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

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Ks § 1

Anmälan av kommunstyrelsens allmänna utskottets protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott
den 16  december 1997.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-12-16

Ks § 2

Au § 288 Dnr 311/97.611

Ulla Jonsons motion om sommarskola för grundskoleelever med
betyget icke godkänd

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 89, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Ulla Jonson.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att kommunen erbjuder sommarskola några veckor med början sommaren
1998 för icke godkända elever i åk 8 och 9, i svenska, engelska och
matematik. Undervisningen ska givetvis vara frivillig.

Allmänna utskottet beslutade den 28 oktober 1997, § 244

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att senast den 10 december
1997 avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.
_____

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet med den ändringen att sista meningen i yttrandet ändras till
följande:

Kommunfullmäktige föreslås vidare uppdra åt barn- och utbildnings-
nämnden att beskriva kostnader för ”sommarskolan”.
_____

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Ks § 3

Au § 289 Dnr 272/97.100

Dan-Åke Mobergs m fl motion om projekt för att kvalitetssäkra
delar av kommunens verksamheter

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 90, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Dan-Åke Moberg
m fl.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att ett projekt för att kvalitetssäkra delar av kommunens verksamheter
omedelbart startas

att kontakt tas med kommunförbundet för att efterhöra deras intresse att
delta i projektet

att en arbetsgrupp tillsättes för projektet samt för det fortsatta arbetet med
att kvalitetssäkra kommunens samtliga verksamheter.

Allmänna utskottet beslutade den 28 oktober 1997, § 245

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 10 december 1997
avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

_____

Torbjörn Ahlin föreslår att man i yttrandet skall lägga till att miljösäkring
integreras i kvalitetsarbetet.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till upprättat förslag till yttrande.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslag till yttrande.
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Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

_____

                                                                                                                                      forts

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Ks § 3, forts

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till sitt i allmänna utskottet avgivna förslag.

Leif Grahn föreslår att man efter stycke två under rubriken ”Genom-
förande” i motionssvaret skall föra in följande:

”I kvalitetssäkringsarbetet är uppföljningen en mycket väsentlig del.
Hur utvärderingen av verksamheterna skall utformas kommer därför
att vara en viktig fråga i kvalitetssäkringsprojektet”.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Leif Grahns förslag.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag.

Torbjörn Ahlin, Kent Sundström och Leif Grahn reserverar sig mot beslutet
till förmån för Ahlins och Grahns respektive förslag.
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Ks § 4

Au § 290 Dnr 290/97.612

Rolf Östmans m fl motion om huvudmannaskapet för Alléskolan

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 92, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Rolf Östman m fl.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att kommunen verkar för att ett kommunalförbund för Alléskolan skapas
och

att en brukarstyrelse med elevmajoritet införs.

Allmänna utskottet beslutade den 28 oktober 1997, § 247

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 10 december 1997
avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.
_____

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet.
_____

Rolf Östman föreslår att Kumla kommun skall verka för en bred
representation från så många partier som möjligt i kommunalförbundet.

Dan-Åke Moberg  och Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Rolf Östmans förslag.

forts
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Ks § 4, forts

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag samt

att kommunen skall verka för en bred representation från så många partier
som möjligt i kommunalförbundet.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Ks § 5

Au § 291 Dnr 302/97.103

Per Holms motion om inrättande av en kommungemensam utvär-
deringsfunktion

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 93, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Per Holm.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att det inrättas en kommungemensam utvärderingsfunktion.

Allmänna utskottet beslutade den 28 oktober 1997, § 248

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 10 december 1997
avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.
_____

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-10-28

Ks § 6

Au § 292 Dnr 271/97.731

Kent Sundströms motion om inrättande av lokal äldre- och han-
dikappombudsman

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 1997, § 91, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Kent Sundström.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att kommunen tillsätter en tjänst kombinerad som äldre- och handi-
kappombudsman.

Allmänna utskottet beslutade den 28 oktober 1997, § 246

att uppdra åt sociala rådet att senast den 10 december 1997 avge förslag
till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.
_____

Kent Sundström yrkar bifall till motionen.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till sociala rådets förslag till yttrande.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta sociala rådets förslag till yttrande.

Kent Sundström reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
_____

                                                                                             forts
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Ks § 6, forts

Kent Sundström föreslår att man genom samarbete med sydnärkegruppen
genomför tillsättandet av en tjänst kombinerad som äldre- och
handikappombudsman.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Kent Sundströms förslag.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag.

Kent Sundström, Torbjörn Ahlin, Barbro Holmqvist och Leif Grahn
reserverar sig mot beslutet till förmån för Kent Sundströms förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-12-16

Ks § 7

Au § 293 Dnr 375/97.003

Upphävande av redovisningsreglemente för Kumla kommun

Kommunfullmäktige antog den 16 mars 1987, § 15, redovisningsreg-
lemente för Kumla kommun. I reglementet finns föreskrifter om den
löpande bokföringen, bestämmelser om bokslut och årsredovisning,
värderingsregler, regler för kontroll m m.

Den kommunla redovisningen kommer från och med den 1 januari 1998
att regleras av en särskild lag, lag om kommunal redovisning (SFS
1997:614). Lagen innehåller föreskrifter och bestämmelser som innebär att
redovisningsreglementet blir överflödigt.

