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Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

Kommunstyrelsen 1996-04-10

Ks § 29

Anmälan av allmänna utskottets protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens allmänna utskott genom protokoll
av den 5 och 26 mars 1996.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-03-26

Ks § 30

Au § 66 Dnr 2072/95.805

Johan Lagerfelts motion om bidrag till flickors fritidsaktiviteter

Kommunfullmäktige har den 20 mars 1995, § 36, till kommunstyrelsen för
beredning överlämnat en av Johan Lagerfelt framlagd motion om flickors
fritidsaktiviteter.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur stor del av
kommunens fritidsbudget som tillfaller flickornas fritidsverksamhet,

att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över viktningssystem som
syftar till att underlätta flickors fritidsaktiviteter under en övergångsperiod,
samt

att det i bidragsbestämmelserna skrivs in att en studiecirkelsammankomst
bedriven i en ungdomsförening i samarbete med ett studieförbund är
bidragsgrundande för lokalt aktivitetsstöd i enlighet med de statliga reglerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 30 mars 1995 åt kultur- och
fritidsnämnden att avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

4

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-03-26

Ks § 31

Au § 67 Dnr 2253/95.610

Torbjörn Ahlins m fl motion om föräldrar som aktörer i barnomsorg
och skola

Kommunfullmäktige har den 27 november 1995, § 101, till kommun-
styrelsen för beredning överlämnat en av Torbjörn Ahlin m fl framlagd
motion om föräldrar som aktörer i barnomsorg och skola.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att barn- och utbildningsnämnden startar försöksverksamhet med lokala
styrelser för dels en barnstuga, dels en låg/mellanstadieskola,

att såväl föräldrar som personal ska ingå i styrelserna,

att försöksverksamheten skall omfatta föräldramedverkan även i själva
verksamheten vid och skötseln av barnstugan/skolan,

att de lokala styrelserna ges budgetansvar inom en ram, baserad på antal
barn/elever och fastställd av barn- och utbildningsnämnden, samt

att verksamheten efter lämplig försöksperiod utvärderas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 12 december 1995 åt barn-
och utbildningsnämnden att avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till motionen.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt
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att motionen därmed skall anses besvarad.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
_____

                                               forts

Kommunstyrelsen 1996-04-10

Ks § 31,  forts

Torbjörn Ahlin, Per Holm och Rolf Östman yrkar bifall till motionen.

Tony Blom yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag.

Torbjörn Ahlin, Johan Lagerfelt, Per Holm, Barbro Holmqvist och Rolf
Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-03-26

Ks § 32

Au § 68 Dnr 106/96.101

Redovisning av obesvarade motioner

Enligt 27 § 6 stycket Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kumla skall
kommunstyrelsen varje år vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april
och oktober redovisa de motioner som inte beretts färdigt.

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende motioner som
fortfarande är under beredning. Sedan senaste motionsredovisningstillfället
har sex motioner inlämnats och fem besvarats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-03-26

Ks § 33

Au § 69 Dnr 84/95.612

Uppsägning av samverkansavtal, gymnasieskolan

Kommunfullmäktige beslutade den 13 september 1993, § 84, att anta
förslag till samverkansavtal mellan Kumla kommun och Hallsbergs kommun
angående gymnasieutbildning för ungdomar folkbokförda i Kumla kommun.
Avtalet omfattar tiden 1 juli 1993 - den 30 juni 1998.

Eventuell uppsägning av avtalet skall ske minst två år före avtalstidens
utgång. Har sådan uppsägning ej skett förlängs avtalet med ytterligare fem
år.

Barn- och utbildningsnämnden  har den 28 februari 1996 beslutat föreslå att
samverkansavtalet sägs upp.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att säga upp samverkansavtalet angående gymnasieutbildning.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-03-26

Ks § 34

Au § 70 Dnr 80/96.805

Ändring av regler för bidragsgivning till studieförbundens lokala
organisationer

Kommunfullmäktige har den 23 mars 1992, § 24, antagit regler för
bidragsgivning till studieförbundens lokala organisationer.

En tjänstemannagrupp från Sydnärkeskommunernas kultur- och fri-
tidsförvaltningar (motsvarande) har med anledning av ändrat statligt
budgetår utarbetat förslag till ändring i Regler för bidragsgivning till
studieförbundens lokala organisationer.

