Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2005-10-05

Plats och tid

Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 oktober 2005,
klockan 17.00 – 17.50

Beslutande

Annica Eriksson (s)
Lisbet Björklund (s), tjg ers
Björn Eriksson (s)
Bert Eriksson (s), tjg ers
Carl-Gustav Thunström (s)
Katarina Hansson (s)
Sölve Persson (s)

Torbjörn Ahlin (c)
Liselott Schöllin (kd), tjg ers
Kerstin Cederström (fp)
Göran Arveståhl (m)
Elisabet Centervärn (m)
Mårten Franzson (v), tjg ers

Närvarande, ej tjg ers

Gunnel Kask (s)
Kristina Davidsson (s)
Sten Persson (s)
Maria Rönnbäck (c), § 103

Tony Larsson-Malmberg (fp)
Berry Keller (m)
Jan Engman (c)

Övriga

Lars Claeson, sekr
Thage Arvidsson
Ulla Lundholm

Ronny Salomonsson
Lennart Mehle § 103
Lena Larsson, praktikant

Justerare

Torbjörn Ahlin

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

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

§§ 93-103

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat
Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2005-10-05

Datum för uppsättande

2005-10-07

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

Datum för nedtagande

2005-11-01
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-10-05

Kommunstyrelsen

Ks § 93
Anmälan av arbetsutskottets protokoll
Ärendebeskrivning

Anmäles beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott genom
protokoll från den 30 augusti, 6, 13 och 15 september 2005.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-09-26

Ks § 94
Au § 254

Dnr 169/2005.820

Medborgarförslag angående utomhusanläggning för skateboard
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 13 juni 2005, § 85, ett medborgarförslag med förslag att kommunen bygger en utomhusanläggning
för skateboard någonstans i kommunen.
Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2005, § 222, att ge kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har den 8 september 2005, § 50, beslutat
att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa en kombinationsanläggning som förutom skateboard
skall tillgodose behoven för liknande sportgrenar.
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att
medborgarförslaget därmed skall anses besvarat.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar yttrandet och medborgarförslaget är därmed besvarat.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-09-13

Ks § 95
Au § 243

Dnr 99/2005.167

Tony Larsson-Malmbergs och Kerstin Cederströms motion om
varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, § 61, en motion
framlagd av Tony Larsson-Malmberg (fp) och Kerstin Cederström
(fp) om varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten.
I motionen föreslås fullmäktige besluta att ett alarmeringsaggregat
monteras i Hällabrottet, förslagsvis inom Romarbäcksområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2004, § 137,
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till
yttrande.
Beredskapssamordnare Sara Klerestam har den 5 september 2005
inkommit med förslag till yttrande.
Av yttrandet framgår bland annat Nerikes Brandkår kontinuerligt
arbetar med riskbedömningar ibland annat Kumla kommun och utgår
från dessa när de planerar placering av VMA-aggregat, samt att man
vid önskemål om nytt VMA-aggregat bör vända sig till Nerikes
Brandkår för en bedömning i det specifika fallet.
Sara Klerestam föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att
motionen därmed anses besvarad.

Arbetsutskottet
Förslag

Torbjörn Ahlin (c) föreslår att förslaget skickas till Nerikes Brandkår
för bedömning , samt att kommunfullmäktige i övrigt antar yttrandet
och att motionen därmed skall anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget skickas till Nerikes
Brandkår för bedömning, samt antar i övrigt yttrandet och motionen
skall därmed anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-09-26

Ks § 96
Au § 255

Dnr 77/2005.805

Herje Fahléns och Peter Agerhälls motion om förändrade
bidragsbestämmelser för ungdomsverksamheten
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, § 59, en motion
framlagd av Herje Fahlén (fp) och Peter Agerhäll (fp) om förändrade
bidragsbestämmelser för ungdomsverksamheten.
I motionen föreslås fullmäktige besluta att kultur- och fritidsförvaltningen inför 2006 års bidragsansökningar omarbetar bidragsbestämmelsen så att barn- och ungdomsverksamhet avser 16-20 åringar.
Arbetsutskottet beslutade den 26 april 2005, § 135, att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag till yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har den 15 september 2005 inkommit
med förslag till yttrande.
Av yttrandet framgår att konsekvensen av att sänka åldersgränsen för
begreppet ungdomar från den övre gränsen 25 år till 20 år, på sikt
troligen kommer att bli att verksamheten bland annat kommer att få
svårare att rekrytera medlemmar och ledare.
Kultur- och fritidsnämnden har den 8 september 2005, § 49, beslutat
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsen
Förslag

Kerstin Cederström (fp) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Kerstin Cederström reserverar sig till förmån för sitt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-09-26

