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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Ks § 102

Anmälan av utskottens protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens allmänna
utskotts budgetberedning den 17, 28, 29, 30 september samt allmänna
utskott 27 oktober och 3 november 1998.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-27

Ks § 103

Au § 270 Dnr 219/98.625

Kent Sundströms motion angående kamratstödjare på skolorna i
Kumla

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 1998, § 58, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Kent
Sundström.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun utbildar arbetslösa ungdomar till kamratstödjare,
samt att dessa placeras ut på kommunens grundskolor för att hjälpa till
att motverka mobbing.

Allmänna utskottet beslutade den 22 september 1998, § 227

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att senast den 28 oktober
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.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget
_____
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-03

Ks § 104

Au § 284                                 Dnr 187/98.140

Per Holms m fl motion angående näringslivspolitiskt program

Kommunfullmäktige beslöt den 15 juni 1998, § 41, att till kommun-
styrelsen för beredning överlämna en motion av Per Holm m fl.

I motionen föreslås  kommunfullmäktige besluta

att det utarbetas ett näringslivspolitiskt program för Kumla kommun.

Allmänna utskottet beslöt den 16 juni 1998, § 174

att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson att senast den 30 sep-
tember 1998 avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Per Holm yrkar bifall till motionen.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till motionssvaret.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget till yttrande, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.

Per Holm reserverar mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
_____

Leif Grahn, Torbjörn Ahlin och Kent Sundström yrkar bifall till
motionen.

Rolf Östman yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

forts
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Ks § 104, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag.

Leif Grahn, Torbjörn Ahlin, Kent Sundström och Lars-Åke Kjellman
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-27

Ks 105

Au § 271 Dnr 42/98.041

Förslag till budget för 1999 och flerårsbudget för 2000-2001

Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 1999 och
flerårsbudget 2000-2001.

Torbjörn Ahlin föreslår att kommunstyrelsen ges anslag år 2000 med
450 000 kronor på investeringsbudgeten för utrustning för vägning av
sopor, samt

att anslaget till barn- och utbildningsnämnden för uppförande av låg-
stadieskola i Ekeby ökas med 4 500 000 kronor för att omfatta även
mellanstadium.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta budgetberedningens förslag till budget för år 1999,

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 1999 till kronor 20:42 per skatte-
krona,

att brukningsavgiften enligt Taxa för Kumla kommuns vatten- och
avloppsverk § 13 moment 1 b) och moment 2 b) fastställes till 7:00
kronor per kubikmeter levererat renvatten fördelat med 3:50 kronor
för vattenförsörjning och 3:50 kronor för spillvattenavlopp, lagstadgad
moms tillkommer,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor, samt

att anta budgetberedningens förslag till flerårsbudget för åren 2000-
2001.

Torbjörn Ahlin och Kent Sundström reserverar sig mot beslutet till
förmån för Ahlins förslag beträffande sopor.
                                                                                                forts
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-27

Ks § 105, forts

Au § 271, forts

Vidare reserverar sig Torbjörn Ahlin mot beslutet till förmån för sitt
förslag om mellanstadium i Ekeby.
_____

Annica Eriksson föreslår att en utredning görs om ekonomi,
elevunderlag, inverkan på andra skolenheter m m för en skola i Ekeby
som också innefattar mellanstadiet, samt att 4 500 000 kronor utöver
redan föreslagna anslag år 1999 tas upp i investeringsbudgeten år
2001.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Annica Erikssons förslag.

Torbjörn Ahlin, Leif Grahn och Rolf Östman yrkar bifall till Ahlins i
allmänna utskottet avgivna förslag om anslag till utrustning för
vägning av sopor.

Torbjörn Ahlin föreslår att byggandet av de i budgeten upptagna
skolorna skall ges en ekologisk inriktning.

Dan-Åke Moberg yrkar avslag till Ahlins förslag.

Rolf Östman framlägger alternativt budgetförslag benämnt
”Vänsterpartiets förslag till budget för 1999 och plan 2000 - 2001”
samt yrkar bifall till detsamma.

