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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Ks § 56

Anmälan av arbetsutskottets protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
den 18 och 26 maj 1999.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Ks §  57

Au § 153  Dnr  82/99.001

Margareta Hultman Brikells m fl motion om utökad närvarorätt i
nämnders och styrelsers arbetsutskott

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999, § 17, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Margareta
Hultman Brikell m fl.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att närvarorätt i enlighet med motionen införs i nämnders och styrel-
sers arbetsutskott.

Arbetsutskottet beslutade den 13 april 1999, § 115,

att uppdra åt kansliavdelningen att senast den 19 maj 1999 avge för-
slag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att avslå motionen.
_____

Margareta Hultman Brikell och Rolf Östman yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Margareta Hultman Brikell och Rolf Östman reserverar sig mot
beslutet till förmån för bifall till motionen.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Ks §  58

Au § 154 Dnr 83/99.001

Rolf Östmans m fl motion om ändrad kommunal förtroendeman-
naorganisation m m

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999, § 18, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Rolf Östman
m fl.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att införa ett system för fördelning av resurser till oppositionen som
motsvarar den aktuella politiska situationen,

att förändringarna genomförs från och med

att införa rätt till arvode för studiebesök i kommunala verksamheter
för ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser, samt

att kostnaderna för ovanstående finansieras via förändringar i arvodes-
regler och i det kommunala partistödet.

Arbetsutskottet beslutade den 13 april 1999, § 116,

att uppdra åt kansliavdelningen att senast den 19 maj 1999 avge för-
slag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
_____

Rolf Östman yrkar bifall till motionen.

                                                                                                     forts
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Ks § 58, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Rolf Östman, Margareta Hultman Brikell och Johan Lagerfelt reserve-
rar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Ks §  59

Au § 155       Dnr 94/99.001

Lars-Åke Kjellmans och Johan Lagerfelts motion om valfrihets-
och konkurrensutsättningsprogram

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999, § 19, att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en motion av Lars-Åke
Kjellman och Johan Lagerfelt.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kommunen tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att i enlighet
med motionens riktlinjer utarbeta ett valfrihets- och konkurrensutsätt-
ningsprogram.

Arbetsutskottet beslutade den 13 april 1999, § 117,

att uppdra åt kansliavdelningen att senast den 19 maj 1999 avge för-
slag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att avslå motionen.

Lars-Åke Kjellman reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Lars-Åke Kjellman och Johan Lagerfelt reserverar sig mot beslutet till
förmån för bifall till motionen.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Ks §  60

Au § 156      Dnr 157/99.042

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 1998 för
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har överlämnat årsre-
dovisning och revisionsberättelse för år 1998.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att lägga ärendet till handlingarna.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Ks §  61

Au § 157   Dnr 153/99.107

Ändring av bolagsordning för Kumla fastighets AB

Med anledning av ändringar i aktiebolagslagen har bolagsstämman i
Kumla fastighets AB beslutat att ändra bolagsordningen. Ändring i
bolagsordningen skall  godkännas av kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna ändring av bolagsordningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Ks §  62

Au § 158    Dnr 161/99.107

Ändring av bolagsordning för Kumla Bostäder AB

Med anledning av ändringar i aktiebolagslagen har bolagsstämman i
Kumla Bostäder AB beslutat att ändra bolagsordningen. Ändring i
bolagsordningen skall  godkännas av kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna ändring av bolagsordningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-18

Ks §  63

Au § 139   Dnr 167/99.026

IULA:s jämställdhetsdeklaration

Styrelsen för IULA - International Union of Local Authorities - antog
den 25 november 1998 en deklaration om jämställdhet ”IULA
Worldwide Declaration on Women in Local Government”.

I cirkulär 1999:32 från Svenska Kommunförbundet rekommenderas
varje kommunfullmäktige att ta upp deklarationen till behandling och
göra dess intentioner till kommunens egna.

Sydnärkesgruppen beslutade den 28 april 1999, § 13 att rekommen-
dera kommunerna att ställa sig bakom IULA:s jämställdhetsdeklara-
tion.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att ställa sig bakom IULA:s jämställdhetsdeklaration.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Ks §  64   Dnr 178/99.046

Utdelning ur ICA/BOB stipendiefond 1998

Kommunstyrelsen har att årligen besluta om utdelning ur fonden efter
förslag från Kulturpriskommittén.

