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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen   1995-05-03

Plats och tid Brandstationen, Ledningscentralen
onsdagen den 3 maj 1995, kl 17.00-17.35

Beslutande      Sven-Ove Cederstrand, ordf
Marianne Arvidsson
Annica Eriksson
Dan-Åke Moberg
Tony Blom
Kjell Hellberg
Gulli Wallgren
Carl-Gustav Thunström
Rolf Östman
Torbjörn Ahlin
Ola Daréus
Leif Grahn
Barbro Holmqvist

Ej tjg ers Björn Eriksson
Åke Sundeqvist
Per Holm
Johan Lagerfelt

Övriga Brittmarie Sandahl, sekr
Torild Hilmersson
Ronny Salomonsson
Dan Aronsson

Justerare Torbjörn Ahlin

..............................     §§ 50-59
Sekreterare Brittmarie Sandahl

...............................
Ordförande Sven-Ove Cederstrand

.............................................
.
Justerare       Torbjörn Ahlin
_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-05-03
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Datum för Datum för
uppsättande 1995-05-05 nedtagande     1995-05-29

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

..............................
Underskrift Birgitta Johansson Ellbén
_
_
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Ks § 50

Anmälan av arbetsutskottets och byggutskottets
protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott
genom protokoll av den 4, 18 och 25 april 1995
samt kommunstyrelsens byggutskott genom
protokoll av den 12 och 18 april 1995.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-18

Ks § 51

Au § 77 Dnr 1995.2092.042

Årsredovisning för 1994

Kommunledningskontoret har överlämnat
årsredovisning för Kumla kommun för år 1994.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna årsredovisningen till fullmäktige.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-18

Ks § 52

Au § 78 Dnr 1995.2070.601

Börje Åströms motion om datorer i undervisningen

Kommunfullmäktige har den 20 mars 1995, § 34,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Börje Åström framlagd motion om datorer i
undervisningen.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun tillsätter en datautredning som
klargör hur kommunens skolor snarast skall kunna
utrustas med ändamålsenlig datautrustning med
IT-resurser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 30
mars 1995 åt kommunledningskontoret att utarbeta
förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Rolf Östman föreslår att barn- och utbildnings-
nämnden ges i uppdrag att utarbeta en utvecklingsplan för
informationsteknologi i undervisningen.

Ola Daréus och Torbjörn Ahlin yrkar bifall till
Östmans förslag.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Rolf Östman, Ola Daréus och Torbjörn Ahlin
reserverar sig mot beslutet.
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-25

Ks § 53

Au § 90 Dnr 1995.2071.456

Barbro Matsmans motion om producentansvar för
pappersavfall

Kommunfullmäktige har den 20 mars 1995, § 35,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Barbro Matsman framlagd motion om
producentansvar för pappersavfall.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun ser över och kartlägger det
stora materialflödet av handlingar och
kopieringsrutiner för att se om det går att
minska detsamma, samt

att uppsamlingsplats iordningställs för alla
inaktuella handlingar som förtroendevalda vill återlämna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 30
mars 1995 åt kommunledningskontoret att utarbeta
förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppmana kommunens förvaltningar att iakttaga
sparsamhet när det gäller pappersförbrukningen,
samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-18

Ks § 54

Au § 79 Dnr 1994.2212.001

Förslag till ändring av reglementen för miljö-
och byggnadsnämnden och tekniska nämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade  den
20 december 1994, § 307, förslag till
förändringar i kommunens
förvaltningsorganisation med anledning av
förändringar i nämndorganisationen.

Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt den
blivande administrativa ledningen för miljö- och
byggnadsnämndens  och tekniska nämndens förvalt-
ningar   att senast den 31 mars 1995  bland
annat lämna förslag till erforderliga
förändringar i respektive nämnds reglemente.

