
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 1997-11-12

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 12 november 1997
klockan 17.00-17.55.

Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström
Marianne Arvidsson Rolf Östman
Annica Eriksson Torbjörn Ahlin
Sven-Ove Cederstrand Kent Sundström, ej § 95
Tony Blom Leif Grahn
Kjell Hellberg Barbro Holmqvist
Gulli Wallgren Eva Blomqvist, tjg ers, § 95

Närv ej tjg ers Per Holm Johan Lagerfelt

Övriga Maria Neselius, sekr Ronny Salomonsson
Thage Arvidsson Torild Hilmersson

Justerare Torbjörn Ahlin

Sekreterare ...................................................... §§ 86-95
Maria Neselius

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

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

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1997-11-12

Datum för uppsättande 1997-11-14 Datum för nedtagande 1997-12-08

Förvaringsplats Kommunledningskontoret
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Underskrift ......................................................
Birgitta Johansson Ellbén

Kommunstyrelsen 1997-11-12
Ks § 86

Anmälan av utskottets protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens allmänna utskott genom protokoll av
den 29, 30 september , 1, 21, 28 oktober samt 4 november 1997.
_____



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

3

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-11-04

Ks § 87

Au § 256 Dnr 333/97.101

Förnyelse av kommunfullmäktiges arbete

Kommunförbundet  arrangerade i maj 1997 en rikstäckande konferens
under temat Fullmäktige i förändring. I konferensen deltog från Kumla
kommun kommunfullmäktiges presidium och sekreterare.

Kumla kommuns deltagare vid konferensen har diskuterat de idéer och
förslag som framkom vid konferensen och lägger i skrivelse av den 30
oktober 1997 fram förslag till vissa förändringar av fullmäktiges arbete.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget, dock skall endast en temadebatt hållas under 1998 och
en utvärdering ske.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-11-04

Ks § 88

Au § 257    Dnr 208/97.101

Torbjörn Ahlins m fl motion om mer debatt i fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 1997, § 67 att till kommun-
styrelsen för beredning överlämna en av Torbjörn Ahlin m fl framlagd
motion om mer debatt i fullmäktige.

I motionen föreslås fullmäktige besluta att i Arbetsordning för kom-
munfullmäktige skriva in

att minst en allmänpolitisk debatt per år ska hållas i kommunfullmäktige och
att tidpunkten för debatten fastställs samtidigt med fullmäktiges årliga
sammanträdeslista

att fullmäktigepresidiet i kommunfullmäktiges dagordning kan infoga ärende
som innebär att tillfälle ges till debatt på aktuellt tema och att detta ska ske
minst två gånger per år samt att fullmäktiges ledamöter till presidiet ska
kunna lämna förslag om lämpligt tema.

Allmänna utskottet beslutade den 14 augusti 1997, § 161, att uppdra åt
kommunledningskontoret att efter hörande av fullmäktigepresidiet senast
den 30 september 1997 till allmänna utskottet avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet beslutade den 30 september 1997, § 193,

att remittera motionen och förslaget till yttrande till deltagarna vid
konferensen om förnyelse av kommunfullmäktiges arbete.

Nytt förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta
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                                                                                                  forts

Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-11-04

Ks § 88, forts

Au § 257, forts
    
att anta yttrandet med den ändringen att endast en temadebatt skall hållas
under 1998 och en utvärdering ske.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Ks § 89

Au § 249 Dnr 48/97.041

Förslag till budget för 1998 och flerårsbudget för 1999-2000

Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 1998 och
flerårsbudget 1999-2000.

Torbjörn Ahlin föreslår följande ändringar i det sammanställda förslaget

att anslaget för pelletsuppvärmning i Åbytorp flyttas till år 1998,

att anslaget för ombyggnad av kapphallar i Vialundskolan flyttas till år
2000,

att barn- och utbildningsnämnden ges begärt anslag för kompetensut-
veckling ”Skolan år 2000”,

att anslaget för utökad kommunal vuxenutbildning skall minskas till 200 000
kronor,

att sopbilen och ytterligare två sopbilar (befintliga) skall förses med
utrustning för vägning av sopor,

att anslag för inköp av ny budbil för internposten skall ges med direktivet att
den nya postbilen skall vara avsedd för drift med biobränsle samt

att 3 000 000 kronor avsätts för investeringar för näringslivsutveckling med
500 000 kronor år 1998, 1 250 000 kronor år 1999 och 1 250 000
kronor år 2000

                                                                                               forts
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Ks § 89, forts

Au § 249,  forts

Annica Eriksson yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta budgetberedningens förslag till budget för år 1998,

att uppdra åt respektive nämnd att om så erfordras revidera sina effektmål
med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov,

att fastställa utdebiteringen för år 1998 till kronor 20:22 per skattekrona,

att brukningsavgiften enligt Taxa för Kumla kommuns vatten- och
avloppsverk § 13 moment 1 b) och moment 2 b) fastställes till 6:25 kronor
per kubikmeter levererat renvatten fördelat med 3:00 kronor för
vattenförsörjning och 3:25 kronor för spillvattenavlopp,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor samt

att anta budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren 1999-2000.

Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sina förslag.

Kent Sundström reserverar sig till förmån för Torbjörn Ahlins förslag med
undantag av förslaget om inköp av ny budbil.
_____

Torbjörn Ahlin avger alternativt budgetförslag för Centerpartiet, Folkpartiet
och Kristdemokraterna benämnt Torbjörn Ahlins förslag.
Förslaget innefattar de av Ahlin i allmänna utskottet avgivna delförslagen.