Avgivna förslag och yrkanden justeras.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag,

att tillstyrka Annica Erikssons förslag, samt

att avslå övriga förslag och yrkanden.
forts
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Ks § 105, forts

Torbjörn Ahlin, Kent Sundström och Leif Grahn reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ahlins förslag om vägning av sopor.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag
angående ekologisk inriktning vid byggande av skolor.

Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets
alternativa budgetförslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-27

Ks § 106

Au § 272       Dnr 86/96.046

Förvaltning av Stiftelsen Ingeborg och Frideborg Erikssons fond

Kommunledningskontoret har i skrivelse av den 15 oktober 1998 läm-
nat förslag till förändring av stadgar för Stiftelsen Ingeborg och
Frideborg Erikssons fond.

I skrivelsen föreslås fullmäktige besluta att antaga förslag till ändring
av stadgar för Stiftelsen Ingeborg och Frideborg Erikssons fond för
blinda i Kumla och Hardemo församlingar i Kumla kommun innebä-
rande att stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av fem
ledamöter och med säte i Kumla.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-27

Ks § 107

Au § 273    Dnr 204/98.612

Kommunalförbund för gymnasieskolan

Sydnärkegruppen har den 14 maj 1997, § 12, och den 17 september
1997, § 15, beslutat om att låta utreda frågan om ett kommunalför-
bund för gymnasieskolan i Sydnärke och samverkansavtal med Örebro
kommun.

Sydnärkegruppen beslutade den 23 september 1998, § 9, att rekom-
mendera kommunerna

att bilda ett kommunalförbund, som benämns Sydnärkes Utbildnings-
förbund, för gymnasie- och vuxenutbildning i Askersunds, Hallsbergs,
Kumla och Laxå kommuner,

att anta förslag till förbundsordning för kommunalförbundet,

att godkänna avsiktsförklaring inför bildandet av Sydnärkes Utbild-
ningsförbund,

att utse tre ledamöter med lika många ersättare till förbundsdirektio-
nen för perioden 1 januari 1999 till och med 31 december 2002,

att tillstyrka förslag till budget 1999,

att godkänna principer för hantering av pensionsskulder mm,

att godkänna fördelning av kommunalförbundets kostnader enligt bi-
laga till förbundsordningen,

att tillstyrka förslag till avtal om samverkan avseende gymnasieutbild-
ning för ungdomar mellan bildningsnämnden i Örebro kommun och
Sydnärkes Utbildningsförbund, samt

att vad som anges i förbundsordningen skall gälla för förbundsord-
ningens ikraftträdande och verksamhetens igångsättande i kommunal-
förbundet.

forts
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-27

Ks § 107, forts

Au § 273, forts

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 oktober 1998, § 74, att
rekommendera kommunstyrelsen att anta förslaget.

Vidare skall enligt förbundsordningen kommunfullmäktige i Kumla
utse två revisorer samt två ersättare.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslagen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslagen.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-03

Ks § 108

Au § 285

Valdistriktsindelning  och särskilt röstmottagningsställe vid valet
till EU-parlamentet år 1999

Vid det förra valet till EU-parlamentet hade länsstyrelsen möjlighet att
efter hörande av valnämnden slå samman valdistrikt. Den nya
vallagen ger inte denna möjlighet utan, om kommunen vill ha andra
valdistrikt vid valet till EU-parlamentet hanteras frågan på samma sätt
som en permanent valdistriktsförändring d v s kommunfullmäktige
skall senast i november månad året före valåret lämna förslag till
länsstyrelsen om förändring av valdistrikt.

Vid det förra valet till EU-parlamentet inrättades särskilt röstmottag-
ningsställe i Ekeby. Enligt vallagen bör ett särskilt röstmottagnings-
ställe vara öppet minst en timme före klockan 11.00 och minst en
timme efter klockan 15.00.