Förslag till förändringar i respektive nämnds
reglemente föreligger. Förslaget har tillstyrkts
av miljö- och byggnadsnämnden den 21 mars 1995
och tekniska nämnden den 16 mars 1995.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslag till reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden, samt

att anta förslag till reglemente för tekniska
nämnden.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-04

Ks § 55

Au § 71 Dnr 1995.2077.406

Revidering av taxa för verksamhet enligt miljö-
skyddslagen

Enligt 7 § förordningen (1989:598) om avgift för
myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen
(1969:387) får kommunen ta ut avgift enligt taxa
som kommunen bestämmer för kommunens
tillsynsverksamhet enligt miljöskyddslagen.

Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige den
23 oktober 1989, § 73. Taxan reviderades senast
enligt beslut i kommunfullmäktige den 16
november 1992, § 105.

Med anledning av att beteckningarna enligt
bilagan till miljöskyddsförordningen ändrats för
vissa verksamheter behöver taxan revideras.
Förslag till reviderad taxa har utarbetats.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 21 mars 1995,
§ 22, föreslagit fullmäktige anta förslaget till
reviderad taxa.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



15

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-18

Ks § 56

Au § 80 Dnr 1994.2212.001

Förslag till förändring av stadsbyggnadsförvalt-
ningens organisation

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20
december 1994, § 307, bland annat

att uppdra åt den blivande administrativa
ledningen för miljö- och byggnadsnämndens och
tekniska nämndens förvaltningar att senast den
31 mars 1995

- i samverkan med ekonomienheten ta fram förslag
till fördelning  av tekniska nämndens budget i
enlighet med den föreslagna organisationen,

- lämna förslag till erforderliga förändringar i
respektive nämnds reglemente,

- svara för att ärendet blir behandlat i
förvaltningens samverkansgrupp, samt

- i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för
att genomföra organisationsförändringen.

Stadsbyggnadsförvaltningen  har utarbetat
förslag i ärendet som redovisas i skrivelse av
den 27 februari 1995. Förslaget innebär bland
annat att några ändringar ej görs i 1995 års
budget utan de budgetmässiga förändringarna
genomförs först från och med 1996 års budget.

Tekniska nämnden har den 16 mars 1995, § 16,
beslutat att tillstyrka
stadsbyggnadsförvaltningens förslag med följande
tillägg
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att befattningen som fastighetschef ingår i
stadsbyggnadschefstjänsten med 50 procent,

att benämningen stadsbyggnadsförvaltningen
upphör som samlat begrepp för kontoren,

att det under tekniska nämnden  skall finnas ett
tekniskt kontor med en gatu- och en
fastighetsav-

_
forts_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-18

Ks § 56, forts

Au § 80, forts

delning samt att det under miljö- och byggnads-
nämnden skall finnas ett miljö- och byggnadskontor

med en stadsarkitekt-, en mätnings- och en
miljö-och hälsoskyddsavdelning,

att skälet till förändringarna  i
nämndorganisationen är en politisk vilja att
renodla de båda nämndernas verksamheter med ett
fortsatt gemensamt administrativt arbete under
ledning av förvaltningschef Bo Örtegren.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 21 mars 1995,
§ 19, beslutat att ej avge ytttrande avseende
förslag som tillhör tekniska nämnden, samt att i
övrigt tillstyrka stadsbyggnadsförvaltningens
förslag med följande tillägg

att benämningen stadsbyggnadsförvaltningen
upphör som samlat namn för kontoren,

att det under miljö- och byggnadsnämnden skall
finnas ett miljö- och byggnadskontor med
stadsarkitekt-, mätnings- samt miljö- och
hälsoskyddsavdelningar.

Ärendet har behandlats i stadsbyggnadsförvalt-
ningens samverkansgrupp den 16 februari och 22
mars 1995.

Miljö- och byggnadsnämnden har vidare beslutat

att hemställa hos kommunstyrelsen att övriga
nämnder och styrelser anpassar sina
organisationsbenämningar enligt Riktlinjer för
grafisk profil, skrivregler m m,
kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 november
1994, § 216.
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Arbetsutskottet beslutar

att överlämna miljö- och byggnadsnämndens hem-
fort

s

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-18

Ks § 56, forts

Au § 80, forts

ställan om nämnders och styrelsers  organisa-
tionsbenämningar till kommunledningskontoret för
beaktande vid utarbetande av regler för grafisk
profil m m.

