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Kommunstyrelsen 1998-12-02

Ks § 113

Anmälan av utskottens protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens allmänna
utskott den 17 och 24 november 1998.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-24

Ks § 114

Au § 312             Dnr 295/98.610

Eva Blomqvists motion angående pilotprojekt ”Skolgården som
klassrum”

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 1998, § 67, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Eva
Blomqvist.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att sätta igång pilotprojektet ”Skolgården som klassrum” på Talläng-
ens skola.

Allmänna utskottet beslöt den 3 november 1998, § 293,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att senast den 18 novem-
ber 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 1998-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-24

Ks § 115

Au § 313 Dnr 315/98.024

Ersättningar till förtroendevalda

Inför den nya mandatperioden har förslag till ändring av fasta ersätt-
ningar till förtroendevalda tagits fram.

Förändringarna innebär dels en anpassning till fullmäktiges tidigare
beslut att kommunstyrelsen skall ha endast ett utskott och dels en änd-
rad bedömning av tidsåtgången för de förtroendevalda i barn- och ut-
bildningsnämnden och i Kumla Fastighets AB. Vidare har föreslagits
att de fasta ersättningarna i samrådsorganen tas bort.

Föreligger även förslag till Bestämmelser om Ekonomiska förmåner
till förtroendevalda i Nerikes Brandkår.

Allmänna utskottet beslutade den 17 november 1998, § 301 och den
24 november 1998, § 313  föreslå fullmäktige att anta förslagen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslagen.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-24

Ks § 116

Au § 314 Dnr 324/98.104

Ändring av regler för bidrag till politiska partier i Kumla

Kommunledningskontoret har avgivit förslag till ändring av regler för
bidrag till politiska partier i Kumla.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-24

Ks § 117

Au § 315 Dnr 313/98.346

Ändring av taxan för Kumla kommuns vatten och avloppsverk

Kommunfullmäktige antog den 18 januari 1988 taxa för Kumla kom-
muns vatten – och avloppsverk. Sedan dess har ett flertal ändringar
gjorts i taxan utan att den har redigerats om i sin helhet. Indexklausu-
lerna är föråldrade och bör skrivas om.

Tekniska kontoret har upprättat förslag till revidering av taxa för
Kumla kommuns vatten och avloppsverk.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta föreslagna revideringar.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-03

Ks § 118

Au § 289            Dnr 220/98.091

Ansökan om bidrag till lokalhyra för ungdomsverksamhet

Ansökan har den 7 juli 1998 inkommit från Kerstin Nilsson avseende
bidrag till lokalhyra för ungdomsverksamhet.

Allmänna utskottet beslöt den 25 augusti 1998, § 189,

att man är positiv till att kommunen tillhandahåller lokal för verksam-
heten samt,

att ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för vidare hand-
läggning.

Ärendet har ej behandlats i kultur- och fritidsnämnden.

Kumlabostäder har erbjudit lokal för verksamheten.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag i 1999 års budget
med 24 000 kronor för hyreskostnad för lokalen för år 1999,

att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter i 1999 års budget, samt

att utvärdering av verksamheten skall ske efter ett år.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att utvärdering av verksamheten skall ske under april-maj 1999,

att i övrigt bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Kerstin Nilsson
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Kommunstyrelsen 1998-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-03

Ks § 119

Au § 290 Dnr 293/98.292

Hyreskontrakt för lokaler för fritidsverksamhet och ungdomscafé

Mellan Närkefastigheter AB i Laxå  och Kumla kommun har förslag
till hyreskontrakt upprättats vari kommunen hyr en lokal på fastighe-
ten Hällabrottet 7:15. Syftet med hyreskontraktet är att lokalen skall
användas till fritidsverksamhet och ungdomscafé.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag med 4 000 kronor
i 1998 års budget avseende hyra för november och december 1998
samt med 20 000 kronor i 1999 års budget avseende hyra för januari-
oktober 1999, samt

att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter i 1998 års budget med 4 000 kronor och i 1999 års budget med
20 000 kronor.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-17

Ks § 120

Au § 299         

Firmateckning för kommunens bank- och postgirokonton

Vissa justeringar behöver göras i beslutet om firmateckning för
kommunens bank- och postgirokonton. Följande förslag till ny för-
teckning har utarbetats.

