
1

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen   1995-05-31

Plats och tid Stadshuset, Storrummet
onsdagen den 31 maj 1995, kl 17.00-19.00

Beslutande      Annica Eriksson, ordf
Björn Eriksson, tjg ers
Marianne Arvidsson
Dan-Åke Moberg
Tony Blom
Kjell Hellberg
Gulli Wallgren
Carl-Gustav Thunström
Rolf Östman
Torbjörn Ahlin
Börje Åström, tjg ers
Leif Grahn
Barbro Holmqvist

Ej tjg ers Eie Larsson
Per Holm
Johan Lagerfelt

Övriga Brittmarie Sandahl, sekr
Torild Hilmersson
Thage Arvidsson
Ronny Salomonsson

Justerare Torbjörn Ahlin

..............................     §§ 60-76
Sekreterare Brittmarie Sandahl

...............................
Ordförande Annica Eriksson

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

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-05-31
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Datum för Datum för
uppsättande 1995-06-02 nedtagande     1995-06-26

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Ks § 60

Anmälan av arbetsutskottets och byggutskottets
protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott
genom protokoll av den 16 och 22 maj 1995 samt
kommunstyrelsens byggutskott genom protokoll av
den 11 april och 16 maj 1995.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 61

Au § 111 Dnr 1992.2159.531

Rolf Östmans och Anna Karlssons motion om handi-
kappanpassning av servicelinjen

Kommunfullmäktige har den 21 september 1992,
§ 77, till kommunstyrelsen för beredning
överlämnat en av Rolf Östman och Anna Karlsson
framlagd motion om handikappanpassning av
servicelinjen.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att låta utreda möjligheten att låta
servicelinjen trafikeras av en handikappanpassad
buss.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 6
oktober 1992 åt kommunledningskontoret att
utarbeta förslag till yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 62

Au § 112 Dnr 1995.2117.406

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet

Från och med den 1 juli 1995 gäller nya regler
för prövning av bygglov enligt plan- och
bygglagen. Ändringarna medför att plan- och
bygglovtaxan behöver omarbetas.

Nu gällande plan- och bygglovtaxa antogs av
fullmäktige den 14 december 1987. Enligt
beslutet medges byggnadsnämnden rätt att årligen
justera grundbeloppet med hänsyn till
löneökningar m m samt besluta om mindre
justeringar av taxan.

Svenska Kommunförbundet har redovisar i Cirkulär
1995:89 förslag till taxa för byggnadsnämndens
verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 2 maj 1995,
§ 44, beslutat att i princip tillstyrka
kommunförbundets förslag  till taxa för miljö-
och byggnadsnämndens verksamhet.

Stadsarkitektkontoret redovisar i
tjänsteutlåtande av den 16 maj 1995 förslag till
plan- och bygglovtaxa samt föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till plan- och bygglovtaxa
att gälla från och med den 1 juli 1995, samt

att miljö- och byggnadsnämnden medges rätt att
göra erforderliga ändringar av grundbeloppet
eller andra justeringar eller dylikt som ej är
av principiell betydelse.
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Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget till plan- och bygglovtaxa
att gälla från och med den 1 juli 1995, samt

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-03-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott    1995-05-22

Ks § 62, forts

Au § 112, forts

att miljö- och byggnadsnämnden medges rätt att
göra erforderliga ändringar av grundbeloppet
eller andra justeringar eller dylikt som ej är
av principiell betydelse.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 63

Au § 113 Dnr 1995.2121.042

Tilläggsanslag för inköp av bowlingmaskiner

Kultur- och fritidsnämnden anhåller i skrivelse
av den 22 maj 1995 om tilläggsanslag i 1995 års
investeringsbudget för inköp av nya
bowlingmaskiner. Enligt flerårsbudgeten är
investeringen planerad till 1997.

Investeringsutgiften beräknas uppgå till drygt
900 000 kronor.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggs-
anslag i 1995 års investeringsbudget med 900 000
kronor för inköp av bowlingmaskiner.
_____

Börje Åström yrkar avslag till arbetsutskottets
förslag.

Dan-Åke Moberg och Torbjörn Ahlin yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Börje Åström reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt avslagsyrkande.

Rolf Östman deltar ej i beslutet.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 64

Au § 114 Dnr 1995.2043.710 m fl

Tilläggsanslag för barnskoleverksamhet,
barnomsorg m m hösten 1995

Barn- och utbildningsnämnden har hemställt om
tillläggsanslag för utökad barnskoleverksamhet
från och med hösten 1995 inom områdena Haga,
Fylsta och Malmen.

