Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2005-06-01

Plats och tid

Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 1 juni 2005,
klockan 17.00 – 18.25

Beslutande

Dan-Åke Moberg (s)
Lisbet Björklund (s), tjg ers
Björn Eriksson (s)
Marianne Arvidsson (s)
Carl-Gustav Thunström (s)
Kristina Davidsson (s), tjg ers
Sten Persson (s), tjg ers

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

Närvarande, ej tjg ers

Maria Rönnbäck (c)
Liselott Schöllin (kd)

Jan Engman (c)

Övriga

Lars Claeson, sekr
Thage Arvidsson
Ronny Salomonsson

Ulla Lundholm
Mikael Wennerström §§ 72

Justerare

Torbjörn Ahlin

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

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

§§ 70-80

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat
Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2005-06-01

Datum för uppsättande

2005-06-03

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

Datum för nedtagande

2005-06-28

2

Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-06-01

Kommunstyrelsen

Ks § 70
Anmälan av arbetsutskottets protokoll
Ärendebeskrivning

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
den 3 och 10 maj 2005.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-06-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-24

Ks § 71
Au § 161

Dnr 60/2005.820

Thomas Anderssons motion om en ny konstfrusen isbana
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 14 mars 2005, § 39, en motion
framlagd av Thomas Andersson (s) angående ytterligare en isbana.
I motionen föreslås fullmäktige besluta att det planeras och anläggs
en ny konstfrusen isbana inom Kumla kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 mars 2005 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till yttrande.
Administrativ chef Maria Neselius har i skrivelse från den 3 maj 2005
lämnat förslag till yttrande.
Maria Neselius föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
kultur- och fritidsförvaltningen att till budgetberedningen göra en
detaljerad studie för att ta fram exaktare drift- och anläggningskostnader för en nyanläggning av ytterligare en isbana i Kumla kommun.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till budgetberedningen göra en detaljerad studie för att ta
fram exaktare drift- och anläggningskostnader för en nyanläggning av
ytterligare en isbana i Kumla kommun.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-06-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-10

Ks § 72
Au § 153

Dnr 135/2005.020

Personalekonomisk redovisning
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt personalekonomisk
redovisning för år 2004.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner den personalekonomiska redovisningen.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-06-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-24

Ks § 73
Au § 162

Dnr 154/2005.257

Fråga om förköp av Ålsta 1:8
Ärendebeskrivning

Köpekontrakt har upprättats (gällande) fastigheten Ålsta 1:8.
(Säljaren) har i skrivelse från den 20 april 2005 frågat om kommunen
önskar utöva sin förköpsrätt.
Enligt stadsarkitekt Kurt Larsson är fastigheten strategiskt belägen
sydväst om nya Kvarntorpsrondellen. Fastigheten behövs för den
framtida utvecklingen för tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordning som redovisas i den översiktsplan som fullmäktige
antog den 22 november 1999, § 76.
Kommunen bör därmed pröva om förköpsrätten skall utövas.
Paragraftextens ordalydelse är ändrad jämfört med
originalprotokollet med hänsyn taget till personuppgiftslagen.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utövar sin förköpsrätt.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-06-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-24

Ks § 74
Au § 163

Dnr 136/2005.253

Fastighetsförsäljning – Kullagret 2
Ärendebeskrivning

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer fastigheten
Kullagret 2 till Kumla Fastighets AB för en summa av
10 600 000 kronor.
Fastigheten Kullagret 2 med adress Viagatan 9 hyrs idag ut till
Nerikes Brandkår som kommer att flytta sin verksamhet till nya
brandstationen i Byrsta.
Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner kontraktet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

7

Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-06-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-24

Ks § 75
Au § 164

Dnr 138/2005.042

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2004 för Stiftelsen
Svenska Skoindustrimuseet i Kumla
Ärendebeskrivning

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet har den 11 maj 2005 inkommit
med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2004.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-06-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-24

