller de olika förskolorna samt övrig verksamhet såsom skola och
fritis. Detta för att underlätta föräldrarnas möjlighet till alternativ
barnomsorg dessa dagar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 oktober 2004,
§ 248, att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg har i skrivelse från den
24 januari 2005 inkommit med förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår att eftersom barn- och utbildningsförvaltningen i dagsläget i
möjligaste mån samordnar stängningsdagar inom förskole- och
skolbarnsomsorgsverksamheten, är åtgärderna som framförs i
medborgarförslaget redan antagna.
Annika Hallberg föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
yttrande och att medborgarförslaget därmed skall anses besvarad.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 februari 2005, § 4, att
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till yttrande och att
medborgarförslaget därmed skall anses besvarat.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till yttrande och medborgarförslaget skall därmed anses besvarat.

Kommunstyrelsen förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-15

Ks § 23
Au § 42

Dnr 304/2004.011

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2005-2007
Ärendebeskrivning

Plan-, bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver
de närmaste årens planerings- och exploateringsverksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 december 2004,
§ 309, att skicka programmet på remiss till berörda.
Socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, Henry Ståhl Fastigheter AB och PEAB har lämnat
skriftliga yttranden.
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till plan-, byggoch bostadsprogram för åren 2005-2007.

Arbetsutskottet
Förslag

Per Holm (kd) föreslår att programmet skall innehålla en skrivning
om hur länsväg 529 (från ”Shell-macken”) norrut mot länsväg 641
och vidare mot påfarten till E 18, samt hur länsväg 646 förbi Loviselund och vidare västerut, skall hanteras vad gäller underhåll och
reparationer.
Per Holm föreslår också att det i programmet skall finnas ett utredningsuppdrag vad gäller bostadsutbyggnad i området vid Vialundskolan.
Annica Eriksson (s) föreslår att det i programmet skall finnas med en
skrivning om hur någon form av centrumbildning i Skogstorpsområdet kan tänkas se ut.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2005-2007, med beaktande av inkomna remissyttranden
samt ovanstående förslag.

Kommunstyrelsen
Förslag

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att punkten ”4 Hardemo” på sidan 7, under rubriken Översiktliga planer och program, ändras från prioritet 2
till prioritet 1, samt att den fortsatta planeringen av Hardemoområdet
bör ta sikte på både bostadsbebyggelse och näringslivslokaler.
Göran Arveståhl (m) föreslår bifall till Ahlins förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-15

Ks § 23, forts
Au § 42
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2005-2007.

Reservationer

Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) reserverar sig till förmån
för sina förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-15

Ks § 24
Au § 47

Dnr 31/2005.042

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2004 till budget
för år 2005
Ärendebeskrivning

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 10 februari
föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den
10 februari att fullmäktige beslutar att netto 1 749 000 kronor av 2004
års budgetavvikelser överförs till 2005 års budget.
Överföringen har beräknats utifrån en schablon på 50% av respektive
nämnds budgetavvikelse.

Arbetsutskottet

En diskussion förs i arbetsutskottet om att kultur- och fritidsnämndens överförda resultat i första hand bör användas som
förstärkning i föreningslivet.
Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget
överföres kommunstyrelsens 19 000 kronor till kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter.

Kommunstyrelsens förslag

Justeringssign

Enligt arbetsutskottet.

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-15

Ks § 25
Au § 48

Dnr 32/2005.042

Ombudgeteringar av investeringar från år 2004 till budget för år
2005
Ärendebeskrivning

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 10 februari
föreslår ekonomichef Ronny Salomonsson i skrivelse från den
10 februari att fullmäktige beslutar att ombudgetering av investeringar från 2004 till 2005 års budget sker enligt bilagd förteckning
med sammanlagt 10 352 000 kronor.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-03-01

Ks § 26
Au § 59

Dnr 30/2005.001

Förslag till avtal och reglemente om samverkan i gemensam
nämnd för löne- och PA-system mellan Kumla och Askersunds
kommuner
Ärendebeskrivning

