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Kommunstyrelsen 1998-10-14

Ks § 92

Anmälan av utskottens protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens allmänna
utskott den 4, 15, 22, 29 september och 6 oktober 1998 samt
kommunstyrelsens byggtekniska utskott den 8 september 1998.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-10-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-06

Ks §  93

Au § 231                                   Dnr 248/98.219

Per Holms m fl motion om Kumla centrum

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 1998, § 57, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Per Holm,
Torbjörn Ahlin, Barbro Holmqvist, Bror Lundin, Kent Sundström och
Rolf Östman.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun initierar en utredning om Kumla centrums ut-
veckling och framtid in på 2000-talet. Berörda parter ska därvid vara
företrädda i utredningen. Exempel på berörda parter är handel, fastig-
hetsägare, hyresgäster, föreningsliv och kommunen.

Allmänna utskottet beslutade den 22 september 1998, § 226

att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson och stadsarkitekt Kurt
Larsson att senast den 30 september 1998 avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
_____

Kommunstyrelsens beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-10-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-06

Ks §  94

Au § 232             Dnr 263/98.210

Rolf Östmans och Mårten Franzsons motion angående etablering
av lågprismarknad vid Vägtorget

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 1998, § 56, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Rolf Östman
och Mårten Franzson.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att beslutet om etablering av lågprismarknad vid Vägtorget ej ska fat-
tas under 1998,

att i första hand en opinionsundersökning eller i andra hand en folk-
omröstning i frågan görs under hösten.

Allmänna utskottet beslutade den 22 september 1998, § 225

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 30 september
1998 avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

_____

Rolf Östman föreslår att en opinionsundersökning skall genomföras
innan beslut om detaljplanen fattas.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag.

Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-10-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-06

Ks §  95

Au § 233 Dnr 74/98.101

Redovisning av obesvarade motioner

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

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende motio-
ner som fortfarande är under beredning.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-10-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-09-22

Ks §  96

Au § 210           Dnr 254/98.003

Ändring av kommunstyrelsens utskott m m

Förslag till ändring av kommunstyrelsens utskott m m har utarbetats
av kommunledningskontoret.

I förslaget föreslås fullmäktige

att från och med kommande mandatperiod skall kommunstyrelsen ha
ett utskott benämnt kommunstyrelsens arbetsutskott, samt

att anta förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente att gälla
från och med den 1 januari 1999.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att från och med kommande mandatperiod skall kommunstyrelsen ha
ett utskott benämnt kommunstyrelsens arbetsutskott, samt

att anta förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente att gälla
från och med den 1 januari 1999.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-10-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-06

Ks §  97

Au § 235        Dnr 222/97.600

Uppföljning av tillsynsbeslut

Skolverket genomförde i oktober 1997 en bred tillsyn av grundskole-
verksamheten i Kumla. Skolverket har därefter begärt en uppföljning
och redovisning av effekter av sitt beslutet.

Barn- och utbildningschef Anders Nordin har i skrivelse av den 14
september 1998 lämnat förslag till svar på uppföljning av tillsynsbe-
slut.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 september 1998, § 63
att föreslå kommunstyrelsen att anta upprättat förslag som svar till
Skolverket.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta upprättat förslag som svar till Skolverket.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Skolverket



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

8

Kommunstyrelsen 1998-10-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-09-22

Ks §  98

Au § 211          Dnr 255/98.256

Fastighetsreglering berörande överföring av del av fastigheten
Kvarntorp 1:5 till Kvarntorp 1:11

En överenskommelse om fastighetsreglering har träffats innebärande
att Kumla kommun försäljer del av fastigheten Kvarntorp 1:5, ca
22 000 kvm till Sven-Erik Ekholm, Polisgatan 7, 692 72 Kumla för en
köpeskilling om 485 000 kronor.

Överenskommelsen gäller under förutsättning att kommunstyrelsen i
särskilt beslut godkänner detsamma.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Bo Örtegren
Ewa Petterson
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Kommunstyrelsen 1998-10-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-09-22

Ks §  99

Au § 213            Dnr  257/98.141

Finansiering av projekt Bergslagsdiagonalen

Projekt Bergslagdiagonalen är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrel-
ser och kommuner som är berörda av den s k Bergslagsdiagonalen.
För projektet skall sökas bidrag från EU vilket kräver att berörda in-
tressenter bidrar till finansieringen. För Kumla kommuns del innebär
detta 30 000 kronor per år i två år.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att bevilja tilläggsanslag om 30 000 kronor till kommunstyrelsens
verksamhet 2217 Projekt Bergslagsdiagonalen, avseende Kumla
kommuns del i samarbetsprojektet för år 1998,

att finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda utgifter i 1998 års budget, samt

att i övrigt överlämna ärendet till budgetberedningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Budgetberedningen
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Kommunstyrelsen 1998-10-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-09-22

Ks § 100

Au § 212 Dnr 253/98.023

Ställföreträdare för förvaltningscheferna

Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade personalpolitiken för i
kommunen anställd personal. I kommunstyrelsens uppdrag ingår
bland annat att tillsätta förvaltningschefer och ställföreträdare för
dessa. Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 1993 om ställfö-
reträdare för förvaltningscheferna.

Sedan dess har förändringar i organisation och bemanning medfört att
kommunledningskontoret och barn- och utbildningskontoret ej har ut-
sedda ställföreträdare.

Kommundirektör Thage Arvidsson och personalchef Birgitta Nilsson
föreslår i skrivelse av den 15 september 1998-09-15 kommunstyrelsen

att utse ekonomichef Ronny Salomonsson till ställföreträdande för-
valtningschef för kommunledningskontoret,

att utse rektor Annika Hallberg till ställföreträdande förvaltningschef
för barn- och utbildningsförvaltningen, samt

att anta den i skrivelsen gjorda preciseringen av ställföreträdande
förvaltningschefens ansvar.

Vidare föreslås kommunstyrelsen

att till protokollet anteckna att ställföreträdande förvaltningschefer i
Kumla kommun genom detta och tidigare beslut är:

                                                                                                       forts



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

11

Kommunstyrelsen 1998-10-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-09-22

Ks § 100, forts

 Au § 212, forts

Förvaltningschef Ställföreträdare

Kommundirektör Thage Arvidsson Ekonomichef Ronny Salomonsson

Stadsbyggnadschef Bo Örtegren Gatuchef Mats Iggmark

Kultur- o fritidschef Lennart Mehle Kulturintendent Mats Runering

Barn- o utbildn chef Anders Nordin Rektor Annika Hallberg

Socialchef Håkan Hjelm Avdelningschef Elvy Esplund

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta förslagen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Förvaltningscheferna
Resp utsedd ställföreträdare
Samtl nämnder
Personalavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-10-14

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-06

Ks § 101

Au § 234    Dnr 272/98.101

Sammanträdesordning för år 1999 och januari 2000

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdesord-
ning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott avse-
ende år 1999 och januari 2000.

Allmänna utskottet beslutar

att för sin del godkänna den föreslagna sammanträdesordningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att för sin del godkänna den föreslagna sammanträdesordningen.
_____