Vidare har nämnden hemställt om tilläggsanslag
för utökning av tjänst vid Romarebäckens
fritidshem.

Kommunstyrelsens arbetsutskott  beslutade  den
16 maj 1995

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att
se över möjligheterna att genomföra föreslagna
förändringar inför hösten 1995 inom ramar som är
mer anpassade till kommunens ekonomiska
förutsättningar, samt

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att
snarast revidera barnomsorgsplanen och
skolplanen och anpassa dem till de behov och
ekonomiska förutsättningar som gäller för
kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden har vidare  den 17
maj 1995  hemställt om tilläggsanslag för
fortsatt anställning av extra  dagbarnvårdare
för att lösa barnomsorgskön.

Reviderade förslag till äskanden för
verksamheten hösten 1995 har den 22 maj 1995 in-
kommit från barn- och utbildningsförvaltningen.
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Sammanlagt uppgår äskandena om tilläggsanslag
1995 till 1 637 000 kronor i   driftbudgeten och 130 000 kronor
i investeringsbudgeten.

forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 64, forts

Au § 114, forts

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att för samtliga föreslagna förändringar inom
barnskoleverksamheten, utökningen inom
barnomsorgen m m bevilja barn- och
utbildningsnämnden tilläggsanslag i 1995 års
driftbudget med 900 000 kronor och i 1995 års
investeringsbudget med 100 000 kronor.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Ks § 65

Årsredovisning 1994 för Stiftelsen Svenska
Skoindustrimuseet i Kumla samt fråga om ansvars-
frihet för dess styrelse

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har
överlämnat årsredovisning för år 1994.

Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att lägga årsredovisningen till handlingarna,
samt

att bevilja ansvarsfrihet enligt revisorernas
förslag.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Ks § 66

Årsredovisning 1994 för Stiftelsen Nygårdshemmet
samt fråga om ansvarsfrihet för dess styrelse

Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredo-
visning för år 1994.

Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att lägga årsredovisningen till handlingarna,
samt

att bevilja ansvarsfrihet enligt revisorernas
förslag.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 67

Au § 115 Dnr 1994.2107.005

Informations- och säkerhetsstrategi för Kumla
kommun

Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 1994,
§ 93, bland annat att anslå medel till
utarbetande av en informations- och
säkerhetsstrategi  i syfte att klarlägga
riktlinjerna för den framtida datautvecklingen.

Förslag till informations- och säkerhetsstrategi
för Kumla kommun har utarbetats.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget till informations- och säker-
hetsstrategi för Kumla kommun.

_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____



22

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 68

Au § 116  Dnr 1995.2119.042

Behov av ytterligare besparingar i kommunens
verksamhet för perioden 1995-1998

Med anledning av kompletteringspropositionen och
statsbidragsförändringen har  den ekonomiska
situationen för kommunen kraftigt försämrats.

Förslag till fördelning av ytterligare
sparbeting på kommunens nämnder för perioden
1995-1998 har utarbetats. Totalt för perioden
föreslås att besparingar genomförs stegvis
motsvarande en årseffekt 1998 om 30 miljoner
kronor.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att nämndernas ekonomiska ramar i 1995 års
budget minskas med totalt 3 500 000 kronor
enligt följande fördelning
kommunstyrelsen               311 000 kronor
tekniska nämnden              165 000 kronor
kultur- o fritidsnämnden      210 000 kronor
barn- o utbildningsnämnden  1 690 000 kronor
socialnämnden           1 120 000 kronor
miljö- o byggnadsnämnden        4 000 kronor,

att ålägga nämnderna att redovisa förslag till
besparingar för perioden 1996-1998 med nämndvis
fördelning enligt upprättat förslag,

att uppdra åt samtliga nämnder att redovisa
alternativa förslag till sparåtgärder,

att en första avrapportering från nämnderna
skall ske till budgetberedningen, samt
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att uppdra åt tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden att fördela tekniska nämndens
sparbeting enligt den budgetfördelning som blir
följden av ny förvaltningsorganisation.
_____

forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Ks § 68, forts

Barbro Holmqvist föreslår att en arbetsgrupp med
representanter från samtliga partier och
samtliga nämnder bildas, som kan förbereda en
annan nedskärningsfördelning inför
budgetberedningen.

Torbjörn Ahlin föreslår att kommunstyrelsen får
i uppdrag att från och med 1997 besluta om
fördelning av sparåtgärder mellan nämnderna på
ett sätt som avviker från den proportionella
fördelningen.

