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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Ks § 81

Anmälan av arbetsutskottets protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
den 14, 16, 27, 28 samt 30 september 1999.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-28

Ks § 82

Au § 227    Dnr 114/99.882

Kerstin Cederströms och Gull-May Arnells motion om manifesta-
tion av barnbiblioteket Sagas 100-årsjubileum

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 1999, § 30, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Kerstin
Cederström och Gull-May Arnell.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun avsätter 5 000 kronor per skolbibliotek och år
under tre års tid utöver de nu gällande anslagen, samt

att begreppet skolbibliotek förs in i den kommande skolplanen.

Arbetsutskottet beslutade den 27 april 1999, § 136,

att uppdra åt barn- och utbildningschef Anders Nordin och kultur- och
fritidschef Lennart Mehle att avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att tillstyrka motionens intention kring bibliotekets roll för barn och
ungdom,

att beslut kring handläggning av föreslagna åtgärder hänskjuts till
berörda facknämnder, samt

att motionen därmed anses vara besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-28

Ks § 83

Au § 228 Dnr 93/99.101

Redovisning av obesvarade motioner

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

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende
motioner som fortfarande är under beredning.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-28

Ks § 84

Au § 230 Dnr 243/99.406

Taxa för verksamhet enligt Miljöbalken

Enligt 27 kap 1 § Miljöbalken kan kommunfullmäktige besluta om
avgifter för prövning och tillsyn enligt denna lag.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 9 september 1999 beslutat att
överlämna föreliggande förslag till taxa till fullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige

att anta föreslagen taxa.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-14

Ks § 85

Au § 217 Dnr 127/99.168

Slutrapporter angående 2000-projektet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 januari 1999, § 11,
att uppdra åt fastighetsavdelningen, gatuavdelningen, vuxenomsorgen,
kostverksamheten, IT-enheten, de kommunala bolagen och kommu-
nens krisgrupp att för sin del se över behovet av förstärkt jour och
beredskap inför millennieskiftet samt hålla arbetsutskottet informerat
om vilka åtgärder man planerar att vidtaga med anledning av millen-
nieskiftet.

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 1999, § 121 att uppdra åt de
verksamheter som inte lämnat rapport om tänkt jour och beredskap att
senast den 30 maj 1999 lämna rapport till kommunstyrelsens arbetsut-
skottet, samt

att uppdra åt de kommunala bolagen att senast den 30 maj 1999 lämna
en lägesbeskrivning över sin planering och förberedelser inför millen-
nieskiftet.

Vidare beslutade arbetsutskottet den 8 juni 1999, § 175,

att uppdra åt fastighetsavdelningen, gatuavdelningen, vuxenomsorgen,
kostverksamheten, IT-enheten och kommunens krisgrupp att senast
den 31 augusti 1999 lämna slutrapport avseende sin del av behovet av
förstärkt jour och beredskap inför millennieskiftet samt vilka åtgärder
man planerar att vidtaga med anledning av millennieskiftet, samt

att uppdra åt de kommunala bolagen att senast den 31 augusti 1999
lämna en slutrapport avseende behovet av förstärkt jour och beredskap
inför millennieskiftet samt lägesbeskrivning över sin planering och
förberedelser inför millennieskiftet.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna rapporterna.
_____
                                                                                               forts
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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Ks § 85, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Bo Örtegren
Håkan Hjelm
Ronny Salomonsson
Dan-Åke Moberg
Annika Eriksson
Torbjörn Ahlin
Thage Arvidsson
Liselott Rigardt
Kumla Fastighets AB
Kumla Bostäder AB
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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-28

Ks § 86

Au § 231 Dnr 248/99.252

Avtal mellan Kumla Kyrkliga Samfällighet och Kumla kommun
angående förvärv av del av Hardemo Kyrka 1:1

Förslag till avtal om förvärv av fastigheten Hardemo Kyrka 1:1,
daterat den 16 september 1999, har upprättats mellan Kumla Kyrkliga
Samfällighet och Kumla kommun.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna avtal angående förvärv av del av Hardemo Kyrka 1:1
daterat den 16 september 1999.

