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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Ks § 19

Anmälan av arbetsutskottets protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
den 11 och 16 februari samt den 2 mars 1999.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 20

Au § 57  Dnr 351/98.100

Per Holms m fl motion angående Kumlas närhet till universitetet i
Örebro

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 1998, § 91, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Per Holm
m fl.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att det görs en konsekvensbeskrivning som tar fram vilka tillväxtmöj-
ligheter som utvecklingen av universitetsområdet i Örebro innebär för
Kumla, samt

att Kumla kommun verkar för att en direktlinje etableras genom Syd-
närke och Kumla till universitetet i Örebro.

Arbetsutskottet beslutade den 19 januari 1999, § 12

att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson att senast den 24 feb-
ruari 1999 avge förslag till yttrande.

Torbjörn Ahlin föreslår att motionssvaret även skall innehålla ett
avsnitt om fortsatt exploatering i Ekeby.

Dan-Åke Moberg föreslår att man antar förslag till yttrande över
motionen.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget för-
slag.
_____

                                      forts
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Ks § 20, forts

Per Holm yrkar bifall till motionen.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Per Holms förslag samt sitt i arbetsut-
skottet lagda förslag.

Ordförande framställer följande propositionsordning: Först ställs till-
styrkan till arbetsutskottets förslag mot tillstyrkan till Per Holms
yrkande. Därefter ställs bifall till Ahlins förslag angående Ekeby mot
avslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag, samt

att avslå Ahlins förslag.

Per Holm, Torbjörn Ahlin och Kent Sundström reserverar sig till för-
mån för Per Holms förslag.

Torbjörn Ahlin och Per Holm reserverar sig till förmån för Torbjörn
Ahlins förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 21

Au § 58    Dnr 22/99.174

Taxa för sotningsverksamheten samt frågan om sotningsverksam-
hetens framtida utformning

Kumla och Hallsbergs kommuner har samverkat kring sotningen
sedan år 1986. Avtalet mellan kommunerna har löpt ut. Verksamheten
bedrivs för närvarande avtalslöst. Diskussioner har förts mellan kom-
munerna om sotningsväsendets framtida utformning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 februari 1999 att
uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson att arbeta vidare med
frågan om privatisering av sotningsverksamheten.

I anledning härav har kungörelse gjorts i Post- och Inrikes Tidningar
om att Kumla kommun skall utse skorstensfejarmästare.

I samband med diskussionerna om sotningsväsendets framtid har för-
slag till ny enhetlig sotningstaxa för kommunerna i Sydnärke arbetats
fram. Taxeförslaget bygger på en lokal timpenning och tidsåtgång per
typ av objekt. Förslaget skiljer sig åt mellan kommunerna när det
gäller inställelsetiden som varierar med kommunernas olika geogra-
fiska förhållanden. Sotningstaxan har antagits av Askersunds, Halls-
bergs och Laxå kommuner.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att sotningen skall överföras i privat regi,

att anta förslaget till ny sotningstaxa, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att utse skorstensfejarmästare, träffa
avtal med denne och fastställa arvode.
_____

MBL-förhandlingar har genomförts och parterna har inget att erinra.

forts
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Ks § 21, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 22

Au § 59   Dnr 54/99.026

Förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan 1999,
Utvärdering av Kumla kommuns Jämställdhetsplan 1999 samt
Kartläggning av löneskillnader 1998

Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare med minst tio
anställda upprätta en årlig jämställdhetsplan. En redovisning och
utvärdering av mål och åtgärder skall redovisas i efterföljande års
plan.

Enligt jämställdhetsplanen skall även alla arbetsgivare årligen kart-
lägga löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Kommunfullmäktige antog den 24 november 1997, § 100, Jämställd-
hetsplan för Kumla kommun.

Personalchef Birgitta Nilsson redovisar i skrivelse av den 9 februari
1999 förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan 1999.

Centrala samverkansgruppen har behandlat ärendet och har inget att
erinra mot förslaget.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna förslag till ändringar och tillägg för Jämställdhetsplan
1999 daterad den 9 februari 1999.
_____

Margareta Hultman Brikell föreslår att man i Utvärdering av Kumla
kommuns jämställdhetsplan 1998 skall komplettera stycket Rekryte-
ring/utbildning med information om hur lön och ansvarsområde ser ut
för de manliga cheferna jämfört med de kvinnliga samt att stycket
Arbetsmiljö skall kompletteras med analys och åtgärder när sjukfrån-
varon stiger.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att tillstyrka arbetsutskottets förslag med Margareta Hultman Brikells
tilläggsförslag.

_____
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 23

Au § 60              Dnr 41/99.042

Ombudgetering av investeringar från år 1998 till budget för år
1999 

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 11 februari
1999 föreslår ekonomichefen i en skrivelse att ombudgetering av inve-
steringar från 1998 till 1999 års budget sker enligt bilagda förteckning
med sammanlagt 12 764 000 kronor på utgiftssidan och 880 000 kro-
nor på inkomstsidan dvs en sammanlagd nettoutgift om 11 884 000
kronor.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 24

Au § 61              Dnr 42/99.042

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 1998 till budget
för år 1999

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 11 februari
1999 föreslår ekonomichefen i en skrivelse att totalt 3 652 000 kronor
av 1998 års budgetavvikelser överföres till 1999 års budget i enlighet
med upprättad förteckning.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att bifalla förslaget.
_____

Rolf Östman föreslår att barn- och utbildningsnämnden inte skall
belastas med någon överföring.