Arbetsutskottet beslutar vidare  föreslå kommun-
styrelsen besluta

att godkänna förslaget till
förvaltningsorganisation för miljö- och
byggnadsnämnden och tekniska nämnden enligt
stadsbyggnadsförvaltningens förslag med följande
tillägg

att benämningen stadsbyggnadsförvaltningen
upphör som samlat begrepp för kontoren,

att befattningen som fastighetschef ingår i
stadsbyggnadschefstjänsten med 50 procent,

att det under tekniska nämnden skall finnas ett
tekniskt kontor med en gatu- och en
fastighetsavdelning,

att det under miljö- och byggnadsnämnden skall
finnas ett miljö- och byggnadskontor med en
stadsarkitekts-, en mätnings- och en miljö- och
hälsoskyddsavdelning.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Tekniska nämnden
Miljö- o byggnadsnämnden

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



21

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-25

Ks § 57

Au § 91 Dnr 1994.2241.710

Överföring av tilläggsanslag från socialnämnden
till barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 1994,
§ 118, att för första halvåret 1995  bevilja
socialnämnden tilläggsanslag med 335 000 kronor
i 1995 års driftbudget för lösning av
barnomsorgskön.

Från och med den 1 januari 1995 ingår barn-
omsorgen i barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde. Det aktuella tilläggsanslaget
bör därför föras över till barn- och
utbildningsnämdens driftbudget för 1995.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överföra tilläggsanslaget om 335 000 kronor
från socialnämndens till barn- och utbildnings-
nämndens driftbudget för 1995.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Socialnämnden
Barn- o utbildn nämnden
Ekonomienheten
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-18

Ks § 58

Au § 81 Dnr 1994.2107.005

Fördelning av medel för inköp av datautrustning

Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 1994,
§ 93, att avbryta alla äskanden till
datautrustning mot bakgrund av beslutet om att
utarbeta en informations- och säkerhetsstrategi
i syfte att klarlägga riktlinjerna för den
framtida datautvecklingen.

Arbetet med informations- och säkerhetsstrategin
pågår och beräknas bli klart under våren 1995.

ADB-samordnaren har i skrivelse av den 7 april
1995 lämnat förslag till fördelning av
dataanslagen för åren 1995 - 1997.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla förslaget.
_____

Barbro Holmqvist yrkar att ärendet
återremitteras.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet skall avgöras idag.

Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet.

Vidare beslutar kommunstyrelsen

att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____
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Exp:
Kultur- o fritidsnämnden
Barn- o utbildn nämnden
Socialnämnden
Ekonomienheten
L Flyckt
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-04-25

Ks § 59

Au § 92 Dnr 1994.2171.430

Medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner

Föreningen Sveriges Ekokommuner informerar i
skrivelse av den 4 april 1995 om villkoren för
inträde i föreningen. Beslut om eventuellt
medlemskap skall fattas av kommunstyrelsen.

Nätverket Sveriges Ekokommuner är en fristående
förening som ersätter Det Naturliga Stegets ekokommunnätverk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27
september 1994, § 204, i samband med beslut om
organisation av det fortsatta arbetet med en
lokal Agenda 21,  att kommunen skall ansluta sig
till Det Naturliga Stegets ekokommunnätverk.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ansöka om inträde i föreningen Sveriges Eko-
kommuner, samt

att till kontaktperson utse miljö- och
hälsoskyddschef Peter Eriksson.

_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Föreningen Sv Ekokommuner
P Eriksson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-05-03

Datum för Datum för
uppsättande 1995-05-05 nedtagande     1995-05-29

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

..............................
Underskrift Birgitta Johansson Ellbén
_
_