Kommunstyrelsen beslutar

Att utse följande stipendiater för utdelning ur ICA/BOB stipendiefond
1999:

Kristofer Bohlin, 8 000 kronor
Erik Claesson, 5 000 kronor
Ingrid Danielsson, 7 000 kronor
Per-Johan Gustafsson, 5 000 kronor
Johan Haglund, 5 000 kronor
Åsa Klingberg, 5 000 kronor
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Mats Runering, f v exp
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-26

Ks §  65

Au § 159  Dnr 163/99.109

Remiss - Framtidens förbund för kommuner och landsting

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har på uppdrag
av sina respektive styrelser utrett frågan om framtidens förbund för
kommuner och landsting. Resultatet av utredningen har dokumenterats
i rapporterna Framtidens förbund för kommuner och landsting - Över-
vägande och förslag respektive Ett fakta och bakgrundsmaterial.

Kommunernas remissvar skall ha inkommit till Svenska kommunför-
bundet senast den 28 maj 1999.

Sydnärkesgruppen beslutade den 28 april 1999, § 9,

att uppdra åt kommuncheferna att utarbeta förslag till yttrande med
tillstyrkan till alternativet med gemensamt förbund.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta yttrandet med tillstyrkan till alternativet med gemensamt för-
bund.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Svenska Kommunförbundet
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-18

Ks §  66

Au § 140       Dnr 166/99.253

Försäljning av del av fastigheten Kumla 12:74

Köpeavtal har upprättats enligt vilket Kumla kommun till Kumla Fas-
tighets AB försäljer del av fastigheten Kumla 12:74 för en köpeskil-
ling om 126 000 kronor.

Syftet med försäljningen är att man på fastigheten skall uppföra
ersättningslokal för Lill-Annas leveransbageri.

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

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna avtalet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ewa Petterson
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-05-18

Ks §  67

Au § 141     Dnr 150/99.057

Anhållan om leasing av bilar

Socialförvaltningen anhåller i skrivelse av den 6 maj 1999 om leasing
av ytterligare två bilar , en till Individ- och familjeomsorgen och en
till hemtjänstgruppen i Hällabrottet.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att bevilja socialnämnden tilläggsanslag med 210 000 kronor på inve-
steringsbudgeten för inköp av två stycken personbilar,

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

att uppdra åt tekniska kontoret att utarbeta ett förslag till system för
hur service och reparation av kommunens fordon skall ske.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Ks §  68

Delegation för tillsättande av tjänster

Med anledning av sommaruppehållet behöver delegation till kommun-
styrelsens arbetsutskott ske för tillsättande av följande tjänster:

Personalchef
Kommunsekreterare
Förvaltningskamrer,  barn- och utbildningsförvaltningen
Vik personalsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att besluta om till-
sättande av ovanstående tjänster.
_____

Exp:
Kansliavdelningen
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-06-01

Ks §  69

Au § 164          Dnr 115/99.091

Hjälp till Kosovos folk

Europarådets kommunalkongress har den 19 april 1999 översänt skri-
velse angående hjälp till Kosovos folk.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att lämna in en intresseanmälan om partnerskap, samt

att uppdra åt kommunledningskontoret att besvara skrivelsen med
information om vilka olika åtgärder som redan vidtagits.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Kansliavdelningen
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Kommunstyrelsen 1999-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-06-01

Ks §  70

Au § 163 Dnr 175/99.044

Tallängens skola

Vid om- och tillbyggnaden av Tallängens skola sommaren/hösten
1998 uppdagades att källarvåningen på vissa ställen hade stora fukt-
skador.

Byggtekniska utskottet beslutade den 1 december 1998, § 34,

att fuktproblemen i källaren måste åtgärdas, samt

att uppdra åt byggledare Göran Fagerström att redovisa vidare åtgär-
der.

Byggledare Göran Fagerström redogör för hittills genomförda åtgär-
der.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att man i samband med upprustningen av skolgården i sommar skall
fortsätta arbetet med att förbättra fuktskadorna på de ej åtgärdade
delarna och sanera fuktskadorna invändigt, samt

att för täckande av tillkommande investeringsutgifter om 1 100 000
för åtgärdande av fuktskador vid Tallängens skola föra över 300 000
kronor från om- och tillbyggnad vid Hardemo skola, projektkonto
0592, samt 800 000 kronor från nybyggnad av Ekeby skola, projekt-
konto 0597, till projektkonto 0584 ombyggnad Tallängens skola.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Göran Fagerström