                                                                                                                                    forts
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Ks § 89, forts

Au § 249,  forts

Torbjörn Ahlin yrkar vidare bifall till sitt i allmänna utskottet avgivna förslag
att anslag för inköp av ny budbil för internposten skall ges med direktivet att
den nya postbilen skall vara avsedd för drift med biobränsle.

Barbro Holmqvist avger alternativt budgetförslag benämnt Moderata
Samlingspartiets förslag till budget för 1998-2000.

Rolf Östman avger alternativt budgetförslag benämnt Vänsterpartiets förslag
till budget 1998 och plan 1999-2000.

Vidare yrkar Rolf Östman bifall till det i Torbjörn Ahlins alternativa
budgetförslag som ingår i förslaget att sopbilen och ytterligare två sopbilar
(befintliga) skall förses med utrustning för vägning av sopor.

Kent Sundström yrkar bifall till Torbjörn Ahlins alternativa budgetförslag.

Leif Grahn yrkar bifall till Torbjörn Ahlins alternativa budgetförslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag till budget samt

att avslå Torbjörn Ahlins förslag att anslag för inköp av ny budbil för
internposten skall ges med direktivet att den nya postbilen skall vara avsedd
för drift med biobränsle.

Torbjörn Ahlin, Kent Sundström och Leif Grahn reserverar sig till förmån
för Torbjörn Ahlins alternativa budgetförslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sitt förslag angående budbil.
                                                                                              forts
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Ks § 89, forts

Au § 249,  forts

Barbro Holmqvist reserverar sig till förmån för Moderata Samlingspartiets
alternativa budgetförslag.

Rolf Östman reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets alternativa
budgetförslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-21

Ks § 90

Au § 238 Dnr 313/97.101

Sammanträdesordning för år 1998 och januari 1999

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdesordning för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott avseende år 1998
och januari 1999.

Allmänna utskottet beslutar

att för sin del godkänna den föreslagna sammanträdesordningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att för sin del godkänna den föreslagna sammanträdesordningen.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-21

Ks § 91

Au § 240 Dnr 207/97.704

Reglering på grund av verksamhetsförändringar rörande kost-
nadsansvar för inkontinensartiklar

Från och med den 1 januari 1998 överförs kostnadsansvaret för för-
brukningsartiklar vid inkontinens till kommuner och landsting. Landstinget
får ansvar för brukare i eget boende och kommunen för brukare i särskilda
boendeformer.

Socialnämnden beslutade den 7 oktober 1997, § 60, bland annat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till avtal för år 1998
mellan kommunerna i Örebro län å ena sidan och Örebro läns landsting å
andra sidan.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till avtal för år 1998 mellan kommunerna i
Örebro län å ena sidan och Örebro läns landsting å andra sidan.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Ks § 92

Au § 250 Dnr 323/97.026

Förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan 1998,
Utvärdering av Kumla kommuns Jämställdhetsplan 1996 samt
Kartläggning av löneskillnader 1997

Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare med minst tio anställda
upprätta en årlig jämställdhetsplan. En redovisning och utvärdering av mål
och åtgärder skall redovisas i efterföljande års plan.

Enligt jämställdhetsplanen skall även alla arbetsgivare årligen kartlägga
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Kommunfullmäktige antog den 23 januari 1995, § 6, Jämställdhetsplan för
Kumla kommun.

Personalchef Birgitta Nilsson redovisar i skrivelse av den 28 oktober 1997
förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan 1998.

Centrala samverkansgruppen har behandlat förslaget.

Förslagen justerades.

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige

att godkänna förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan 1998
daterad den 28 oktober 1997.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-11-04

Ks § 93

Au § 258 Dnr 330/97.174

Ändring av sotningstaxan

Den 1 juli 1997 förändrades sotningsfristerna drastiskt och medför bland
annat att det blir glesare mellan fastigheter som skorstensfejaren ska
besöka, vilket får till följd att inställelsetiden blir längre.

Räddningschef Anders Höög föreslår i skrivelse av den 28 oktober 1997
att anta den föreslagna grundavgiften 48:50 kronor för helårsbebott hus och
87:00 kronor för fritidshus att gälla från och med den 1 december 1997.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-21

Ks § 94

Au § 239 Dnr 33/97.167

Klassning av säkerhetskänsliga befattningar samt utseende av
säkerhetsskyddschef

Genom den nya Säkerhetsskyddslagen (SFS: 1996:627) har kommunerna
ålagts att ha det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens
art, omfattning och övriga omständigheter.

Kanslichefen föreslår i skrivelse av den 9 oktober 1997 att för närvarande
ingen befattning skall skyddsklassas. Vidare föreslås att kommunstyrelsen
utser en säkerhetschef med ersättare.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att för närvarande inte skyddsklassa någon befattning samt

att utse kanslichef Torild Hilmersson till säkerhetsskyddschef med
personalchef Birgitta Nilsson som ersättare.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Birgitta Nilsson
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Torild Hilmersson
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Kommunstyrelsen 1997-11-12

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-11-04

Ks § 95

Au § 259 Dnr 322/97.702

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen

Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av
alkoholdrycker vid serveringsstället Hotell Närke ha inkommit från Hotell
Närke AB, Kumla.

Kommunens alkoholhandläggare har den 27 oktober 1997 inkommit med
utredning i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta

att serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen meddelas Hotell Närke
AB för serveringsstället Hotell Närke för servering av alla sorters
alkoholdrycker till allmänheten året runt i enlighet med ansökan med
undantag för serveringstiden som begränsas till klockan 01.00.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

 att bifalla ansökan med serveringstid till klockan 02.00.
_____

Eva Blomqvist yrkar att serveringstiden skall vara till klockan 01.00.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla allmänna utskottets förslag.

Eva Blomqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.
_____

Exp:
Patrik Germer
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