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Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Ks § 101

Anmälan av allmänna utskottets och byggtekniska utskottets
protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens allmänna utskott genom protokoll
av den 26 november 1996 samt kommunstyrelsens byggtekniska utskott
av den 19 november 1996.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 102

Au § 277 133/96.612

Barbro Holmqvists m fl motion om naturvetenskapligt gymnasie-
program i Kumla

Kommunfullmäktige har den 22 april 1996, § 42, till kommunstyrelsen för
beredning överlämnat en av Barbro Holmqvist m fl framlagd motion om
naturvetenskapligt gymnasieprogram i Kumla.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kommunen verkar för att inrätta ett naturvetenskapligt gymnasieprogram
i enlighet med riktlinjerna i motionen.

Kommunstyrelsens allmänna utskott uppdrog den 7 maj 1996, § 122, åt
barn- och utbildningsnämnden av avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet med det påpekandet att något annat än en gymnasiefilial
till Alléskolan i Hallsberg inte är aktuellt, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget med den justeringen att något annat än en
gymnasiefilial till Alléskolan i Hallsberg för närvarande inte är aktuellt.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 103

Au § 278    Dnr 196/96.710

Torbjörn Ahlins m fl motion om taxa för barn- och skolbarnsomsorg

Kommunfullmäktige har den 10 juni 1996, § 71, till kommunstyrelsen för
beredning överlämnat en av Torbjörn Ahlins m fl framlagd motion om taxa
för barn- och skolbarnsomsorg.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att barn- och utbildningsnämnden utför konsekvensberäkning avseende till
motionen bilagda förslag till taxa för barn- och skolbarnsomsorg, samt

att ny taxa för barn- och skolbarnsomsorg fastställes med vägledning av till
motionen bilagda förslag.

Kommunstyrelsens allmänna utskott uppdrog den 11 juni 1996, § 151, åt
barn- och utbildningsnämnden att avge förslag till yttrande.

Enligt det yttrande som föreligger föreslås fullmäktige avslå motionen.

Dan-Åke Moberg yrkar att allmänna utskottet skall föreslå fullmäktige anta
yttrandet.

Torbjörn Ahlin yrkar att allmänna utskottet skall föreslå fullmäktige att inte
anta yttrandet utan i stället bifalla motionen.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.

Torbjörn Ahlin och Kent Sundström reserverar sig mot beslutet.
_____
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Dan-Åke Moberg yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå fullmäktige avslå
motionen.                                                                     forts

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Ks § 103, forts

Torbjörn Ahlin yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå fullmäktige bifalla
motionen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige

att avslå motionen.

Torbjörn Ahlin, Kent Sundström, Leif Grahn och Barbro Holmqvist
reserverar sig mot beslutet.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 104

Au § 279 Dnr 294/96.406

Revidering av taxa för verksamhet enligt miljöskyddslagen

Taxan avser kommunens tillsynsverksamhet enligt miljöskyddslagen.
Nu gällande taxa antogs av fullmäktige den 15 maj 1995, § 45. I viss mån
är taxan anpassad efter den statliga taxan på området. Den 1 juli 1995
höjde staten sin taxa med 30 procent.

Kommunen kan nu erhålla full kostnadstäckning utan att de statliga
tillsynsavgifterna överskrids. En reviderad taxa har därför utarbetats.

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 29 oktober 1996, § 74,
föreslagit fullmäktige anta den reviderade taxan.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta den reviderade taxan.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks  § 105

Au § 280 Dnr 242/96.360

Förslag till ny renhållningsordning

Enligt renhållningslagen skall för varje kommun finnas en renhållningsordning
som skall innehålla kommunens föreskrifter om avfallshantering.
Renhållningsordningen skall antas av fullmäktige.

Nu gällande renhållningsordning antogs av fullmäktige den 21 mars 1994,  §
31.

Förslag till ny renhållningsordning har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta den nya renhållningsordningen.

Allmänna utskottet beslutar

att påpeka att med nuvarande bestämmelser sker ingen återvinning av
mjukplast.
______

Förslaget till renhållningsordning har varit utställd. Sista dagen att erinra mot
förslaget är i dag. Ingen erinran har inkommit.

