Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2006-02-15

Plats och tid

Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 15 februari 2006,
klockan 17.00 – 18.10

Beslutande

Dan-Åke Moberg (s)
Annica Eriksson (s)
Björn Eriksson (s)
Marianne Arvidsson (s)
Carl-Gustav Thunström (s)
Sven-Inge Carlsson (s), tjg ers
Sölve Persson (s)

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

Närvarande, ej tjg ers

Bert Eriksson (s)
Sten Persson (s)

Berry Keller (m)
Jan Engman (c)

Övriga

Lars Claeson, sekr
Thage Arvidsson
Ulla Lundholm

Ronny Salomonsson
Lena Larsson, praktikant
Sara Klerestam § 22

Justerare

Torbjörn Ahlin

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

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

§§ 11-22

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat
Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2006-02-15

Datum för uppsättande

2006-02-17

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift

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

Datum för nedtagande

2006-03-14
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2006-02-15

Kommunstyrelsen

Ks § 11
Anmälan av arbetsutskottets protokoll
Ärendebeskrivning

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 och 31 januari 2006.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-01-31

Ks § 12
Au § 13

Dnr 246/2005.820

Berry Kellers m fl motion angående ombyggnad av gamla
badhuset vid Solbacka
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 19 september 2005, § 98, en
motion framlagd av Berry Keller (m), Jan Engman (c), Kerstin
Cederström (fp) och Liselott Schöllin (kd), angående ombyggnad av
gamla badhuset vid Solbacka till ett centralt rekreations- och aktivitetshus.
I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun utreder
föreslagen ombyggnad av gamla badhuset där investering och driftskostnad skall framgå, samt att medel avsätts i budgetberedningen
2005.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2005,
§ 246, att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att lämna förslag
till yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har den 17 november 2005, § 54, beslutat
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Nämnden skriver i beslutet att de förslag som ställs i motionen bör
bedömas i samband med det tilltänkta inomhusbadet vid Djupadalsbadet, och att någon investering i gamla badhuset vid Solbacka därför
ej bör ske.

Arbetsutskottet
Förslag

Torbjörn Ahlin (c) och Göran Arveståhl (m) föreslår att fullmäktige
bifaller motionen.
Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Torbjörn Ahlin och Göran Arveståhl reserverar sig till förmån för sitt
gemensamma förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2006-02-15

Kommunstyrelsen

Ks § 12, forts
Kommunstyrelsen
Förslag

Göran Arveståhl föreslår bifall till motionen.
Torbjörn Ahlin föreslår bifall till motionen, samt att yrkandet i
motionen om ”att medel avsätts i budgetberedningen 2005”, ändras
till ”att medel avsätts i budgetberedningen 2006”.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m),
Liselott Schöllin (kd) och Kerstin Cederström (fp) reserverar sig till
förmån för Arveståhls och Ahlins förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-01-31

Ks § 13
Au § 14

Dnr 114/2005.020

Dan-Åke Mobergs motion om en gemensam personalpolitik i
Kumla kommun
Ärendebeskrivning

Justeringssign

Kommunfullmäktige remitterade den 18 april 2005, § 63, en motion
framlagd av Dan-Åke Moberg (s) om en gemensam personalpolitik i
Kumla kommun. I motionen föreslås fullmäktige besluta
att personalfrågorna tydliggörs på ett bättre sätt och att personalchefens roll stärks till att gälla ett tydligt ansvar att tillse så att personalfrågorna blir lika behandlade i hela kommunen, samt att alla
personalsekreterare tydligare underställs personalchefen,
att kommunstyrelsens ansvar för personalfrågorna blir tydligare genom att täta rapporter kring personalfrågor redovisas, i första hand till
kommunstyrelsens arbetsutskott, men också några gånger per år genom en större information till hela kommunstyrelsen,
att ekonomichefens roll stärks när det gäller anställning av ekonomer,
att kanslichefen får ta ett större ansvar när det gäller anställningar av
utredningssekreterare då samordning i utredningar ofta förekommer.
Kanslichefen ska även ha ett samordnat ansvar för kommunens
utredningssekreterare,
att anställningar av chefer bereds i samverkan mellan kommundirektören och personalchefen samt kommunstyrelsens ordförande. Beslut
tas av kommunstyrelse, samt
att en särskild tjänst som personalsekreterare inrättas med huvudsakligt ansvar för kommunledningskontoret för att nå en bättre
samordning mellan de olika enheterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2005, § 139,
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till
yttrande.
Kommundirektör Thage Arvidsson har i skrivelse från den
18 januari 2006, lämnat förslag till yttrande.
Thage Arvidsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i allt
väsentligt tillstyrka motionen, att uppdra åt kommunledningskontoret
att göra en allmän översyn av berörda reglementen och där göra de
förändringar som motionären framhåller och som framgår av
motionssvaret, samt att motionen därmed skall anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-01-31

Ks § 13, forts
Au § 14, forts
Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att i allt väsentligt tillstyrka motionen,
uppdrar åt kommunledningskontoret att göra en allmän översyn av
berörda reglementen och där göra de förändringar som motionären
framhåller och som framgår av motionssvaret, samt att motionen
därmed skall anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-07

Ks § 14
Au § 28

Dnr 306/2005.101

Kerstin Cederströms m fl motion angående ändrad placering av
fullmäktiges ledamöter
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige remitterade den 21 november 2005, § 116, en
motion framlagd av Kerstin Cederström (fp), Göran Arveståhl (m),
Torbjörn Ahlin (c) och Per Holm (kd) angående ändrad placering av
fullmäktiges ledamöter.
I motionen föreslås fullmäktige besluta att Kumla kommun utreder
om det finns någon lokal som lämpar sig för den i motionen föreslagna placeringen vid fullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 november 2005,
§ 338, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna förslag till
yttrande.
Administrativ handläggare Lars Claeson har i skrivelse från den
1 februari 2006 inkommit med förslag till yttrande.
Av yttrandet framgår att den lokal som är lämplig för den i motionen
föreslagna placeringen vid fullmäktiges sammanträden, är Husaren i
Folkets Hus.