Vidare föreslår Ahlin att nämnderna får i
uppdrag att till budgetberedningen lämna
förteckning över dels lagstadgad verksamhet,
dels frivillig verksamhet.

Rolf Östman yrkar avslag på arbetsutskottets
förslag till minskning av nämndernas ekonomiska
ramar för 1995.

Vidare yrkar Östman bifall till Ahlins förslag
om uppdrag till kommunstyrelsen angående
fördelning av sparåtgärder från och med 1997.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag samt till Ahlins
tilläggsförslag avseende förteckning över
lagstadgad respektive frivillig verksamhet.

Kommunstyrelsen justerar avgivna förslag och
yrkanden.

Propositionsordningen fastställes.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Vidare beslutar kommunstyrelsen
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att bifalla Torbjörn Ahlins tilläggsförslag av-
seende uppdrag till nämnderna att till budget-
beredningen lämna förteckning över dels
lagstadgad verksamhet, dels frivillig verk-
samhet, samt

att avslå övriga förslag och yrkanden.

forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-03-31

Ks § 68, forts

Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt avslagsyrkande.

Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt förslag.

Torbjörn Ahlin, Börje Åström och Leif Grahn
reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ahlins förslag om uppdrag till kommunstyrelsen
angående fördelning av sparåtgärder från och med
1997.
_____



28

Exp:
Kommunens nämnder

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 69

Au § 117 Dnr 1995.2044.214

Detaljplan för kv Smörblomman m fl i nordvästra
Kumla

Miljö- och byggnadsnämnden har den 2 maj 1995,
§ 39, godkänt förslag till detaljplan för kv
Smörblomman m fl i nordvästra Kumla och översänt
planen till kommunstyrelsen för antagande.
Detaljplanen ligger till grund för uttag av
gatukostnader.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta detaljplanen enligt plan- och bygglagen
5 kap 29 §.
_____

Barbro Holmqvist yrkar avslag till
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Barbro Holmqvist reserverar sig skriftligt mot
beslutet.
_____
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Exp:
Miljö- och byggnadsndn
f v exp

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 70

Au § 118 Dnr 1995.2045.316

Förslag till uttag av gatukostnader för kv Smör-
blomman m fl i nordvästra Kumla

Tekniska nämnden   har den 18 maj 1995, § 26,
avgett förslag till uttag av gatukostnader för
kv Smörblomman m fl i nordvästra Kumla.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen
besluta

att fastigheten Klövern 3 skall debiteras en
gatukostnad på 23 688 kronor,

att den utställda utredningen, daterad den 14
mars 1995, med ovannämnda ändring, skall utgöra
underlag för debitering av gatukostnader för kv
Smörblomman m fl,

att angivna kostnader gäller kostnadsläget i maj
1995; uppräkning skall genomföras med konsument-
prisindex med maj 1995 som basmånad,

att betalning av ersättning kan, efter prövning
av kommunen, få ske genom avbetalning varvid
skälig ränta på obetalda belopp erlägges, samt

att ålderspensionärer som bebott fastigheten en
längre tid medges anstånd med betalning av
ersättningen tills fastigheten byter ägare
varvid betalning av ränta sker med 4,9 % första
året, därefter höjs räntan  med 0,5
procentenheter per år; räntan kan vid varje
tillfälle dock uppgå till högst gällande
diskonto + 2 procentenheter.
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla tekniska nämndens förslag.
_____

Barbro Holmqvist yrkar avslag till
arbetsutskottets förslag.

forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Ks § 70, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt avslagsyrkande.
_____



34

Exp:
Tekniska nämnden
f v exp

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 71

Au § 119 Dnr 1995.2122.252

Förvärv av del av fastigheten Brånsta 4:22

Kumla kommun förvärvar genom fastighetsreglering
del av fastigheten Brånsta 4:22, Kumla, av Benny
och Barbro Johansson, Kumla, för en köpeskilling
av 298 275 kronor.

Den förvärvade fastigheten skall föras till
fastigheten Kumla 11:29. Skälet till förvärvet
är att delar av marken erfordras för Östra
förbifarten.

Tekniska nämnden har den 18 maj 1995, § 31,
beslutat föreslå kommunstyrelsen godkänna
överenskommelsen om fastighetsreglering daterad
den 27 april 1995.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna överenskommelsen om
fastighetsreglering.