Ks § 97
Au § 256

Dnr 188/2005.050

Dan-Åke Mobergs motion angående Kumla kommuns upphandlingsreglemente
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 19 september 2005, § 97, en
motion framlagd av Dan-Åke Moberg (s) om Kumla kommuns
upphandlingsreglemente.
I motionen föreslås fullmäktige besluta att upphandlingsreglementet
kompletteras så att anställningsvillkoren hos entreprenören och
underentreprenörer ska motsvara svenskt kollektivavtal, samt att
anställningsvillkor och kollektivavtal hos entreprenören vägs samman
med övriga kvalitetsfaktorer i upphandlingen.
Kommundirektör Thage Arvidsson föreslår i förslag till yttrande
inkommet den 22 september 2005 att fullmäktige beslutar att bifalla
motionen, samt uppdrar åt kommunledningskontoret att genomföra en
översyn av riktlinjerna för upphandling i Kumla kommun i sin helhet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt kommunledningskontoret att genomföra en översyn av riktlinjerna för
upphandling i Kumla kommun i sin helhet.

Kommunstyrelsen
Förslag

Göran Arveståhl (m) yrkar avslag på motionen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt kommunledningskontoret att genomföra en översyn av riktlinjerna för
upphandling i Kumla kommun i sin helhet.

Reservationer

Göran Arveståhl och Elisabet Centervärn (m) reserverar sig till
förmån för Arveståhls förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-10-04

Ks § 98
Au § 277

Dnr 262/2005.101

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Kumla, skall
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i
april och oktober redovisa de motioner och medborgarförslag som
inte beretts färdigt.
Kommunledningskontoret har den 29 september 2005 upprättat redovisning gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är
under beredning.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-10-05

Kommunstyrelsen

Ks § 99

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

2005-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-09-26

Ks § 100
Au § 257

Dnr 254/2005.253

Försäljning av del av Kumla Hjortsberga 1:8 och del av Kumla
Hjortsberga 1:22
Ärendebeskrivning

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun säljer del av Kumla
Hjortsberga 1:8 och del av Kumla Hjortsberga 1:22 för en köpesumma av 60 000 kronor. Området avses överföras till bostadsfastigheten Kumla Hällabrottet 7:22.
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av
kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner köpekontraktet.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Tekniska kontoret

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2005-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-09-26

Ks § 101
Au § 258

Dnr 255/2005.106

Fortsatt medlemskap i European Cities Against Drugs (ECAD)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2004, § 3, att Kumla
kommun skulle ansöka om medlemskap i ECAD för år 2004.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2005, § 5,
att medlemskapet skulle fortsätta även under 2005 samt att
kommunledningskontoret fick i uppdrag att utvädera medlemskapet
innan beslut fattas om eventuellt fortsatt medlemskap efter 2005.
Administrativ handläggare Lars Claeson har den 22 september 2005
inkommit med skrivelse gällande eventuellt fortsatt medlemskap.
Av skrivelsen framgår bland annat att någon direkt mätbar effekt av
medlemskapet för kommunens del går ej att uppskatta, men att ett
fortsatt medlemskap ligger väl i linje med Kumla kommuns uttalade
policy att verka för en narkotikafri kommun.
Lars Claeson föreslår att kommunstyrelsen beslutar om fortsatt
medlemskap i ECAD, att medlemskapet gäller tills vidare samt att
kostnaden för medlemskapet tas upp i kommunstyrelsens
internbudget för 2006.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt medlemskap i ECAD, att
medlemskapet gäller tills vidare samt att kostnaden för medlemskapet
tas upp i kommunstyrelsens internbudget för 2006.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Ekonomiavdelningen
Kenth Ericzon
Ola Bosshammar
Stefan Svensson
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

11

Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-10-05

Kommunstyrelsen

Ks § 102

Dnr 228/2005.102

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Peter Agerhäll
Ärendebeskrivning

Peter Agerhäll (fp) har i skrivelse från den 22 augusti 2005 avsagt sig
samtliga politiska uppdrag i Kumla kommun.
De uppdrag där kommunstyrelsen har att utse ersättare efter Agerhäll
är:
Ledamot i sociala rådet, samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och brottsförebyggande rådet.

Kommunstyrelsens beslut

Till ledamot i sociala rådet utses Kerstin Lundqvist-Eriksson.
Till ersättare i brottsförebyggande rådet utses Kerstin LundqvistEriksson.
Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utses Kerstin
Cederström.
_____

Expediering

Justeringssign

Resp. vald
Resp. organ
Lars Claesson
Nils-Arne Björk

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2005-10-05

Kommunstyrelsen

Ks § 103
Information om arbetet i Mälardalsrådet
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2003, § 117, att utse ett
antal politiker och tjänstemän att representera Kumla kommun i
Mälardalsrådets utskott och beredningsgrupper.
Muntlig information om arbetet i Mälardalsrådet lämnas vid
sammanträdet av dessa representanter enligt följande:
Carl-Gustav Thunström (s) rapporterar från miljöutskottet.
Katarina Hansson (s) rapporterar från trafik- och planeringsutskottet.
Maria Rönnbäck (c) rapporterar från kulturutskottet.
Sölve Persson (s) rapporterar från näringslivs- och FoU-utskottet.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

