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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen   1995-03-30

Plats och tid Stadshuset, Storrummet
onsdagen den 5 april 1995, kl 17.00-17.50

Beslutande      Sven-Ove Cederstrand, ordf
Marianne Arvidsson
Annica Eriksson
Dan-Åke Moberg
Tony Blom
Kjell Hellberg
Gulli Wallgren
Carl-Gustav Thunström
Rolf Östman
Torbjörn Ahlin
Börje Åström, tjg ers
Per Holm, tjg ers
Barbro Holmqvist

Övriga Torild Hilmersson, sekr
Björn Eriksson, ej tjg ers
Åke Sundeqvist, ej tjg ers
Thage Arvidsson

Justerare Torbjörn Ahlin

..............................     §§ 44-49     
Sekreterare Torild Hilmersson

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

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

_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-04-05

Datum för Datum för
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uppsättande 1995-04-07 nedtagande     1995-05-02

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

..............................
Underskrift Birgitta Johansson Ellbén
_
_
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-04-05

Ks § 44

Anmälan av arbetsutskottets och byggutskottets
protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott
genom protokoll av den 21 och 30 mars 1995 samt
kommunstyrelsens byggutskott genom protokoll av
den 24 mars 1995.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-04-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-03-21

Ks § 45

Au § 55 Dnr 1995.2065.101

Redovisning av obesvarade motioner

Enligt 27 § 6 stycket Arbetsordning för kommun-
fullmäktige i Kumla skall kommunstyrelsen varje
år vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober redovisa de motioner som inte
har beretts färdigt.

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning
avseende motioner som fortfarande är under
beredning. Sedan senaste redovisningstillfället
har fyra motioner inlämnats och sex besvarats.
För närvarande finns tolv obesvarade motioner.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-04-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-03-30

Ks § 46

Au § 63 Dnr 1995.2076.291

Tilläggsanslag för lösning av lokalbehovet vid
Malmens skola fr o m hösten 1995

Barn- och utbildningsnämnden har den 15 mars
1995, § 13, beslutat hemställa om tilläggsanslag
för täckande av kostnader för lösning av
lokalbehovet vid Malmens skola från och med
höstterminen 1995.

Två alternativa förslag på lokallösningar redo-
visas. Alternativ 1 innebär  ombyggnad med klassrum i nuvarande
fritidsgårdslokaler och alternativ 2 innebär inköp av en
paviljong.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att för inköp av en paviljong bevilja barn- och
utbildningsnämnden tilläggsanslag i 1995 års
investeringsbudget med 1 700 000 kronor,

att bevilja barn- och utbildningsnämnden
tilläggsanslag i 1995 års driftbudget med
112 000 kronor, samt

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag i
1995 års driftbudget med 129 000 kronor på
kostnadssidan och 112 000 kronor på
intäktssidan.
_____

Per Holm yrkar bifall till barn- och
utbildningsnämndens alternativ 1.

Kommunstyrelsen beslutar vidare

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar vidare att medge att
baracken färdigställs.

Per Holm och Barbro Holmqvist reserverar sig mot
beslutet till förmån för Holms yrkande.

Exp: _____
G Fagerström
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-04-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-03-30

Ks § 47

Au § 64 Dnr 1995.2018.291

Tilläggsanslag för lösning av lokalbehovet vid
Fylsta skola fr o m hösten 1995

Barn- och utbildningsnämnden har den 15 mars
1995, § 12, beslutat hemställa om tilläggsanslag
för täckande av kostnader för lösning av
lokalbehovet vid Fylsta skola från och med
höstterminen 1995.

För att anpassa lokalerna erfordras vissa
ombyggnadsarbeten i huvudbyggnaden samt ny
ventilationsanläggning i "gula paviljongen". För
arbetet med ventilationsanläggningen har
länsarbetsnämnden beviljat kommunen
stimulansbidrag om högst 30 procent av
investeringsutgiften.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja barn- och utbildningsnämnden
tilläggsanslag i 1995 års investeringsbudget med
400 000 kronor,

att bevilja barn- och utbildningsnämnden
tilläggsanslag i 1995 års driftbudget med 59 000 kronor,

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag i
1995 års driftbudget med 76 000 kronor på
kostnadssidan och 59 000 kronor på intäktssidan,
samt

att för täckande av investeringsutgiften 400 000
kronor och nettokostnaden 76 000 kronor
ianspråkta medel ur  kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter i 1995 års budget.
_____
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Reviderad kostnadskalkyl föreligger.

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja barn- och utbildningsnämnden
tilläggs-                               

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-04-05

Ks § 47, forts

anslag i 1995 års investeringsbudget med 400 000
kronor på utgiftssidan och 90 000 kronor
påinkomstsidan,

att bevilja barn- och utbildningsnämnden
tilläggsanslag i 1995 års driftbudget med 59 000 kronor,

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag i
1995 års driftbudget med 72 000 kronor på
kostnadssidan och 59 000 kronor på intäktssidan,
samt

att för täckande av nettoutgiften 310 000 kronor
och nettokostnaden 72 000 kronor ianspråkta
medel ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter i 1995 års budget.
_____
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Exp:
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
G Fagerström

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-04-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-03-21

Ks § 48

Au § 56 Dnr 1995.2062.011

Befolkningsprognos för åren 1994 - 2008

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag
till befolkningsprognos för åren 1994 - 2008.
Förslaget omfattar en övergripande
kommunprognos. Delområdesprognosen kommer att
utarbetas senare under våren.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa befolkningsprognosen som
riktlinje för kommunens planering, samt

att uppdra åt administrative chefen Torild
Hilmersson att med utgångspunkt från kommunprog-
nosen och gällande plan- och byggprogram
utarbeta delområdesprognosen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____



14

Exp:
Kommunens nämnder
Kumla Bostäder AB
T Hilmersson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-04-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-03-21

Ks § 49

Au § 57 Dnr 1995.2064.111

Kostnader för val till EU-parlamentet

Val till EU-parlamentet kommer att genomföras
den 17 september 1995. På grund av att Sveriges
medlemskap i EU ej var klart när budgeten för år
1995 behandlades har några medel för
genomförande av valet ej tagits upp.

Kostnaderna för genomförande av valet beräknas
uppgå till cirka 200 000 kronor fördelat på
150 000 kronor för arvoden och 50 000 kronor för
övriga omkostnader.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja tilläggsanslag i 1995 års
driftbudget med 200 000 kronor, samt

att kostnaden skall täckas av medel till kommun-
styrelsens förfogande för oförutsedda utgifter i
1995 års budget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-04-05

Datum för Datum för
uppsättande 1995-04-07 nedtagande     1995-05-02

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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