Kommunens bank- och postgirokonton tecknas av följande personer
två i förening, enligt nedan angivna alternativ:

Kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg
Kommunstyrelsens vice ordförande Annica Eriksson
Ekonomichef Ronny Salomonsson
Budgetkamrer Ingemar Edsander
Redovisningskamrer Dan Aronsson
Ekonomiassistent Arja Lannby
Redovisningsassistent Ylva Kumblad
Ekonomiassistent Marika Andersson

Alternativa namnkombinationer:

Dan-Åke Moberg – Ronny Salomonsson
Dan-Åke Moberg – Ingemar Edsander
Dan-Åke Moberg – Dan Aronsson
Annica Eriksson – Ronny Salomonsson
Annica Eriksson – Ingemar Edsander
Annica Eriksson – Dan Aronsson
Ronny Salomonsson – Ingemar Edsander
Ronny Salomonsson – Dan Aronsson
Ronny Salomonsson – Arja Lannby
Ronny Salomonsson – Ylva Kumblad
Ronny Salomonsson – Marika Andersson
Ingemar Edsander – Dan Aronsson
Ingemar Edsander – Arja Lannby
Ingemar Edsander – Ylva Kumblad
Ingemar Edsander – Marika Andersson
Dan Aronsson – Arja Lannby
Dan Aronsson – Ylva Kumblad
Dan Aronsson – Marika Andersson                                          forts
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Kommunstyrelsen 1998-12-02

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-11-17

Ks § 120, forts

Au § 299, forts

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Resp vald
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Kommunstyrelsen 1998-12-02

Ks § 121

Kumla kommuns kulturpris år 1998

Kulturpriskommittén har med följande motivering föreslagit att 1998
års kulturpris tilldelas Peter Franzén.

”I mitten av 1970-talet köpte Peter Franzén elgitarr, bildade musik-
grupp och ordnade övningslokal i gamla varmbadhuset. Flera musik-
grupper sökte sig till lokalen. Nu började Peter Franzéns mångåriga
engagemang för rockgrupperna i Kumla, vilket lett till att han under
20 år varit ledande gestalt inom ungdomsmusiken i Kumla. Tidigt för-
sökte Peter få till stånd ett samarbete mellan rockgrupperna. Kumla
Förenade Musiker, en förening med bland annat samordnande upp-
gifter, har med ett kort avbrott varit verksam sedan mitten av 1970-
talet med Peter Franzén som ordförande och ”ankare” flertalet år.
Föreningens behov av övningslokaler fick tillfälliga lösningar i form
av bland annat källaren på Fylsta skola och en lokal på
Skottvallavägen. Idag disponerar föreningen ändamålsenliga lokaler i
Folkets hus. I alla dessa arbetskrävande ”lokalprocesser” har Peter
varit drivande. Ljudstudion i de tillfälliga lokalerna byggde Peter i
princip själv.

De ungdomar som ingår i källarbanden har ofta rockmusiken och det
egna musicerandet som det allt annat överskuggande intresset. Kumlas
Förenade Musiker får därmed en större betydelse och Peter Franzéns
engagemang en social dimension utöver den musikaliska.

Peter Franzéns ”sociala” engagemang yttrar sig i att han aktivt försökt
nå handikappade ungdomar för att knyta dem till verksamheten. Han
har engagerat sig för ungdomar i riskzonen. Peter Franzén har arbetat
med Sydnärkerock – ett årligt arrangemang med de fyra sydnärke-
kommunerna och har samarbetat med fritidsgårdarna. Han har med-
verkat i så kallade drogfria luciafiranden och hjälpt till att arrangera
avslutningsrevyer på högstadieskolorna Kumlaby och Vialund samt
musikcaféer för förståndshandikappade. Han har medverkat i projekt
såsom Ungdomsveckan och arrangemanget Musik direkt liksom i
Rock för Fred. Peter Franzén har anordnat ”öppet hus” i föreningens
lokaler för barn inom barnomsorgen och ”fria aktiviteter” för skol-
barn. Inte att förglömma är en tidig 24 timmars musikdemonstration
på Kumla torg när föreningen en period stod utan övningslokaler.

forts
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Kommunstyrelsen 1998-12-02

Ks § 121, forts

Peter Franzén har också tillsammans med Kumla kommun medverkat
i två projekt med syfte att utveckla de lokala rockbanden. Det var dels
experimentell musik med tonsättaren Örjan Fahlström och dels utbild-
ning i rockmusik med den etablerade musikgruppen Motvind.

Peter Franzén spelar och komponerar egen musik. 1987 var han med
om att vinna Rock-SM med den lokala musikgruppen Drama.

Sedan 1986 är Peter Franzén anställd på studieförbundet Studiefräm-
jandet som ungdomsmusikansvarig för södra Närke. Han har därvid
även utfört en folkbildande uppgift genom att på olika sätt föra upp
ungdomsmusikens utveckling och betydelse på dagordningen.”

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____


