
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 1998-04-01

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset, Storrummet,
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Justerare Torbjörn Ahlin

Sekreterare ...................................................... §§ 35-42
Maria Neselius

Ordförande .......................................................
Dan-Åke Moberg
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Torbjörn Ahlin

Anslag/Bevis
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Underskrift ......................................................
Birgitta Johansson Ellbén

Kommunstyrelsen 1998-04-01

Ks § 35

Anmälan av utskottens protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott
den 3, 12 och 17 mars 1998 och från kommunstyrelsens byggtekniska
utskott den 17 mars 1998.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-17

Ks § 36

Au § 73    Dnr 14/98.050

Torbjörn Ahlin m fl motion angående upphandling av närodlade
livsmedel

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 1998, § 9, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Torbjörn Ahlin m fl.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun verkar för

att den länsgemensamma upphandlingen av livsmedel (och givetvis
kommunens eventuella egna upphandling) anpassas efter kunskapen om
olika ursprungsmarknaders användning av bekämpningsmedel, antibiotika
och tillväxthormoner

att upphandlingen (och givetvis kommunens eventuella egna upphandling) av
livsmedel även inriktas på KRAV-märkta livsmedel, för varugrupper där ett
tillräckligt utbud finns (i nuläget t ex mjölk och grönsaker)

att upphandlingen görs så att miljöpåverkan genom långa livsme-
delstransporter minimeras bl a genom att upphandlingen i ökad utsträckning
anpassas efter årstiderna i närområdet.

Allmänna utskottet beslutade den 3 februari 1998, § 22

att uppdra åt kostchef Ingela Wahlberg att senast den 11 mars 1998 avge
förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

                                                                                                                                                                        forts
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Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-17

Ks § 36, forts

Au § 73, forts
    
Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed är besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

5

Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-17

Ks § 37

Au § 74 Dnr 74/98.101

Redovisning av obesvarade motioner

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

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende motioner som
fortfarande är under beredning.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-17

Ks § 38

Au § 75 Dnr 61/98.703

Alkoholpolitiskt program

Sydnärkegruppen beslutade den 25 april 1995, § 4, att uppdra åt
kommunernas socialchefer att närmare utreda samordning av de alko-
holpolitiska programmen och att arbeta med tillståndsgivning.

Den del av det alkoholpolitiska programmet som avser riktlinjer för
tillståndsgivning har tidigare antagits av kommunerna.

Socialcheferna har nu presenterat förslag till Alkoholpolitiskt program
gemensamt för kommunerna i Sydnärke.

Sydnärkegruppen beslutade den 11 februari 1998, § 2, att rekommendera
kommunerna att anta förslag till Alkoholpolitiskt program.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Per Holm föreslår att en revidering av det alkoholpolitiska programmet skall
göras nästa mandatperiod.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottet förslag med Per Holms tilläggsförslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-03

Ks § 39

Au § 53 Dnr 24/98.046

Ersättning för förvaltning av stiftelser

Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 1995, § 122, med anledning av
ny lagstiftning för stiftelser bland annat att de av kommunen förvaltade
stiftelserna (donationsfonderna) årligen i efterskott skall belastas med en
ersättning till förvaltaren motsvarande en procentenhet av avkastningen.

Det allmänna ränteläget är lågt och detta innebär att de små fondernas
avkastning är så liten att administrationsersättningen blir orimligt stor i
relation till vad som kan delas ut. De små fonderna bör därför befrias från
administrationsersättning.

Kanslichefen och ekonomichefen föreslår i skrivelse av den 4 februari 1998
kommunstyrelsen besluta att av kommunen förvaltade stiftelser med ett
kapital motsvarande 10 basbelopp eller mer årligen i efterskott skall
belastas med en ersättning till förvaltaren.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att av kommunen förvaltade stiftelser med ett kapital motsvarande 10
basbelopp eller mer årligen i efterskott skall belastas med en ersättning till
förvaltaren motsvarande en procent av genomsnittligt kapital under året.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavd
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-03

Ks § 40

Au § 54 Dnr 48/98.050

Elektronisk handel

På nationell nivå arbetar en organisation som kallas Toppledarforum med
åtgärder för att förbättra den offentliga verksamheten i Sverige med stöd av
effektiv informationsförsörjning, bland annat elektronisk handel.
Toppledarforum är en samverkansgrupp för kommuner, landsting och stat
som leds av regeringen.

I Örebro län har kommunförbundet beslutat att rekommendera kom-
munerna att successivt införa elektronisk handel i alla verksamheter i
Örebro län.

Kostchef Ingela Wahlberg föreslår i skrivelse av den 20 februari 1998
kommunstyrelsen besluta att tillskjuta medel om 30 000 kronor för inköp
av dator/PC, modem och teleanknytning  till Kungsgårdens kök för att
därigenom möjliggöra försök med att införa elektronisk handel.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att bevilja tilläggsanslag om 30 000 kronor till kommunstyrelsens
verksamhet 011243 Inköpssamverkan för inköp av dator/PC, modem och
teleanknytning till Kungsgårdens kök för att därigenom möjliggöra försök
med att införa elektronisk handel, samt

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

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Ingela Wahlberg
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Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-03

Ks § 41

Au § 55 Dnr 60/98.703

Förslag till tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning avseende
yttrande över placering av värdeautomatspel

I lotterilagen ges möjlighet att på vissa villkor anordna spel på vär-
deautomater och regeringen lämnade i juni 1995 tillstånd till AB Tipstjänst
att bedriva spelet.

Innan Lotteriinspektionen lämnar tillstånd för utplacering till Tipstjänst ges
berörd kommun tillfälle att yttra sig över utplaceringarna.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse av den 16 februari 1998
kommunstyrelsen besluta att under rubriken framställningar/yttranden i
Delegationsordning för kommunstyrelsen lägga till följande:

Yttrande över utplacering av Alkoholhandläggare
värdeautomatspel

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta förslag till tillägg i delegationsordningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Patrik Germer
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Kerstin Sjöö
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Kommunstyrelsen 1998-04-01

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-03-03

Ks § 42

Au § 56 Dnr 28/98.133

Överenskommelser om flyktingmottagande för 1998

Statens invandrarverk har av regeringen fått rätten att teckna överens-
kommelser med kommunerna om flyktingmottagandet under 1998.

Tillstånds- och mottagningsenheten i Örebro efterfrågar i skrivelse av den
22 oktober 1997 om intresse finns hos någon/några kommuner i
Örebro/Värmlands län, som inte har gällande överenskommelse med
verket, att för 1998 teckna en ettårig överenskommelse om flykting-
mottagande.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att för år 1998 teckna en ettårig överenskommelse om flyktingmottagande.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
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Socialnämnden