Torbjörn Ahlin deltar ej i beslutet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.

Torbjörn Ahlin deltar ej i beslutet.
_____

Exp:
Tekniska kontoret
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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-28

Ks § 87

Au § 232 Dnr 259/99.185

Ansökan om medel till arbetsmarknadsprojekt

Föreningen OPUS har i samråd med Kumla kommun beslutat att
överta den befintliga verksamheten vid KAC Navet. Med anledning av
övertagandet ansöker föreningen om 425 000 kronor i driftsbidrag för
verksamhetsåret.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att bevilja föreningen bidrag om 425 000 kronor i budget för år 2000,
samt

att för tiden 1 oktober – 31 december 1999 bevilja bidrag om 160 000
kronor att tas ur anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
_____

Per Holm föreslår att bidrag endast ska beviljas för perioden 1 oktober
1999 - 30 juni 2000 och därefter skall, innan ytterligare bidrag
beviljas, ett måldokument för verksamheten upprättas och möjligheten
att få med ytterligare intressenter i projektet undersökas.

Torbjörn Ahlin föreslår att en kommunal representant tillsätts i före-
ningen OPUS.

Dan-Åke Moberg tillstyrker Ahlins förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att anta arbetsutskottets förslag,

att uppdra åt arbetsutskottet att utse en kommunal representant i före-
ningen OPUS, samt

att avslå Per Holms förslag.

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

Exp:
Föreningen OPUS
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-09-30
Budgetberedningen

Ks § 88

Au § 242 Dnr 259/98.880

Nytt bibliotek i Kumla

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 29 september
1997, § 212 samt den 24 februari 1998, § 33 om direktiv för utredning
om ett nytt bibliotek.

Förslag till program för ”parallellt skissuppdrag” angående nytt biblio-
tek m m i kv Snöskatan m fl i Kumla upprättades och arkitekterna
White arkitekter AB från Örebro, FFNS Arkitekter från Örebro,
Nyréns arkitektkontor AB från Stockholm och GF Arkitekter från
Göteborg inbjöds att göra olika förslag till utformningen av nya bibli-
oteket. Förslagen presenterades vid arbetsutskottets sammanträde den
20 april 1999.

Biblioteksutredningens arbetsgrupp har sammanställt material som
skall ligga till grund för vidare beslut. Arbetsgruppen presenterade den
15 juni 1999 det sammanställda materialet för kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta FFNS Arkitekters förslag till utformning av nytt bibliotek,
samt

att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson att anpassa förslaget
till kostnadsnivå enligt budget.
_____

Per Holm föreslår att man skall anta Nyréns arkitektkontor AB:s för-
slag.

Kent Sundström föreslår att man skall anta GF Arkitekters förslag.

Avgivna förslag justeras.

Då ordföranden finner övervägande bifall till arbetsutskottets förslag
begärs votering.
                                                                                               forts
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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Ks § 88, forts

Votering genomförs och följande personer röstar för

arbetsutskottets förslag: Dan-Åke Moberg, Annica Eriksson, Sven-
Ove Cederstrand, Björn Eriksson, Marianne Arvidsson, Carl-Gustav
Thunström, Torbjörn Ahlin och Sören Götemo.

Per Holms förslag: Per Holm, Mårten Franzson och Margareta
Hultman Brikell.

Kent Sundströms förslag: Kent Sundström och Elisabeth Ekestubbe.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____

Exp:
Thage Arvidsson
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Kommunstyrelsen 1999-10-06

Ks § 89

Avsagt uppdrag i kommunstyrelsen

Rolf Östman (v) har i skrivelse av den 17 september 1999 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Rolf Östman är ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ny
ersättare skall därför utses.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Margareta Hultman Brikell till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
_____

Exp:
Margaretha Hultman-Brikell
Birgitta Johansson Ellbén


