Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2005-05-11

Plats och tid

Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 maj 2005,
klockan 17.00 – 18.20

Beslutande

Annica Eriksson (s), ordf
Sven-Inge Carlsson (s), tjg ers
Björn Eriksson (s)
Marianne Arvidsson (s)
Carl-Gustav Thunström (s)
Kristina Davidsson (s), tjg ers
Sölve Persson (s)

Torbjörn Ahlin (c)
Liselott Schöllin (kd), tjg ers
Maria Rönnbäck (c), tjg ers
Göran Arveståhl (m) §§ 55-68
Berry Keller (m), tjg ers § 69
Elisabet Centervärn (m)
Margareta Hultman Brikell (v)

Närvarande, ej tjg ers

Berry Keller (m), §§ 55-68
Jan Engman (c)

Mårten Franzson (v)

Övriga

Lars Claeson, sekr
Thage Arvidsson
Ulla Lundholm §§ 55-56, 69

Maria Neselius
Ronny Salomonsson
Ola Bosshammar § 69

Justerare

Torbjörn Ahlin

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

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

§§ 55-69

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat
Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2005-05-11

Datum för uppsättande

2005-05-16

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

Datum för nedtagande

2005-06-07
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-05-11

Kommunstyrelsen

Ks § 55
Anmälan av arbetsutskottets protokoll
Ärendebeskrivning

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 mars, 5 och 26 april 2005.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-04-26

Ks § 56
Au § 120

Dnr 262/2004.875

Medborgarförslag om ett geologiskt museum i förutvarande Yxhults kontor i Hällabrottet
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 15 november 2004, § 76, ett
medborgarförslag med förslag att kommunen undersöker möjligheterna att skapa ett geologiskt museum i förutvarande Yxhult AB:s
kontor i Hällabrottet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 november 2004,
§ 301, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag
till yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har den 20 april 2005 inkommit med förslag till yttrande.
Av yttrandet framgår bland annat att lokalen är väl lämpad för ett
museum, men att kommunens ekonomiska läge idag inte medger en
möjlighet att prioritera ett geologiskt museum i förhållande till de
behov som föreligger inom andra verksamheter.
Vidare framgår av yttrandet att kommunen inte skall bygga och driva
museet i egen regi. Istället behövs en entreprenör som förklarar sig
beredd att gå in i projektet och ta ett medansvar för att bygga upp och
driva museet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 april 2005, § 25, att
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet och att medborgarförslaget därmed skall anses besvarat.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget anses
därmed besvarat.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-04-26

Ks § 57
Au § 121

Dnr 9/2005.816

Maria Rönnbäcks motion angående plan för fritidsgårdarna
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 25 januari 2005, § 3, en motion
framlagd av Maria Rönnbäck (c) angående plan för fritidsgårdarna.
I motionen föreslås fullmäktige besluta att en plan för fritidsgårdarna
upprättas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 februari 2005, § 31,
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till
yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har den 20 april 2005 inkommit med förslag till yttrande.
Av yttrandet framgår att det idag finns en rad dokument där fritidgårdarnas verksamhet finns dokumenterad. Med hänvisning till dessa
dokument, samt de medel som ställs till förfogande, anses fritidsgårdarnas verksamhet väl planlagd i Kumla kommun.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 april 2005, § 24, att
föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet och att motionen därmed skall anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar yttrandet och motionen anses därmed
besvarad.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-03

Ks § 58
Au § 144

Dnr 62/2005.539

Annica Erikssons motion angående nolltaxa för servicelinjen i
Kumla
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 14 mars 2005, § 40, en motion
framlagd av Annica Eriksson (s) angående nolltaxa för servicelinjen i
Kumla.
I motionen föreslås fullmäktige besluta att nolltaxa införes på servicelinjen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2005, § 107,
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till
yttrande.
Utredare Torild Hilmersson föreslår i skrivelse från den 13 april 2005
att kommunfullmäktige beslutar att nolltaxa införes på linjerna 780
och 781 från och med sommarturlistan 2005 och att trafiken på dessa
linjer benämns ”Stadstrafiken i Kumla”.

Arbetsutskottet
Förslag

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till motionen.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att nolltaxa införes på linjerna 780 och
781 från och med sommarturlistan 2005 och att trafiken på dessa linjer benämns ”Stadstrafiken i Kumla”.

