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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen   1995-02-15

Plats och tid Stadshuset, Storrummet
onsdagen den 15 februari 1995, kl 17.00-17.40

Beslutande      Sven-Ove Cederstrand, ordf
Annica Eriksson
Marianne Arvidsson
Per Hermansson, tjg ers
Tony Blom
Kjell Hellberg
Yvonne Hagström, tjg ers
Carl-Gustav Thunström
Rolf Östman
Torbjörn Ahlin
Ola Daréus
Leif Grahn
Barbro Holmqvist

Ej tjg ers Sofia Jonsson

Övriga Brittmarie Sandahl, sekr
Torild Hilmersson
Thage Arvidsson      

Justerare Torbjörn Ahlin

..............................     §§ 19-32
Sekreterare Brittmarie Sandahl

...............................
Ordförande Sven-Ove Cederstrand

.............................................
.
Justerare       Torbjörn Ahlin

_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-02-15

Datum för Datum för
uppsättande 1995-02-17 nedtagande     1995-03-13
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Förvaringsplats Kommunledningskontoret

..............................
Underskrift Birgitta Johansson Ellbén
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Ks § 19

Anmälan av arbetsutskottets och  byggutskottets
protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott
genom protokoll av den 17 och 31 januari 1995
samt kommunstyrelsens byggutskott genom
protokoll av den 19 januari 1995.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-17

Ks § 20

Au § 1  Dnr 1994.2061.379

Inga Davidsson-Fribergs motion om ökad
användning av solvärme i Kumla kommun

Kommunfullmäktige har den 21 mars 1994, § 40,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Inga Davidsson-Friberg framlagd motion om
ökad användning av solvärme i Kumla kommun.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att Kumla kommun prövar olika vägar att använda
solvärme i ökad utsträckning,

att kommunen informerar allmänheten om
solvärmens fördelar enligt ovan, samt

att kommunen undersöker möjligheterna att
finansiera ovanstående miljöinsatser via arbetsmarknads-
politiska åtgärder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 19
april 1994, § 96, åt miljö- och byggnadsnämnden
och Kumla Energi AB att avge förslag till
yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att bifalla motionen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-17

Ks § 21

Au § 2  Dnr 1994.2095.214

Inga Davidsson-Fribergs motion om utbyggnad av
Ekeby tätort

Kommunfullmäktige har den 13 juni 1994, § 59,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Inga Davidsson-Friberg framlagd motion om
utbyggnad av Ekeby tätort.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att området norr om Ekebygatan och eventuellt
andra delar av Ekeby planlägges, samt

att planen ger möjlighet till både
hyreslägenheter, villor och plats för skola.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 21
juni 1994, § 147, åt miljö- och byggnadsnämnden
att avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Torbjörn Ahlin föreslår följande tillägg till
yttrandet "Enligt beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 14 februari 1995, § 31,
föreslås att plan- och byggprogrammet skall
omfatta såväl småhus som flerbostadshus vad
gäller Ekeby".
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Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag med
Ahlins tilläggsförslag.
_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-31

Ks § 22

Au § 15 Dnr 1993.2217.805

Ola Daréus och Katrin Tensmyrs motion om ändring
av kommunalt aktivitetsbidrag

Kommunfullmäktige har den 15 november 1993,
§ 123, till kommunstyrelsen för beredning
överlämnat en av Ola Daréus och Katrin Tensmyr
framlagd motion om ändring av kommunalt
aktivitetsbidrag.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att nya åldersregler 5-21 år skall gälla för
utbetalning av kommunalt aktivitetsbidrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 30
november 1993 åt kultur- och fritidsnämnden att avge förslag
till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Torbjörn Ahlin föreslår att motionen bifalles.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att avslå motionen.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt förslag.
_____

Ola Daréus yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Ola Daréus, Torbjörn Ahlin och Leif Grahn
reserverar sig mot beslutet till förmån för Daréus förslag.
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_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



11

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-31

Ks § 23

Au § 16 Dnr 1995.2012.420

Övertagande av tillsyn enligt miljöskyddslagen

Av miljöskyddslagen § 44 a framgår  att
länsstyrelsen efter åtagande av en kommun får
överlåta åt den kommunala nämnd som fullgör
uppgifter inom miljö-och hälsoskyddsområdet att
utföra sådan tillsyn som annars ankommer på
länsstyrelsen.

Efter beslut i kommunfullmäktige den 21
september 1992, § 73, har Kumla kommun övertagit
viss tillsyn enligt miljöskyddslagen.

I samband med utökning eller förändring av
verksamhet kan företag bli tillståndspliktiga
enligt miljöskyddslagen. Ansvaret för tillsyn av
företaget kan därvid komma att föras från
kommunen till länsstyrelsen. I de fall kommunen
önskar behålla tillsynsansvaret måste en begäran
om överlåtelse inlämnas till länsstyrelsen.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 10 januari
1995, § 2, hemställt att fullmäktige delegerar
beslut om åtagande av tillsynsansvar enligt
miljöskyddslagen till miljö- och
byggnadsnämnden.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att delegera beslut om åtagande av
tillsynsansvar enligt miljöskyddslagen till
miljö- och byggnadsnämnden.
_____

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka förslaget.
_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-17

Ks § 24

Au § 3  Dnr 1994.2281.970

Arbetsordning för Sydnärkesgruppen

Sydnärkesgruppen bildades år 1969 som ett inter-
kommunalt samarbetsorgan. Nu gällande arbets-
ordning för Sydnärkesgruppen antogs av
fullmäktige den 18 april 1977.

Sydnärkesgruppen uppdrog i maj 1994 åt
kommunchefsgruppen att se över och aktualisera arbetsordningen
för Sydnärkesgruppen.

Förslag  till arbetsordning  redovisas i PM av
den 2 november 1994.

