Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2006-12-06

Plats och tid

Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 december 2006
Klockan 15.00 – 18.20

Beslutande

Dan-Åke Moberg (s)
Annica Eriksson (s)
Björn Eriksson (s)
Bert Eriksson (s), tj. ers
Carl-Gustav Thunström (s)
Katarina Hansson (s)
Sölve Persson (s)

Torbjörn Ahlin (c)
Per Holm (kd)
Kerstin Cederström (fp)
Göran Arveståhl (m)
Elisabet Centervärn (m)
Mårten Franzson (v), tj. ers

Övriga, ej tjg ers

Gunnel Kask (s)
Sten Persson (s) § 130-135
Lisbet Björklund (s) § 131

Berry Keller (m)
Maria Rönnbäck (c) § 131

Övriga

Lena Larsson, sekr
Åsa Häggström (v) § 131
Christer Thörner (s) § 131
Ulla Lundholm

Anders Borg
Rolf Östman § 131
Hans-Lennart Stenqvist § 131
Lotta Ricklander § 131

Justerare

Torbjörn Ahlin

Sekreterare

......................................................
Lena Larsson

Ordförande

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

Justerare

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

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat
Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2006-12-06

Datum för uppsättande

2006-12-08

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift

......................................................
Lena Larsson
Utdragsbestyrkande

2007-01-02

§§ 130-142

2

Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2006-12-06

Kommunstyrelsen

Ks § 130
Anmälan av arbetsutskottets protokoll
Ärendebeskrivning

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 oktober, samt från den 7 och 14 november 2006.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-28

Ks § 131
Au § 368

Dnr 160/2005.619

Utredningsuppdrag gällande gymnasieskolan – fråga om fortsatt
medlemskap i Sydnärkes utbildningsförbund
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 13 maj 2005, § 83, att Kumla
kommun skulle tillsätta en utredning med biträde av en extern konsult
i syfte att belysa konsekvenserna om Kumla kommun utträder ur
Sydnärkes utbildningsförbund (SUF) och bygger upp de gymnasielinjer i Kumla kommun som kan anses befogade samt i övrigt ”köper” gymnasieutbildning från såväl Örebro kommun som Sydnärkes
utbildningsförbund.

Arbetsutskottet

Kommundirektör Annika Hallberg och verksamhetschef Rolf Östman
informerar vid sammanträdet.
Förslag

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att en förutsättning för fortsatt
medlemskap för Kumla kommun i Sydnärkes utbildningsförbund är
att nu gällande förbundsordning skrivs om samt att den kommunala
vuxenutbildningen i fortsättningen skall förläggas till respektive
kommun.

Arbetsutskottets förslag

Avger inget förslag till beslut.

Kommunstyrelsen

Medarbetare från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers samt
verksamhetschef Rolf Östman informerar vid sammanträdet.
Förslag

Annica Eriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att säga
upp avtalet angående Sydnärkes utbildningsförbund och begär utträde
ur förbundet.
Mårten Franzson (v) föreslår att Kumla kommun fortsätter att vara
medlem i Sydnärkes utbildningsförbund.
Per Holm (kd) och Göran Arveståhl (m) föreslår att Kumla kommun
begär omförhandling angående avtalet om Sydnärkes
utbildningsförbund.

Kommunstyrelsens förslag

Justeringssign

Kommunfullmäktige beslutar att Kumla kommun säger upp avtalet
angående Sydnärkes Utbildningsförbund och begär utträde ur
förbundet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2006-12-06

Kommunstyrelsen

Ks § 131, forts
Reservationer

Mårten Franzson (v), reserverar sig skriftligt till förmån för sitt
förslag.

Reservationer

Kerstin Cederström (fp) och Per Holm (kd) reserverar sig till förmån
för Holms och Arveståhls förslag.

Anteckning till protokollet

Torbjörn Ahlin vill till protokollet notera att han anser att Per Holms
och Göran Arveståhls förslag skall ha lydelsen ”Kumla kommun
begär omförhandling angående avtalet om Sydnärkes
utbildningsförbund och att, om motparterna ej medger
omförhandling, att avtalet sägs upp.”

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-12-05

Ks § 132
Au § 379

Dnr 383/2006.024

Ändringar av bestämmelser för ersättningar av kommunalt
förtroendevalda
Ärendebeskrivning

Torbjörn Ahlin (c) har den 5 december 2006 inkommit med ett
förslag om ändringar av bestämmelser för ersättningar av kommunalt
förtroendevalda.
Förslaget innebär bl.a. att ersättningarna för olika deltidsposter höjs.
Vidare föreslår Ahlin att ersättningen för Kumla Stadsnät betalas ut
enligt de principer som gäller för Kumla FastighetsAB och
KumlaBostäder AB.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar ändringarna av bestämmelser för
ersättningar av kommunalt förtroendevalda.
Medlen tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för
år 2007.