Ekonomichef Ronny Salomonsson föreslår i skrivelse av den 1 december
1997 att redovisningsreglementet för Kumla kommun upphäves från och
med den 1 januari 1998.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att redovisningsreglementet för Kumla kommun upphäves från och med den
1 januari 1998.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-12-16

Ks § 8

Au § 294 Dnr 388/97.256

Fastighetsreglering berörande Sickelsta 2:2 och 2:4

En överenskommelse om fastighetsreglering har träffats innebärande att
Kumla kommun försäljer del av Sickelsta 2:2, ca 2,1 ha till Öholm
Enterprises AB för en köpeskilling av ca 63 000 kronor. Den slutliga
köpeskillingen bestäms vid fastighetsregleringen.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-12-16

Ks § 9

Au § 295 Dnr 393/97.043

Socialsekreterarresurs till individ- och familjeomsorgsavdelningens
barn- och familjegrupp

För att hinna handlägga aktuella ärenden och möta trycket av nytill-
kommande ärenden samt kunna genomföra aktuell omorganisation inom
avdelningen behövs en extra socialsekreterartjänst på heltid under 1998.

Socialnämnden föreslås i skrivelse av den 2 december 1997 att hos
kommunstyrelsen äska medel för en heltids socialsekreterartjänst för 1998
med 270 000 kronor.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att bevilja socialnämnden tilläggsanslag med 270 000 kronor för social-
sekreterare på heltid under 1998 samt

att anslaget finansieras av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter i
1998 års budget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-12-16

Ks § 10

Au § 296 Dnr 72/97.107

Finansiering av Kvarntorps kretsloppspark

Kvarntorp Kretsloppspark Ekonomiska Förening har översänt kost-
nadsfördelning för medfinasiering  av Kvarntorps Kretsloppspark.

Kumla kommun skall enligt fördelningen finansiera projektet med      100
000 kronor för år 1998.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att kommunen finansierar projektet med 100 000 kronor för år 1998 samt,

att finasieringen sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter i 1998 års budget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-12-16

Ks § 11

Au § 297

Interkommunal samverkan i EU-frågor

Kumla kommun kommer att erbjudas möjlighet att delta i ett inter-
kommunalt samarbete för att stärka kontakterna med EU. Samverkan sker
under namnet Central Sweden. Under ett inledningsskede kommer Central
Sweden att via avtal med East Sweden, som är ett motsvarande
samarbetsorgan för ett antal kommuner i östra delen av Sverige, samverka
om kontor i Bryssel.

Kumla kommuns avgift till Central Sweden kommer att vara en krona per
invånare, cirka 19 000 kronor.

Under ett uppbyggnadsskede kommer kommunstyrelsens allmänna utskott
att behöva engagera sig för att organisera arbetet, skapa kontakter och
informationsvägar o s v.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att Kumla kommun skall delta i det interkommunala EU-samarbetet Central
Sweden,

att kostnaden 19 000 kronor täcks av medel till kommunstyrelsens för-
fogande för oförutsedda utgifter i 1998 års budget,

att uppdra åt Tony Blom att under år 1998 vara EU-ansvarig för kom-
munstyrelsen,

att för uppdraget som EU-ansvarig avsätta tid motsvarande 15% av en
heltid,

att ersättning för uppdraget utgår enligt Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda § 3 st 3 samt,
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                                                                                                forts

Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-12-16

Ks § 11, forts

Au § 297

att uppdraget som EU-ansvarig skall vara ett projekt med utvärdering efter
ett år.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-12-16

Ks § 12

Au § 298 Dnr 387/97.043

Omdisponering och tilläggsanslag med anledning av ändrad för-
troendemannaorganisation

Ett förslag till omdisponering och tilläggsanslag med anledning av ändrad
förtroendemannaorganisation har utarbetats.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att bevilja  tilläggsanslag med totalt 358 600 kronor enligt följande:

Kultur- och fritidsnämnden 106 500 kronor

Socialnämnden   53 700 kronor

Kommunstyrelsen 199 400 kronor

att anslagen finansieras genom omdisponering av 174 200 kronor från
barn- och utbildningsnämnden samt 184 400 kronor av kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda utgifter i 1998 års budget.
_____

Rolf Östman yrkar avslag på förslaget i den del som gäller finasiering från
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 1998 och föreslår att man
hittar en annan lösning för att täcka detta.

Barbro Holmqvist yrkar bifall till Rolf Östmans förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla allmänna utskottets förslag.

Rolf Östman och Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån
för Rolf Östmans förslag.
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_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-01-13

Ks § 13

Au § 1 Dnr 4/98.002

Attestförteckning för kommunstyrelsens ansvarsområde

Förslag till revidering av attestförteckningen har utarbetats på grund av
ändringar i kodplanen. Ändringarna har gjorts bland annat med anledning av
ökade centrala krav på uppgiftslämnande för statistikändamål. Bland annat i
syfte att underlätta jämförelser mellan kommuner.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-01-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-01-13

Ks § 14

Au § 2 Dnr 4/98.002

Attestförteckning för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser

Förslag till revidering av attestförteckningen för av kommunen förvaltade
stiftelser har utarbetats på grund av ändringar i kodplanen.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____


