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

Kommunstyrelsen

1996-06-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-04-30

Ks § 73
Au § 101

Dnr 137/96.816 m fl

Lokalisering av fritidsgård till Vialundsskolan samt omdispone ring
av medel i 1996 års investeringsbudget
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 30 mars 1995, § 65, åt
kultur- och fritidsnämnden att göra en utredning om fritidsgårdarnas
placering i kommunen.
Den 21 september 1996, § 187, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att utredningen skulle inriktas mot en placering av fritidsgården i
Vialundsskolan.
Kultur- och fritidsnämnden har den 17 april 1996 överlämnat slutrapport
från fritidsgårdsutredningen. I rapporten föreslås att lokaler i Vialundsskolan
byggs om till fritidsgård.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har den 17 april 1996 begärt
att få disponera 2,6 miljoner kronor av det överskott som uppkommit
genom att kostnaderna för ombyggnaden av ventilationen i Vialundsskolan
blivit väsentligt lägre än beräknat. Medlen avses användas till dels inköp av
datorer till undervisningen, dels upprustning av lokalerna i Vialundsskolan.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag i 1996 års investeringsbudget för anordnande av fritidsgård i Vialundsskolan med 1 000
000 kronor,

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag i 1996 års investeringsbudget för inköp av datorer till undervisningen med 1 500 000
kronor,
att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag i 1996 års investeringsbudget för upprustning av lokaler i Vialundsskolan med
1 100 000 kronor,
forts

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

1996-06-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-04-30

Ks § 73, forts
Au § 101, forts
att för täckande av investeringsutgifterna omdisponera medel från
kommunstyrelsens anslag för värme och ventilation i Vialundsskolan (proj
0237) med 3 600 000 kronor,
att i 1996 års driftbudget minska nettoramen för kommunstyrelsen med 781
000 kronor,
att i 1996 års driftbudget öka nettoramen för kultur- och fritidsnämnden
med 68 000 kronor och för barn- och utbildningsnämnden med 78 000
kronor,
att som en följd av ramförändringarna öka nettoanslagen i 1996 års
driftbudget för finansförvaltningen med 452 000 kronor,
att från barn- o utbildningsnämnden infordra den av budgetberedningen
tidigare begärda strategin för datorer i undervisningen (§ 181/95)
kompletterad med plan för användning av tilläggsanslaget,
att strategin och planen skall utarbetas i samverkan med IT-enheten,
att anslaget för datorer i skolan ej får ianspråktas förrän strategin och
planen godkänts av kommunstyrelsens allmänna utskott,
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta en detaljerad plan
för användning av anslaget för upprustning av lokaler i Vialundsskolan,
att anslaget för upprustning av lokaler i Vialundsskolan ej får ianspråktas
förrän planen godkänts av kommunstyrelsens allmänna utskott.
_____
Kommunstyrelsen beslutar med ändring av allmänna utskottets förslag:

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag i 1996 års investeringsbudget för anordnande av fritidsgård i Vialundsskolan med 1 000
000 kronor,
forts

Kommunstyrelsen

1996-06-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-04-30

Ks § 73, forts
Au § 101, forts
att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag i 1996 års investeringsbudget för inköp av datorer till undervisningen med 1 000 000
kronor,
att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag i 1996 års
investeringsbudget för upprustning av lokaler i Vialundsskolan med 1 100
000 kronor,
att omdisponera 3 600 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för värme
och ventilation i Vialundsskolan (proj 0237) varav 3 100 000 kronor för
täckande av investeringsanslag enligt ovan och 500 000 kronor tillföres
rörelsekapitalet,
att i 1996 års driftbudget minska nettoramen för kommunstyrelsen med 781
000 kronor,
att i 1996 års driftbudget öka nettoramen för kultur- och fritidsnämnden
med 47 000 kronor och för barn- och utbildningsnämnden med 60 000
kronor,
att som en följd av ramförändringarna öka nettoanslagen i 1996 års
driftbudget för finansförvaltningen med 460 000 kronor,
att från barn- o utbildningsnämnden infordra den av budgetberedningen
tidigare begärda strategin för datorer i undervisningen (§ 181/95)
kompletterad med plan för användning av tilläggsanslaget,
att strategin och planen skall utarbetas i samverkan med IT-enheten,

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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att anslaget för datorer i skolan ej får ianspråktas förrän strategin och
planen godkänts av kommunstyrelsens allmänna utskott,
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta en detaljerad plan
för användning av anslaget för upprustning av lokaler i Vialundsskolan,

Kommunstyrelsen

1996-06-10

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-04-30

Ks § 73, forts
Au § 101, forts
att anslaget för upprustning av lokaler i Vialundsskolan ej får ianspråktas
förrän planen godkänts av kommunstyrelsens allmänna utskott.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att uppdra åt ingenjör Göran Fagerström att påbörja förenklad upphandling.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Exp:
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
G Fagerström

Kommunstyrelsen

1996-06-10
Ks § 74

Dnr 2019/95.612

Projektverksamhet med distansutbildning vid Alléskolan läsåret
1996/97
Barn- och utbildningsnämnden har den 14 maj 1996, § 21, föreslagit
kommunstyrelsen besluta om försöksverksamhet läsåret 1996/97 med
distansutbildning vid Alléskolan i form av ett lärcenter i kommunen.
Vidare har barn- och utbildningsnämnden beslutat begära tilläggsanslag för
de kostnader som uppkommer, såväl investerings- som driftkostnader.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för investering om
netto 472 000 kronor fördelat på utgifter investeringsutgift 862 000 kronor
och investeringsinkomst 390 000 kronor,
att anslaget täcks av medel till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 1996 års budget, samt
att samtliga driftskostnader förutsätts ingå i den interkommunala
ersättningen.
Rolf Östman (v) och Barbro Holmqvist (m) deltar ej i beslutet.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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......................................................
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