Sydnärkesgruppen har vid sammanträde den 16
november 1994 beslutat att rekommendera
sydnärkeskommunerna att anta förslaget till
arbetsordning för Sydnärkesgruppen.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-31

Ks § 25

Au § 17 Dnr 1995.2013.107

Nytt konsortialavtal mellan ägarna i Örebro
Energi AB samt överföring av borgensåtagande

I samband med Örebro Energi-koncernens förbe-
redelser för att anpassa verksamheten till de
nya bestämmelser som återfinns i Lagen om handel
med el har en översyn av organisationen i
koncernen skett.

Verksamheterna elhandel, service och fjärrvärme
i Hallsberg och Kumla föreslås  samordnas inom
ramen för ett bolag med namnet Sydnärke Energi
AB.

Förslag till nytt konsortialavtal mellan ägarna
i Örebro Energi AB har upprättats.

Styrelsen i Örebro Energi AB föreslår i
skrivelse av  den 11 januari 1995 att
kommunfullmäktige i Kumla godkänner förslaget
till nytt konsortialavtal samt beslutar om
överföring av borgensåtaganden.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna föreliggande förslag till nytt
konsortialavtal i Örebro Energi AB, samt

att överföra samtliga borgensåtaganden som
gjorts för Kumla Energi AB på Sydnärke Energi
AB.
_____

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka förslaget.
_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-31

Ks § 26

Au § 18 Dnr 1995.2013.107

Ordförande och revisor i Sydnärke Energi AB

Styrelsen i Örebro Energi AB har i skrivelse av
den 11 januari 1995 hemställt att
kommunfullmäktige i Kumla beslutar att nominera
styrelseordförande samt revisor och
revisorssuppleant till Sydnärke Energi AB.

Kommunfullmäktige har den 21 november 1994, § 86
a, förrättat följande val till Kumla Energi AB

ordförande Börje Pettersson (s)
revisor Bo Bergstrand (s)
revisorssuppleant Rolf Andersson (s)

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att till styrelseordförande i Sydnärke Energi AB
nominera Börje Pettersson (s) för val
påkonstituerande styrelsemöte i Sydnärke Energi
AB,

att till revisor i Sydnärke Energi AB nominera
Bo Bergstrand (s) för val på bolagsstämman i
Sydnärke Energi AB, samt

att till revisorssuppleant i Sydnärke Energi AB
nominera Rolf Andersson (s) för val på
bolagsstämman i Sydnärke Energi AB.
_____

Barbro Holmqvist föreslår att Lars Fastberg (m)
nomineras till revisorssuppleant i Sydnärke
Energi AB.

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Barbro Holmqvist reserverar sig skriftligt mot
beslutet.
_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-17

Ks § 27

Au § 4 Dnr 1994.2276.704

Överföring av medel från socialnämnden till
barn-och utbildningsnämnden

Socialnämnden har den 13 december 1994, § 115,
begärt att 538 000 kronor överföres från social-
nämndens budget till barn- och
utbildningsnämndens budget 1995. Överföringen
avser medel för lokalhyra i stadshuset och
komplettering av ADB-kostnaderna samt medel för
tolvårsverksamheten.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla framställningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-31

Ks § 28

Au § 20 Dnr 1994.2043.041

Kommunledningens, kommunledningskontorets och
räddningstjänstens budget för 1995

Förslag till fördelning av beviljade anslag i
1995 års budget för kommunledningen,
kommunledningskontoret och räddningstjänsten har
utarbetats.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-31

Ks § 29

Au § 21 Dnr 1994.2212.001

Omdisponering av anslag för ungdomsbyrån

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20
december 1994, § 307,

att uppdra åt kommunledningskontoret och
kultur-och fritidsförvaltningen att efter
behandling i respektive förvaltnings
samverkansgrupp genomföra överföringen av
ungdomsbyrån till kultur- och fritidsnämnden
samt lämna förslag till omdisponering av
ungdomsbyråns anslag.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse av
den 27 januari 1995 förslag till omdisponering.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att i 1995 års budget från och med den 1 januari
1995 omdisponera sammanlagt 978 000 kronor från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden,
samt

att överföra Ove Lundgrens och Kjell Lagemyrs
tjänster från stadsbyggnadsförvaltningen till
ungdomsbyrån.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Kultur- och fritidsndn
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-31

Ks § 30

Au § 22 Dnr 1995.2026.002

Attestförteckning för kommunstyrelsens
ansvarsområde

Enligt attestreglementet skall varje nämnd utse
beslutsattestanter och behörighetsattestanter.

Förslag till attestförteckning för
kommunstyrelsens ansvarsområde har utarbetats.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Resp utsedd + handl
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-01-31

Ks § 31

Au § 23 Dnr 1995.2021.044

Omdisponering av fasta ersättningar för
förtroendevalda

Kommunfullmäktige har den 21 november 1994,
§ 89, beslutat om justering av de fasta
ersättningarna för ordförande, vice ordförande
och gruppledare.

Budget 1995 bygger på de tidigare reglerna för
ersättningar för förtroendevalda.
Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse av
den 24 januari 1995  förslag till omdisponering
av anslag för fasta ersättningar till förtro-
endevalda.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget till omdisponering, samt

att nettobesparingen 126 700 kronor överförs
till anslaget till kommunstyrelsens förfogande
för oförutsedda utgifter.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp + handl:
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-02-15

Ks § 32

Ändrad sammanträdesdag

Kommunstyrelsen beslutar

att flytta det planerade  sammanträdet den 6
september till torsdagen den 7 september 1995.

_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-02-15

Datum för Datum för
uppsättande 1995-02-17 nedtagande     1995-03-13

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

..............................
Underskrift Birgitta Johansson Ellbén
_
_
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