Arbetsutskottet
Förslag

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att fullmäktige beslutar att fullmäktiges
sammanträden även i fortsättningen förläggs till Teatern.
Torbjörn Ahlin (c) föreslår att fullmäktige beslutar att fullmäktiges
sammanträden i fortsättningen förläggs till Husaren.

Arbetsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden även i fortsättningen förläggs till Teatern. Motionen är därmed besvarad.

Reservationer

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

Kommunstyrelsen

Göran Arveståhl (m) och Margareta Hultman-Brikell (v) föreslår att
fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden i fortsättningen
förläggs till Husaren.

Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden även i fortsättningen förläggs till Teatern. Motionen är därmed besvarad.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2006-02-15

Kommunstyrelsen

Ks § 14, forts
Reservationer

Justeringssign

Torbjörn Ahlin (c), Göran Arveståhl (m), Elisabet Centervärn (m),
Liselott Schöllin (kd), Kerstin Cederström (fp) och Margareta Hultman-Brikell (v) reserverar sig till förmån för Arveståhls och Hultman-Brikells förslag.

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-01-31

Ks § 15
Au § 15

Dnr 22/2006.252

Förvärv av fastigheten Pliggen 26, Kumla kommun
Ärendebeskrivning

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten
Kumla Pliggen 26 för en köpesumma av 627 000 kronor. Tillträdesdag den 1 mars 2006.
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av
kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-07

Ks § 16
Au § 29

Dnr 34/2006.252

Förvärv av fastigheten Myggan 3, Kumla kommun
Ärendebeskrivning

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten
Kumla Myggan 3, adress Bragevägen 4, för en köpesumma av
1 200 000 kronor.
Fastigheten är belägen intill den planerade bebyggelsen i kvarteret
Myggan och ingår i kommunens framtida exploateringsområde i
nordvästra Kumla.
Tillträdesdag den 1 augusti 2006.
Köpekontraktet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner köpekontraktet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.

Kommunstyrelsen
Förslag

Annica Eriksson (s) föreslår att det av den barnkontrollista som
medföljer handlingarna skall framgå att ärendet berör barn.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet med Erikssons tilläggsförslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-14

Ks § 17
Au § 43

Dnr 49/2006.252

Förvärv av fastigheten Stene 1:48, Kumla kommun
Ärendebeskrivning

Köpekontrakt har upprättats där Kumla kommun köper fastigheten
Kumla Stene 1:48, adress Sillagatan 6. Fastigheten ligger intill Stene
skola.
Tillträdesdag den 2 maj 2006.
Köpekontraktet gäller under förutsättning att det godkänns av
kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2006-02-15

Kommunstyrelsen

Ks § 18

Dnr 44/2006.041

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

2006-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-01-31

Ks § 19
Au § 16

Dnr 21/2006.044

Omdisponering från driftsbudget till investeringsbudget
Ärendebeskrivning

Teknisk chef Marianne Christiansen föreslår i skrivelse från den
10 januari 2006 att kommunstyrelsen beslutar om att 250 000 kronor
från tekniska kontorets driftsbudget överförs till investeringsbudgeten.
Detta för att möjliggöra inköp av grävmaskin.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att 250 000 kronor överförs från tekniska
kontorets driftsbudget till investeringsbudgeten.
Medlen tas från verksamhet 0845 Arbetsmaskiner.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Tekniska kontoret
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-01-31

Ks § 20
Au § 17

Dnr 9/2006.090

Ansökan om medel till utställningen ”Kumlaidrotten genom
tiderna” – Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Ärendebeskrivning

Örebro läns idrottshistoriska sällskap har den 13 januari 2006
inkommit med ansökan om medel till en utställning med temat
”Kumlaidrotten genom tiderna”.
Utställningen är tänkt att ske under våren/sommaren 2006 vid Örebro
läns museum, och därefter vid biblioteket i Kumla.
Örebro läns idrottshistoriska sällskap är huvudarrangör i samverkan
med idrottsföreningarna i Kumla.
Den totala kostnaden för utställningen beräknas bli 35 000 kronor,
och sällskapet ansöker om 25 000 kronor från Kumla kommun.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beviljar Örebro läns idrottshistoriska sällskap
medel med 25 000 kronor till en utställning med temat ”Kumlaidrotten genom tiderna”.
Medlen tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Örebro läns idrottshistoriska sällskap
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

15

Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-01-31

Ks § 21
Au § 18
Ansökan om bidrag – Kumla Närradioförening
Ärendebeskrivning

Kumla Närradioförening har muntligen ansökt om bidrag på
40 000 kronor för att ha möjlighet att sända från fullmäktiges
sammanträden under 2006.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beviljar Kumla Närradioförening ekonomiskt bidrag med 40 000 kronor.
Medlen tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Kumla Närradioförening
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2006-02-15

Kommunstyrelsen

Ks § 22

Dnr 38/2006.180

Information om genomförd krisledningsövning
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har den 8 februari 2006 inkommit med utvärdering av
övning för krisledningsorganisationen i Kumla kommun den
18 januari 2006.
Beredskapssamordnare Sara Klerestam informerar vid sammanträdet.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