Kumla och Askersunds kommuner har kommit överens om att från
och med den 15 april 2005 inrätta en gemensam nämnd kallas Lönesystemsnämnden för samverkan om IT-system inom lönehantering
och personaladministration samt administrativa tjänster i anslutning
till detta.
Kumla kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden
ingår i Kumla kommuns organisation.
Avtalet gäller från och med den 15 april 2005 till och med den
31 december 2008, under förutsättning att fullmäktige i Kumla och
Askersunds kommuner godkänner avtalet.
Enligt förslag till reglemente för Lönesystemsnämnden skall Kumla
kommun utse två ledamöter och två ersättare.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal och reglemente om
samverkan i gemensam nämnd för löne- och PA-system mellan
Kumla och Askersunds kommuner.
Kommunfullmäktige utser Dan-Åke Moberg (s) och Torbjörn Ahlin
(c) till ledamöter, samt Annica Eriksson (s) och Göran Arveståhl (m)
till ersättare i lönesystemsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag

Justeringssign

Enligt arbetsutskottet.

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-03-02

Kommunstyrelsen

Ks § 27

Dnr 18/2005.041

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

Rapporterna läggs till handlingarna.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-03-01

Ks § 28
Au § 60

Dnr 47/2005.041

Budgetanvisningar för budget 2006 och flerårsbudget 2007-2008
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till budgetanvisningar
för budgetåret 2006 och flerårsbudget 2007-2008.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen antar förslaget.

Kommunstyrelsen
Förslag

Göran Arveståhl (m) föreslår att det i budgetanvisningarna skall
framgå att löneökningen beräknas till 2% per år.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till budget 2006 och flerårsbudget
2007-2008.
_____

Expediering

Justeringssign

Ekonomiavdelningen
Kommunens nämnder

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-03-01

Ks § 29
Au § 61

Dnr 43/2004.041

Kommunstyrelsens internbudget för år 2005-2007
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till internbudget för
2005 och flerårsbudget 2006-2007 för kommunstyrelsens ansvarsområde.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen antar förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-03-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-03-01

Ks § 30
Au § 62

Dnr 37/2005.511

Utvärdering av hastighetsbegränsning 30 km/tim i försöksområden
Ärendebeskrivning

Ett försök med hastighetsbegränsning med 30 km/tim pågår i tre
områden i Kumla tätort: Fylsta, Skottvalla och Norrmalm, enligt beslut i miljö- och byggnadsnämnden den 11 december 2001, § 174,
och 11 mars 2003, § 41.
Besluten är fattade utifrån de intentioner som framlagts i trafikplanen
”Lugna gatan”, som kommunstyrelsen antog den 7 juni 2000, § 81.
Enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 december 2003,
§ 149, skall försöken med hastighetsbegränsning 30 km/tim utvärderas innan nya 30-områden införs.
Tekniska kontoret har den 15 december 2004 upprättat utvärdering
och förslag till beslut med utgångspunkt från resultat av enkät och
trafikmätningar.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 8 februari 2005, § 14, beslutat
föreslå kommunstyrelsen att besluta att fortsatt utbyggnad av 30-områden av trafiksäkerhetsskäl skall ske enligt trafikplanen ”Lugna gatan” och att medel anslås för detta, samt att tekniska kontoret får i
uppdrag att planera och prioritera för fortsatt genomförande.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt utbyggnad av 30-områden av
trafiksäkerhetsskäl skall ske enligt trafikplanen ”Lugna gatan”, samt
att tekniska kontoret får i uppdrag att planera och prioritera för fortsatt genomförande.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Miljö- och byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-03-02

Kommunstyrelsen

Ks § 31

Dnr 69/2002.761

Information – Projekt Kumla mot narkotika
Ärendebeskrivning

Kenth Ericzon informerar om arbetet i projekt Kumla mot narkotika.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-03-02

Kommunstyrelsen

Ks § 32
Information om avtal för strategiskt folkhälsoarbete i Örebro län
Ärendebeskrivning

Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete har slutits mellan
Örebro läns landsting och samtliga länsdelar. För den södra länsdelen
slöts avtal i slutet av 2003 med Kumla, Hallsberg, Laxå, Askersund
och Lekeberg. Avtalen gäller till slutet av 2006.
I avtalen står bland annat att parterna tillsammans skall utvärdera
insatserna och att en avstämning skall ske efter ungefär halva avtalsperioden.
Hälsoplanerare Birgitta Munksten informerar vid sammanträdet om
denna avstämning.
Vid sammanträdet presenterar sig också Christina Lundin, som är ny
hälsoplanerare i Kumla kommun.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