Valnämnden beslöt, med ändring av tidigare beslut (§11/98), den 28
oktober 1998, § 13, att föreslå kommunfullmäktige

att till länsstyrelsen avge följande förslag till valdistriktsindelning att
gälla vid valet till EU-parlamentet den 13 juni 1999,

att Hällabrottets och Ekeby-Kvarntorps valdistrikt bildar ett distrikt,
Stadshusets och Åsens valdistrikt bildar ett distrikt, Idrottsparkens och
Haga  valdistrikt bildar ett distrikt,

att övriga distrikt nämligen Kumlaby, Malmen, Fylsta och Åbytorp-
Hardemo är oförändrade, samt

att ett särskilt röstmottagningsställe anordnas i Ekeby med öppethål-
lande klockan 10.00-16.00.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

forts
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Ks § 108, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget
_____
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-03

Ks § 109

Au § 286 Dnr 300/98.702

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen

Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av
alkoholdrycker vid Restaurang Slottet har inkommit från Festfixarna i
Kumla HB, Götgatan 17, 692 31 Kumla.

Kommunens alkoholhandläggare har den 28 oktober 1998 inkommit
med utredning i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta

att serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen meddelas Festfix-
arna i Kumla HB för serveringsstället Restaurang Slottet för servering
av alkoholdrycker till allmänhet i enlighet med ansökan, samt

att Göran Borglunds serveringstillstånd för samma lokal återkallas
med stöd av alkohollagens 7 kap 10 § med anledning av restauratörs-
skifte.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen meddelas Festfix-
arna i Kumla HB för serveringsstället Restaurang Slottet för servering
av alkoholdrycker till allmänhet i enlighet med ansökan, dock med
villkoret att serveringstillståndet prövas på nytt efter ett år, samt

att Göran Borglunds serveringstillstånd för samma lokal återkallas
med stöd av alkohollagens 7 kap 10 § med anledning av restauratörs-
skifte.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget
_____

Exp:
Patrik Germer f.v.exp.



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

15

Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-03

Ks § 110

Au § 287  Dnr 301/98.023

Tillsättande av tjänst som förvaltningskamrer vid kultur- och
fritidsförvaltningen

Ekonomichef Ronny Salomonsson och kultur- och fritidschef Lennart
Mehle redogör i skrivelse av den 2 november 1998 för hur ärendet har
handlagts samt föreslår att tjänsten som förvaltningskamrer på kultur-
och fritidsförvaltningen erbjuds till Catarina Carlsson, Kumla.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att erbjuda Catarina Carlsson tjänsten med tillträde enligt överens-
kommelse.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget
_____

Exp:
Catarina Carlsson
Kultur- o fritidsnämnden
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-03

Ks § 111

Au § 288 Dnr 255/98.256

Försäljning av del av fastigheten Kumla Kvarntorp 1:5

Mellan Kumla kommun och Sven-Erik Ekholm har ett köpekontrakt
upprättats vari kommunen säljer ett markområde av del av fastigheten
Kumla Kvarntorp 1:5. Området omfattar ca 23 005 kvm och köpeskil-
lingen uppgår till 498 000 kronor.

Avtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen i Kumla kom-
mun genom särskilt beslut godkänner detsamma.

Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i kommunstyrelsen (§ 98/98),
avseende fastighetsreglering.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna avtalet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget
_____

Exp:
Thage Arvidsson
Bo Örtegren
Ewa Petterson
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Kommunstyrelsen 1998-11-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-10-27

Ks § 112

Au § 275 Dnr  298/98.253

Försäljning av fastigheten Kumla Blåmesen 1

Köpeavtal har upprättats enligt vilket Kumla kommun till Kumla fas-
tighets AB försäljer fastigheten Kumla Blåmesen 1 för en köpeskilling
om 244 300 kronor.

Syftet med försäljningen är att man på fastigheten skall uppföra la-
gerlokal.

Köpeavtalet gäller under förutsättning av att kommunstyrelsen i sär-
skilt beslut godkänner detsamma.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna köpeavtalet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Thage Arvidsson
Ewa Pettersson