Ks § 76
Au § 165

Dnr 160/2005.619

Förslag om utredningsuppdrag gällande gymnasieskolan
Ärendebeskrivning

Kumla kommuns andel av elevunderlaget till gymnasieskolan i
Hallsberg har kontinuerligt ökat och är idag mer än 35%. Kumla är
också den enda av sydnärkekommunerna som de senaste decennierna
haft en kontinuerlig befolkningsökning, medan övriga kommuner i
södra Närke haft en motsatt utveckling.
Av bland annat ovanstående skäl föreslår kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg (s) i skrivelse från den 23 maj 2005, att
Kumla kommun tillsätter en utredning med biträde av en extern konsult i syfte att belysa konsekvenserna om Kumla kommun utträder ur
Sydnärkes utbildningsförbund och bygger upp de gymnasielinjer i
Kumla kommun som kan anses befogade samt i övrigt ”köper”
gymnasieutbildning från såväl Örebro kommun som Sydnärkes
utbildningsförbund.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsen
Förslag

Per Holm (kd) yrkar på återremiss för att informera om syftet och
målet med utredningsuppdraget samt eventuellt förankra detta hos
samtliga partier, samt för att göra ett tydligare utredningsuppdrag som
även tar upp hur kommunen agerat i sitt delägarskap av Sydnärkes
utbildningsförbund.
Mårten Franzson (v), Peter Agerhäll (fp) och Kerstin Cederström (fp)
yrkar bifall till Per Holms förslag.
Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Reservationer

Per Holm (kd), Mårten Franzson (v), Peter Agerhäll (fp) och Kerstin
Cederström (fp) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

9

Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-06-01

Kommunstyrelsen

Ks § 77

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

2005-06-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-31

Ks § 78
Au § 175

Dnr 162/2005.002

Förslag till ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

I gällande delegationsordning för kommunstyrelsen finns under
rubriken Flyktingmottagning, angivet två personer som är beslutande
respektive ersättare för beviljande, nedsättning och upphörande av
integrationsersättning.
Administrativ handläggare Lars Claeson föreslår i skrivelse från den
26 maj 2005 att dessa namn ersätts så att det av delegationsordningen
framgår att den beslutande är integrationshandläggaren.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Lars Claeson

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-06-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-05-31

Ks § 79
Au § 176

Dnr 165/2005.002

Förslag till komplettering av delegationsordning för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2004, § 32, att
kommunen skall ta ut kontrollavgift vid olovlig parkering på
kommunal mark som inte är allmän plats. Övervakningen sker av den
av kommunen förordnade parkeringsvakten.
Det saknas idag en fastställd ordning för dels detaljerade beslut om
vilka platser som skall omfattas av parkeringsförbud, dels vem som
har rätt att teckna avtal med annan markägare om parkeringsövervakning utförd av kommunens parkeringsvakt.
Utredare Torild Hilmersson föreslår i skrivelse från den 31 maj 2005
att kommunstyrelsen beslutar komplettera delegationsordning för
kommunstyrelsen så att beslut om inom vilket område kontrollavgift
vid olovlig parkering skall uttagas fattas av teknisk chef med trafikhandläggare som ersättare, samt att beslut om tecknande av avtal om
övervakning enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering fattas av teknisk chef med trafikhandläggare som ersättare.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsordning för kommunstyrelsen kompletteras så att beslut
om inom vilket område kontrollavgift vid olovlig parkering skall
uttagas fattas av teknisk chef med trafikhandläggare som ersättare,
samt att beslut om tecknande av avtal om övervakning enligt lagen
om kontrollavgift vid olovlig parkering fattas av teknisk chef med
trafikhandläggare som ersättare.
_____

Expediering

Justeringssign

Tekniska kontoret
Lars Claeson

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-06-01

Kommunstyrelsen

Ks § 80
Information om ny regional samarbetsorganisation
Ärendebeskrivning

Torbjörn Ahlin (c) informerar om förslag till ny regional samarbetsorganisation i Örebro län.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