Annica Eriksson yrkar avslag på Rolf Östmans förslag.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag, samt

att avslå Rolf Östmans förslag.

Rolf Östman och Margareta Hultman Brikell reserverar sig mot
beslutet till förmån för Östmans förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 25

Au § 62               Dnr 51/99.042

Förslag till fördelning  av överförd avvikelse från år 1998 till år
1999 för kommunstyrelsens område

Förslag till fördelning av överföring från 1998 års bokslut till 1999 års
budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde har utarbetats inom
kommunledningskontoret.

Kommundirektör Thage Arvidsson och ekonomichef Ronny
Salomonsson föreslår i skrivelse av den 22 februari 1999 under förut-
sättning av kommunfullmäktiges beslut

att det överförda överskottet från år 1998 på totalt 2 470 000 kronor
fördelas med 2 145 000 kronor på driftbudgeten och 325 000 kronor
på investeringsbudgeten enligt ovanstående förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget
_____

Exp:
Thage Arvidsson
Bo Örtegren
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 26

Au § 63              Dnr 58/99.041

Budgetanvisning för budget 2000 och flerårsbudget 2001-2002

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till budgetanvisningar
för budgetåret 2000 och flerårsbudget 2001-2002.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 27

Au § 64 Dnr 50/99.005

Kumla kommuns webbplats

Kommunledningskontoret har upprättat PM med riktlinjer angående
Kumla kommuns webbplats.

Kommunledningskontoret  föreslår i PM av den 22 februari 1999
kommunstyrelsen besluta

att Kumla kommuns webbplats är godkänd för publicering i enlighet
med de riktlinjer som anges i PM:en.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Förvaltningscheferna + handl
Siw Nockner + handl
IT-enheten + handl
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 28

Au § 65   Dnr 55/99.702

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen

Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av
alkoholdrycker vid Pizzeria Hällabrottet har inkommit från Suleyman
Alp, Hjalmar Bergmans väg 128, 703 59 Örebro.

Kommunens alkoholhandläggare har den 23 februari 1999 inkommit
med utredning i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta

att avslå aktuell ansökan med hänvisning till alkohollagens 7 kap 8 §
1 st.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Patrik Germer
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 29

Au § 66 Dnr 57/99.702

Ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen

Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av
alkoholdrycker vid restaurang Nya Sörgården har inkommit från A.J.
Kourieh Handelsbolag, Köpmangatan 26, 692 30 Kumla.

Kommunens alkoholhandläggare har den 24 februari 1999 inkommit
med utredning i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta

att permanent serveringstillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen medde-
las A.J. Kourieh Handelsbolag för serveringsstället restaurang Nya
Sörgården för servering av alkoholdrycker till allmänhet i restau-
rangen i enlighet med ansökan, samt

att kommunen avslår ansökan avseende uteservering.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Patrik Germer
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-02-16

Ks § 30

Au § 41  Dnr 326/98.011

Förslag till plan- och byggprogram 1999-2001

Plan- och byggprogrammet upprättas årligen och beskriver de tre när-
maste årens planerings- och exploateringsverksamhet.

Förslag till plan- och byggprogram 1999-2001 har upprättats.

Allmänna utskott beslutade den 24 november 1998, 304, att förslaget
till nytt plan- och byggprogram skickas på remiss.

Förslaget har varit remitterat till berörda byggherrar m fl varvid fyra
synpunkter inkommit. Vissa justeringar och kompletteringar har gjorts
av remissförslaget. Förslaget föreslås gå vidare till kommunstyrelsen
för antagande.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta förslaget.
_____

Margareta Hultman Brikell föreslår att man på sidan 13 punkt 24
Brändåsvägen, Norra Kumlaby skall stryka följande del av texten i
andra meningen: varvid även en utvidgning av bebyggelsegruppen kan
diskuteras.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____

Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen 1999-03-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-03-02

Ks § 31

Au § 67              Dnr 53/99.021

Förslag till lönekriterier och fördelning av verksamhetsutrymme
1999

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till lönekriterier och
fördelning av verksamhetsutrymme 1999.

Personalchef Birgitta Nilsson föreslår i skrivelse av den 8 februari
1999 kommunstyrelsens arbetsutskott

att anta de nya föreslagna kriterierna för individuell bedömning,

att huvudsaklig inriktning för löneöversynsförhandlingar 1999 skall
vara de nya lönekriterierna,

att anta föreslagen fördelning och inriktning, samt

att anta föreslagen fördelning av verksamhetsutrymmet från och med
den 1 april 1999.

Arbetsutskottet beslutar

att anta förslagen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande att fatta beslut efter att MBL-förhandlingarna
är avslutade.
_____

Exp:
Personalavdelningen
Förvaltningscheferna