Enligt kommunens avfallsplan skall den gällande renhållningstaxan biläggas
avfallsplanen.

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka förslaget med den justeringen att ordet plast i
renhållningsordningen (sid 5 om återvinningsbara material) byts ut mot
hårdplast.

Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå fullmäktige besluta

att bilägga den nya renhållningstaxan, som antogs av fullmäktige den 21
oktober 1996, § 87, till kommunens avfallsplan.
_____

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 106

Au § 281 Dnr 310/96.617

Förslag om ändring av reglemente för barn- och utbildnings-
nämnden samt socialnämnden

För närvarande handläggs all omsorgsverksamhet - förutom barnomsorg,
deltidsgruppsverksamhet och skolbarnomsorgen - av socialnämnden och
alla ärenden som rör barn och ungdomar handläggs av barn- och
utbildningsnämnden.

Ny lagstiftning inom omsorgsområdet har fått som följd att ärenden som rör
barn och ungdomar  i vissa fall handläggs av både barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden.

För de aktuella nämnderna finns nu  upprättade förslag till förändrade
reglementen m m.

Barn- och utbildningsnämnden har den 23 oktober 1996, § 44, föreslagit
fullmäktige besluta ändra reglementet.

I beslutet föreslog nämnden vidare kommunstyrelsen besluta reglera
budgetramarna för nämndens verksamhet enligt upprättat förslag, att årligen
i samband med budgeten justera budgetramen för barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden då insatser för barn övergår till
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insatser för vuxna. Vidare beslöt man hos kommunstyrelsen begära
kompensation för beräknat budgetunderskott

Socialnämnden har den 12 november 1996, § 87, föreslagit fullmäktige
besluta ändra reglementet.

I beslutet föreslog nämnden vidare kommunstyrelsen besluta reglera
budgetramarna för nämndens verksamhet enligt upprättat förslag, att årligen
i samband med budgeten justera budgetramen för barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden då insatser för barn övergår till
insatser för vuxna.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att ändra barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens reglemente
på det sätt som föreslagits.                                      forts

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 106, forts

Au § 281, forts

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att reglera barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens bud-
getramar så att 1 722 000 kr förs över från socialnämnden till barn- och
utbildningsnämnden

att den begärda årliga justeringen av budgetramen för barn- och ut-
bildningsnämnden samt socialnämnden då insatser för barn övergår till
insatser för vuxna måste påkallas av nämnderna ifråga vid varje bud-
getprocess, samt

att avslå barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
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_____

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 107

Au § 282 Dnr 276/96.617

Avtal om barn- och ungdomsboende

Mellan Örebro läns landsting och kommunerna i länet har upprättats
förslag till avtal med tilläggsavtal beträffande barn- och ungdomsboendet.

Avtalet skall ersätta ett tidigare avtal på området från år 1994 och omfattar
ansvar för omsorger, särskola etc. Tilläggsavtalet reglerar vilka insatser och
till vilken kostnad landstinget skall erbjuda vård, omsorg eller boende för
viss namngiven ungdom.
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Samverkansorganet angående barn- och ungdomsboendet samt psyk m m
har i beslut den 27 september 1996, § 19, rekommenderat kommunerna
och landstinget att anta förslaget.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har den 13 november 1996,
§ 53, föreslagit barn- och utbildningsnämnden föreslå fullmäktige godkänna
avtalet.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna avtalet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 108

Au § 283 Dnr 223/96.133

Förslag till överenskommelse enligt 1 § förordning (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m m

Statens invandrarverk har översänt förslag till överenskommelse enligt 1 §
förordningen  (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m m
Förslaget bygger på ett mottagande av cirka 55 flyktingar per år.
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Socialnämnden har i beslut den 12 november 1996, § 99, föreslagit
fullmäktige acceptera det upprättade avtalsförslaget.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna avtalet.
______