Kommunstyrelsen
Förslag

Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till motionen.
Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att av dem
inlämnad röstförklaring bifogas protokollet.
Sölve Persson (s) föreslår att inlämnad röstförklaring ej skall bifogas
protokollet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att nolltaxa införes på linjerna 780 och
781 från och med sommarturlistan 2005 och att trafiken på dessa linjer benämns ”Stadstrafiken i Kumla”.

Kommunstyrelsens beslut

Inlämnad röstförklaring av Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl
(m) skall ej bifogas protokollet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-05-11

Kommunstyrelsen

Ks § 58, forts
Reservationer

Justeringssign

Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) reserverar sig skriftligt
mot beslutet att röstförklaringen ej bifogas protokollet.

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-04-26

Ks § 59
Au § 122

Dnr 120/2005.044

Ombudgetering av anslag i tekniska kontorets investeringsbudget
2005
Ärendebeskrivning

Teknisk chef Marianne Christiansen föreslår i skrivelse från den
29 mars 2005 att kommunstyrelsen beslutar om ombudgetering av
befintliga medel så att Norrmalmsgatan fram till Fabriksgatan och
Lilla vägen färdigställs med nytt va och gatubyggnad, samt att Östergårdsvägen förses med ny gatuöverbyggnad.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringen enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-03

Ks § 60
Au § 145

Dnr 132/2005.256

Försäljning av del av fastigheten Kumla 12:3
Ärendebeskrivning

Överenskommelse om fastighetsreglering har träffats mellan Kumla
kommun och Malmbergs Elektriska Svenska AB, där Kumla kommun för en summa av 553 000 kronor säljer del av fastigheten Kumla
12:3, till fastigheten Kugghjulet 3.
Tillträdesdag är den 1 juni 2005.
Överenskommelsen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
i särskilt beslut godkänner densamma.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-05-11

Kommunstyrelsen

Ks § 61

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

Månadsrapporterna läggs till handlingarna.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-03

Ks § 62
Au § 145

Dnr 126/2005.044

Omfördelning mellan drift- och investeringsbudget för kulturoch fritidsnämnden
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2005, § 30, bland annat
att kultur- och fritidsnämnden för 2005 behålla 607 000 kronor av
överskottet i 2004 års driftsbudget.
Kultur- och fritidsnämnden har den 14 april 2005, § 27, beslutat
föreslå kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av dessa
607 000 kronor från drifts- till investeringsbudgeten.
Medlen skall enligt förslaget användas till utbyte av cirkulationspump
i Kumlahallen, 130 000 kronor, till skogsverksamhet, 125 000 kronor,
samt till ombyggnationsarbeten i utställningshallen i biblioteket,
352 000 kronor.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning mellan drift- och investeringsbudgeten med 130 000 kronor, motsvarande kostnaden för
utbyte av cirkulationspump i Kumlahallen.
Resterande medel, 477 000 kronor, bör av kultur- och fritidsnämnden
i första hand användas som förstärkning till föreningslivets ungdomsverksamhet.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-04-26

Ks § 63
Au § 123

Dnr 98/2005.041

Produktionsmål för kommunledningskontoret
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2003, § 72, att anta
dokumentet ”Målstyrning i Kumla kommun”. I dokumentet anges
bland annat att produktionsmålen skall utarbetas av förvaltningsledningen i samverkan med de anställda och därefter redovisas till
nämnden/styrelsen.
Administrativ chef Maria Neselius redovisar i skrivelse från den
7 april 2005 kommunledningskontorets produktionsmål. Målen har
utarbetats av kommunledningskontorets personal utifrån de inriktnings- och effektmål som beslutats, och har därefter presenterats på
respektive avdelnings arbetsplatsträffar.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-04-26

Ks § 64
Au § 124

Dnr 121/2005.510

Trafikövervakning på allmän plats och på tomtmark – utvärdering av halvtidstjänst som parkeringsvakt
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2004, § 32, att Kumla
kommun skall svara för parkeringsövervakning på allmän plats från
och med den 1 maj 2004 enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2004, § 50, att under en
försöksperiod av ett år inrätta en halvtidstjänst som parkeringsvakt
för att fullfölja övervakningen.
Teknisk chef Marianne Christiansen och trafikhandläggare Ewa
Pettersson föreslår i skrivelse från den 31 mars 2005 att kommunstyrelsen beslutar att en halvtidstjänst som parkeringsvakt inrättas från
och med den 1 maj 2005, att teknisk chef med trafikhandläggare som
ersättare ges delegation att förordna parkeringsvakter, samt att trafikhandläggare med teknisk chef som ersättare ges delegation att återkalla kontrollavgift för olovlig parkering.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att en halvtidstjänst som parkeringsvakt
inrättas från och med den 1 maj 2005, att teknisk chef med trafikhandläggare som ersättare ges delegation att förordna parkeringsvakter, samt att trafikhandläggare med teknisk chef som ersättare ges
delegation att återkalla kontrollavgift för olovlig parkering.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Tekniska kontoret