Kommunstyrelsen
Förslag

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunfullmäktige även beslutar
att inrätta ett tekniskt utskott.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet samt enligt Mobergs tilläggsförslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-14

Ks § 133
Au § 354

Dnr 339/2006.406

Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens
område – enskild avloppsanordning
Ärendebeskrivning

Svenska kommunförbundet uppskattade i skriften ”Taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område” att handläggningstiden för
prövning av ansökan eller handläggning av anmälan om enskild
avloppsanordning motsvarade cirka 4 timmar.
Timavgiften för tillsyn inom miljöbalkens område är i Kumla kommun fastställd till 550 kronor. Nuvarande avgift för prövning av
ansökan eller handläggning av anmälan om enskild avloppsanordning
är 1 600 kr vilket motsvarar knappt 3 timmars handläggningstid.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 24 oktober 2006, § 105,
besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en ändring i
Taxebilaga 1 för ovan nämnda avgift från 1 600 kronor till
2 200 kronor.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar om en ändring gällande avgiften för
prövning av ansökan om inrättande av enskild avloppsanordning från
1 600 kronor till 2 200 kronor.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-28

Ks § 134
Au § 364

Dnr 365/2006.460

Avgift för kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter
Ärendebeskrivning

Livsmedelslagen har ändrats och avgifterna för livsmedelsföretagen
kommer att ändras från den 1 januari 2007. Enligt regeringens proposition 2005/06:128, bör kommunerna besluta om en timtaxa som
baseras på principen om full kostnadstäckning.
Samma sak gäller för kontroll av foder och animaliska biprodukter,
vilket från och med kommande årsskifte är en ny tillsynsuppgift för
kommunerna.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 24 oktober 2006, § 104,
beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för
kommunens offentliga kontroll inom livsmedel- och foderområdena.
Vid tillämpningen av taxan skall timtaxan (timavgiften) vara
550 kronor per timme kontrolltid.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för kommunens offentliga
kontroll inom livsmedels- och foderområdena.
Vid tillämpningen av taxan skall timtaxan (timavgiften) vara
550 kronor per timme kontrolltid.
Taxan träder i kraft den 30 december 2006.

Kommunstyrelsens förslag

Justeringssign

Enligt arbetsutskottet.

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-28

Ks § 135
Au § 365

Dnr 359/2006.510

Trafikövervakning på allmän plats och ändringar i taxa för
felparkeringsavgifter i Kumla kommun
Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 120,
att anta allmänna lokala trafikföreskrifter för Kumla kommun för att
öka trafiksäkerheten och framkomligheten i kommunen.
Teknisk chef Marianne Christiansen och trafikhandläggare Ewa
Pettersson föreslår i skrivelse från den 10 november 2006, att
fullmäktige antar förslag till trafikövervakning på allmän plats och
ändringar i taxa för felparkeringsavgifter i Kumla kommun.
Förslaget innebär bland annat att den kommunala parkeringsövervakningen skall omfatta hela kommunen och att taxan för felparkeringsavgifter i Kumla kommun anpassas så att den även omfattar terräng
m m.

Arbetsutskottet
Förslag

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att
bjuda in berörda företagare till en träff för diskussion om uppställningsplatser för släp i Kumla kommun.
Göran Arveståhl (m) föreslår att lastbilar undantas i beslutet gällande
trafikövervakning på allmän plats och ändringar i taxa för felparkeringsavgifter i Kumla kommun, till dess att diskussion genomförts
med berörda företagare.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till trafikövervakning på allmän
plats och ändringar i taxa för felparkeringsavgifter i Kumla kommun.
Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att bjuda in
berörda företagare till en träff för diskussion om uppställningsplatser
för släp i Kumla kommun.

Reservation

Göran Arveståhl reserverar sig till förmån för sitt förslag.

Kommunstyrelsen

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Förslag

Göran Arveståhl (m) föreslår att lastbilar undantas i beslutet gällande
trafikövervakning på allmän plats och ändringar i taxa för felparkeringsavgifter i Kumla kommun, till dess att diskussion genomförts
med berörda företagare.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2006-12-06

Kommunstyrelsen

Ks § 135 , forts
Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottets förslag.

Reservationer

Göran Arveståhl reserverar sig till förmån för sitt förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-28

Ks § 136
Au § 366

Dnr 358/2006.510

Trafikövervakning på tomtmark i Kumla kommun
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2004, § 32, om trafikövervakning på allmän plats och på tomtmark. Då dessa styrs av olika
lagstiftning bör beslut om kontrollavgift enligt lag (1984:318) om
kontrollavgift vid olovlig parkering fattas i ett särskilt beslut.
Teknisk chef Marianne Christiansen och trafikhandläggare Ewa
Pettersson föreslår i skrivelse från den 10 november 2006 att
fullmäktige beslutar att kontrollavgift tas ut med de belopp som anges
i Taxa för felparkering i Kumla kommun, på den mark som regleras
och övervakas av kommunen.
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2007 och ersätter fullmäktiges beslut från den 26 april 2004, § 32.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till trafikövervakning på tomtmark
i Kumla kommun.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-28