Kultur- och fritidsnämnden har den 23 november 1995 tillstyrkt förslaget.

Sydnärkesgruppen har den 12 februari 1996 beslutat rekommendera
kommunerna att anta förslaget.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-03-26

Ks § 35

Au § 71 Dnr 83/96.043

Begäran om tilläggsanslag för flyttning av paviljong från Malmens
skola till Fylsta skola

Barn- och utbildningsnämnden har den 28 februari 1996, § 8, beslutat
begära tilläggsanslag för flyttning av paviljong från Malmens skola till Fylsta
skola.

Barn- och utbildningschefen redovisar i skrivelse av den 18 mars 1996
beräknade kostnader för flyttning av paviljongen.

Enligt kostnadskalkyl av den 22 mars 1996 beräknas kostnaderna för
flyttning och etablering av paviljongen vid Fylsta skola till 490 000 kronor.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsens besluta

att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag i 1996 års in-
vesteringsbudget med 400 000 kronor, samt

att för täckande av investeringsutgiften ianspråkta medel ur kommun-
styrelsens anslag för oförutsedda utgifter i 1996 års budget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavd
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Kommunstyrelsen 1996-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-03-26

Ks § 36

Au § 73 Dnr 77/96.011

Befolkningsprognos för Kumla kommun 1995-2009

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till befolkningsprognos för
åren 1995-2009. Förslaget omfattar en övergripande kommunprognos.
Delområdesprognosen kommer att utarbetas senare under våren.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa befolkningsprognosen som riktlinje för kommunens planering,
samt

att uppdra åt kommunledningskontoret att med utgångspunkt från
kommunprognosen och gällande plan- och byggprogram utarbeta del-
områdesprognosen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Kommunens nämnder + handl
Kumla Bostäder AB + handl
T Hilmersson

Kommunstyrelsen 1996-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-03-26

Ks § 37

Au § 74 Dnr 55/96.042

Fördelning av överförda budgetavvikelser

Förslag till fördelning av överföring från 1995 års bokslut till 1996 års
budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde har utarbetets inom
kommunledningskontoret.

Kommundirektören och ekonomichefen föreslår i  skrivelse av den 19 mars
1996

att det överförda överskottet från år 1995 på totalt 2 526 000 kronor
fördelas enligt upprättat förslag, samt

att samtliga facknämnder informeras om att löneökningar enligt avtal under
år 1996 kommer att kompenseras i ramarna när de lokala förhandlingarna
är avslutade, dock

att kompensation ej sker för överenskommelsen om särskild översyn inom
läraravtalet.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Kommunens nämnder + handl
Ekonomiavd

Kommunstyrelsen 1996-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-03-26

Ks § 38

Au § 75 Dnr 58/96.108

Yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges beslut § 3/96,
Ändring av taxa för boende i särskilda boendeformer

Länsrätten i Örebro har den 22 februari 1996 förelagt Kumla kommun att
senast den 1 april inkomma med yttrande i anledning av Barbro Holmqvists
överklagande av kommunfullmäktiges beslut av den 29 januari 1996, § 3,
Ändring av taxa för boende i särskilda boendeformer. Anstånd med att
avge yttrande har beviljats till den 15 april 1996.

Förslag till yttrande har utarbetats inom kommunledningskontoret.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget till yttrande.
_____

Sven-Ove Cederstrand yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.

Johan Lagerfelt och Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet.
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_____

Exp:
Länsrätten + skrivelse
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Kommunstyrelsen 1996-04-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-03-26

Ks § 39

Au § 76 Dnr 94/96.002

Ändring i delegationsordning för beslut i personalärenden

Genom överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor, ÖLA
2000, med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har tarifflöner för
lärarpersonal upphört fr o m den 1 januari 1996 och ersatts med
beloppslöner.

Med anledning härav har förslag till ändring i delegationsordningen
utarbetats som innebär  att punkt 3 i delegationsordningen utgår och att
löneplacering av lärarpersonal ingår under punkt 2.

Förslaget till delegationsordningen har vidare justerats enligt kom-
munstyrelsens beslut § 94/95 avseende beslut om bidrag till fritidsstudier
samt kompletterats med anvisning om anmälan av delegationsbeslut.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget att gälla från och med den 1 maj 1996.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp + handl:
Kommunens nämnder
B Nilsson
A Ericson
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