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-04-26

Ks § 65
Au § 126

Dnr 118/2005.023

Tillsättande av tjänst som budgetkamrer vid kommunledningskontoret och vikarierande förvaltningsekonom vid tekniska
kontoret
Ärendebeskrivning

Efter genomförda förhandlingar med berörda fackliga organisationer
föreslår teknisk chef Marianne Christiansen och ekonomichef Ronny
Salomonsson att Anders Borg anställs som budgetkamrer vid
kommunledningskontorets ekonomiavdelning i första hand under
perioden 1 maj 2005 till 30 april 2006, samt att Maria Stensson anställs som vikarierande förvaltningskamrer vid tekniska kontoret under perioden 1 maj 2005 till 30 april 2006.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att Anders Borg anställs som budgetkamrer vid kommunledningskontorets ekonomiavdelning i första
hand under perioden 1 maj 2005 till 30 april 2006, samt att Maria
Stensson anställs som vikarierande förvaltningskamrer vid tekniska
kontoret under perioden 1 maj 2005 till 30 april 2006.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
Tekniska kontoret

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-10

Ks § 66
Au § 154

Dnr 94/2005.600

Förslag till barnbokslut 2004 för Kumla kommun
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2001, § 71, att varje
förvaltning skall göra ett årligt barnbokslut som sammanställs och
redovisas till kommunstyrelsen.
Varje förvaltning har redovisat en förteckning på verksamheter /
åtgärder som genomförts under året. Respektive nämnd har därefter
behandlat sammanställningen.
Utredargruppen har i skrivelse från den 4 maj 2005 sammanställt
förvaltningarnas redovisningar i förslag till barnbokslut 2004 för
Kumla kommun.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Respektive nämnd

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-04-26

Ks § 67
Au § 125

Dnr 119/2005.023

Tillsättande av tjänst som utredningssekreterare vid socialförvaltningen
Ärendebeskrivning

Till befattningen som utredningssekreterare vid socialförvaltningen
hade vid ansökningstidens slut inkommit 121 ansökningar. Intervjuer
har genomförts med tre sökande.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 26 april 2005 var en sökande
erbjuden tjänsten, som dock därefter tackade nej. En ny genomgång
har gjorts och socialchef Yvonne Nilsson och administrativ chef
Maria Neselius föreslår i skrivelse från den 10 maj 2005 att Carita
Ehrstedt anställs som utredningssekreterare vid socialförvaltningen, i
första hand under perioden 1 september 2005 till 31 augusti 2006.
De fackliga organisationerna har ej något att erinra mot beslutet.
Sveriges Socionomers Riksförbund, SSR, anser dock rent principiellt
att alla tjänster skal externannonseras.

Kommunstyrelsens beslut

Carita Ehrstedt anställs som utredningssekreterare vid socialförvaltningen, i första hand under perioden 1 september 2005 till
31 augusti 2006.
_____

Expediering

Justeringssign

Personalavdelningen
Socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-05-11

Kommunstyrelsen

Ks § 68

Dnr 144/2005.046

Utdelning ur ICA/BOB stipendiefond
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att årligen besluta om utdelning ur ICA/BOB
stipendiefond efter förslag från kulturpriskommittén.

Kommunstyrelsens beslut

Stipendier för år 2005, som är på 6 000 kronor, delas ut till:
Rebecka Andersson, för satsning på musikutbildning,
Tobias Bader, för satsning på dans,
Marcus Ericsson, för satsning på motorsport,
Anna Hellström, för satsning på ridsport,
Henrik Hellström, för fördjupning i nyckelharpa, samt
Hugo Pettersson, för utveckling som badmintonspelare.
_____

Expediering

Justeringssign

Mats Runering

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-05-11

Kommunstyrelsen

Ks § 69
Information – Projekt Kumla mot narkotika
Ärendebeskrivning

Ola Bosshammar informerar om arbetet i projekt Kumla mot narkotika.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