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 109

Au § 285 Dnr 284/96.409

Tillsyn enligt tobakslagen
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Genom ändringar i tobakslagen som träder i kraft vid årsskiftet 1996/97
förbjuds ungdomar under 18 år att köpa tobak. Kommunerna skall ansvara
för åldersgränsens efterlevnad. För närvarande utövar kommunen tillsyn
över rökförbud i offentliga lokaler. Denna tillsyn utövas av miljö- och
byggnadsnämnden. Enligt nya bestämmelser i tobakslagen har kommunen
frihet att lägga ansvaret för tillsynen på den nämnd som är mest lämplig.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att tillsynen över åldersgränsens efterlevnad enligt 12 § tobakslagen skall
utövas av kommunstyrelsen, samt

att tillsynen över de miljöer och lokaler för vilka Socialstyrelsen har den
centrala tillsynen skall utövas av miljö- och byggnadsnämnden.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att - under förutsättning av att kommunstyrelsen får tillsynen enligt 12 §
tobakslagen - delegera tillsynen enligt samma paragraf till alkohol-
handläggaren.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 110
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Au § 285 Dnr 316/96.101

Sammanträdesordning för år 1997 och januari 1998

Inom kommunledningskontoret har förslag till sammanträdesordning
upprättats för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott
avseende år 1997 och januari 1998.

Allmänna utskottet beslutar

att för sin del godkänna den föreslagna sammanträdesordningen med den
justeringen att sammanträdet för fysisk planering den 30 september 1997
flyttas till den 16 september 1997.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att för sin del godkänna sammanträdesordningen.
_____

Exp:
Birgitta Ellbén

Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26
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Ks § 111

Au § 286 Dnr 305/96.170

Förslag till ny taxa för externa tjänster och utlåning av materiel vid
räddningstjänsten

Den nu gällande taxan avseende externa tjänster och utlåning av material
antogs av kommunstyrelsen den 9 november 1994, § 101.

Vid sammanträde den 2 oktober 1996, § 224, uppdrog allmänna utskottet
åt räddningschefen Anders Höög att se över taxan.

Ett förslag till ny taxa har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta den nya taxan med den justeringen att avgiften för instruktörer och
föreläsare bestäms till 500 kr.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget, samt

att taxan årligen skall räknas upp med konsumentprisindex med index i
oktober 1996 som bas.
_____

Exp:
Anders Höög
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Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 112

Au § 287 Dnr 323/96.702

Utskänkningstillstånd till restaurangen Kumlaslottet.

Kumlaslottet AB har ansökt om tillstånd att servera öl, starköl, vin och
spritdrycker till allmänheten. Det är inte fråga om endast tillfällig ut-
skänkning, utan ansökan gäller året runt dagligen mellan 11.00 och 01.00.

Varken polismyndigheten eller länsstyrelsen har något att erinra mot
ansökan.

Alkoholhandläggaren har föreslagit att ansökan skall bifallas.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla ansökan.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bordlägga ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-12-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-11-26

Ks § 113

Au § 288 Dnr 2267/94.026

Kartläggning av löneskillnader för år 1996

Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare årligen kartlägga lö-
neskillnaderna mellan kvinnor och män. Resultatet skall översiktligt
redovisas i jämställdhetsplanen.

Jämställdhetsplanen för Kumla kommun antogs av fullmäktige den 23
januari 1995, § 6.

Personalchefen redovisar i skrivelse av den 8 november 1996 den kart-
läggning av löneskillnaderna som genomförts för år 1996.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna kartläggningen och de föreslagna åtgärderna

att tillföra kartläggningen av löneskillnaderna för år 1996 som bilaga till
jämställdhetsplanen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Birgitta Nilsson
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Kommunstyrelsen 1996-12-04

Ks §114 Dnr 300/96.042

Ombudgetering, tekniska kontoret

Enligt kommunstyrelsens regler för fasta budgetuppföljningar har uppföljning
gjorts med ekonomisk ställning per den 30 september 1996 som grund.

Vid byggtekniska utskottets sammanträde den 20 november 1996, § 55,
beslutades att överlämna redovisningen till kommunstyrelsens allmänna
utskott samt att ombudgetera 500 000 kr från förvaltningsledning, 107,
05102, till gatuavdelningens konto för lokala gator och vägar, 10732,
3101.

Ombudgetering beslutas av kommunstyrelsen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att ombudgetera 500 000 kr från förvaltningsledning, 107, 05102, till
gatuavdelningens konto för lokala gator och vägar, 10732, 3101.
_____
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Exp:
Ekonomiavd
Tekniska kont