Ks § 137
Au § 367

Dnr 370/2006.180

Förslag till kriskommunikationsplan för Kumla kommun
Ärendebeskrivning

Vikarierande informationssamordnare Lena Larsson har den
23 november 2006 inkommit med förslag till kriskommunikationsplan för Kumla kommun.
Planen klargör hur informationsorganisationen skall fungera vid en
extraordinär händelse eller i händelse av kris.
Lena Larsson föreslår att fullmäktige antar planen och att denna
ersätter den informations- och sambandsplan för Kumla kommun,
som kommunstyrelsen antog den 10 maj 2000, § 66.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige antar förslag till kriskommunikationsplan för
Kumla kommun.
Denna plan ersätter den informations- och sambandsplan för Kumla
kommun, som kommunstyrelsen antog den 10 maj 2000, § 66.

Kommunstyrelsens förslag

Justeringssign

Enligt arbetsutskottet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-14

Ks § 138
Au § 353

Dnr 184/2006.875

Avtal om deposition av inventarier m m från Bielkemässen
Ärendebeskrivning

Avtal har den 3 november 2006 träffats mellan Kumla kommun och
Livregementets grenadjärers officerskår om varaktig deposition av
inventarier m m från Bielkemässen.
Avtalet innebär att större delen officerskårens mässinventarier deponeras i stadshuset i Kumla.
Innebörden av avtalet är att båda parter är överens om att säkerställa
ett framtida och långsiktigt bevarande av Bielkemässens inventarier
och mässmiljö i Kumla stadshus.
Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av Kumla
kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet
Förslag

Göran Arveståhl (m) föreslår att texten under punkt 3, Lokalernas
utformning m m, andra styckets första del skall lyda (tillägg med
kursiverad stil): ”Preliminär tidsplan för en om – och/eller
tillbyggnad…”

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner avtalet med Arveståhls tillägg.

Kommunstyrelsen
Förslag

Dan-Åke Moberg (s) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Ahlin (c) yrkar bifall till Mobergs förslag.
Per Holm (kd) yrkar avslag på Mobergs förslag.
Mårten Franzson (v) yrkar avslag på Mobergs förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Enligt arbetsutskottet.

Reservationer

Per Holm och Kerstin Cederström (fp) reserverar sig till förmån för
Holms förslag.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2006-12-06

Kommunstyrelsen

Ks § 138, forts
Reservationer

Justeringssign

Mårten Franzson (v) reserverar sig skriftligt till förmån för sitt
förslag.

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2006-12-06

Kommunstyrelsen

Ks § 139

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

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-28

Ks § 140
Au § 369

Dnr 75/2006.041

Kommunstyrelsens internbudget för år 2007-2009
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till internbudget för
2007 och flerårsbudget 2008-2009 för kommunstyrelsens ansvarsområde.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen antar förslag till internbudget för 2007 och flerårsbudget 2008-2009 för kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-28

Ks § 141
Au § 370

Dnr 284/2006.023

Tillsättande av tjänst som personalsekreterare
Ärendebeskrivning

Till befattningen som personalsekreterare vid personalavdelningen
inkom 75 ansökningar. Ett första urval gjordes av tio sökande och
därefter genomfördes intervjuer med fyra av dessa.
Efter genomförda intervjuer föreslår personalchef Ulla Lundholm i
skrivelse från den 16 november 2006 att kommunstyrelsen beslutar
att tillsvidareanställa Malin Holm som personalsekreterare vid personalavdelningen. Tillträde enligt överenskommelse.
De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidareanställa Malin Holm som
personalsekreterare vid personalavdelningen.
Tillträde enligt överenskommelse.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Personalavdelningen

Utdragsbestyrkande

17

Sammanträdesprotokoll

KUMLA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2006-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-28

Ks § 142
Au § 371

Dnr 294/2006.023

Tillsättande av tjänst som utredare / handläggare vid överförmyndarverksamheten
Ärendebeskrivning

Till befattningen som utredare / handläggare vid överförmyndarverksamheten på kommunkansliet inkom 92 ansökningar. Ett första urval
gjordes av sex sökande som därefter intervjuats.
Efter genomförda intervjuer föreslår kommundirektör Annika
Hallberg i skrivelse från den 28 november 2006 att kommunstyrelsen
beslutar att anställa Jonathan Rydén som utredare / handläggare vid
överförmyndarverksamheten . Anställningen är en projektanställning
på två år. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Jonathan Rydén som utredare /
handläggare vid överförmyndarverksamheten. Anställningen är en
projektanställning på två år.
Tillträde enligt överenskommelse.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt arbetsutskottet.
_____

Expediering

Justeringssign

Personalavdelningen

Utdragsbestyrkande