_____

Barbro Holmqvist och Rolf Östman  yrkar avslag
påarbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt avslagsyrkande.
_____



36

Exp:
Tekniska ndn
E Pettersson
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 72

Au § 120 Dnr 1995.2116.252

Förvärv av fastigheten Kvarntorp 3:2, Kvarntorps
Folkets Hus

Köpekontrakt har upprättats enligt vilket Kumla
kommun av Föreningen Folkets Hus i Kumla u p a
förvärvar fastigheten Kvarntorp 3:2, Kumla,  för
en köpeskilling av 391 300 kronor.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna kontraktet.
_____

Barbro Holmqvist yrkar avslag till
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet
till förmån för sitt avslagsyrkande.

Tony Blom deltar ej i beslutet.
_____
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Exp:
E Pettersson
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-16

Ks § 73

Au § 99 Dnr 1995.2043.710

Tilläggsanslag för inrättande av "akutförskola"

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 1994,
§ 118, att bevilja tilläggsanslag  för lösning
av barnomsorgskön under våren 1995. Vidare
beslutade kommunstyrelsen att  uppdra åt
socialförvaltningen att  utarbeta förslag till
projekt avseende barnomsorg för kortare
placering.

Barn- och utbildningsnämnden har den 19 april
1995, § 29, beslutat att från och med den 1 maj
1995 inrätta en akutförskola i kombination med
en öppen förskola. Verksamheten är förlagd till
lokaler på von Rosensteins väg 4.

Barn- och utbildningsnämnden har vidare beslutat
hemställa om tilläggsanslag i 1995 års budget
för täckande av kostnader för investeringar och
drift av akutförskolan. Nettodriftkostnaden för
verksamheten  under 1995  beräknas uppgå till
700 000 kronor och investeringsutgiften till
90 000 kronor.

Vidare hemställer barn- och utbildningsnämnden
om ett tilläggsanslag om 50 000 kronor  i 1995
års driftbudget  för att täcka ökade kostnader
som uppkommit vid minskning av barnomsorgskön.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att för inrättande av en akutförskola  bevilja
barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag i
1995 års driftbudget med 450 000 kronor netto,
samt
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att bevilja barn- och utbildningsnämndens
tilläggsanslag i 1995 års investeringsbudget med
50 000 kronor.
_____

Exp: Kommunstyrelsen beslutar
Barn- och ut-
bildn ndn att bifalla förslaget.
Ekonomienheten _____
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-22

Ks § 74

Au § 121 Dnr 1995.2069.100

Yttrande över finansdepartementets betänkande
(Ds 1995:7) Kommunala författningssamlingar

Finansdepartementet har i remiss av den 15 mars
1995 berett Kumla kommun tillfälle att avge
yttrande över betänkandet (Ds 1995:7) Kommunala
författningssamlingar.

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag
till yttrande.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta yttrandet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
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Justeringssign                  Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-05-16

Ks § 75

Au § 100 Dnr 1994.2247.829

Ansökan om bidrag - Kumla Motorsportklubb

Kumla Motorsportklubb ansöker i skrivelse av den
17 november 1994 om bidrag till utbyte av
banbelysningen på Kumla motorstadion.
Kostnaderna för banbelysningen beräknas uppgå
till 88 000 kronor.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja Kumla Motorsportklubb bidrag om
88 000 kronor för utbyte av banbelysning, 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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Kumla Motorsportklubb
Ekonomienheten
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Justeringssign                  Utdragsbestyrkande
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-05-31

Ks § 76  Dnr 1995.2039.023

Tillsättning av tjänst som kultur- och
fritidschef

Tjänsten som kultur- och fritidschef har varit
utannonserad. Sammanlagt har 30 sökande anmält
intresse för tjänsten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25
april 1995, § 96, om uppläggningen av det
fortsatta rekryteringsarbetet.

Arbetsutskottet beslutade den 22 maj 1995,
§ 122, att uppdra åt den av arbetsutskottet
utsedda gruppen, som för kommunstyrelsens
räkning genomfört intervjuer med de sökande, att
direkt till kommunstyrelsen lämna förslag i
ärendet.

Den av arbetsutskottet utsedda gruppen har  i
skrivelse av den 30 maj 1995 förordat sökanden
Lennart Mehle, Kramfors, till tjänsten som
kultur-och fritidschef.

Förhandlingar enligt MBL har ägt rum med berörda
fackliga organisationer.

Kommunstyrelsen beslutar

att anställa Lennart Mehle som kultur- och
fritidschef med tillträde enligt
överenskommelse.
_____
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_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-05-31

Datum för Datum för
uppsättande 1995-06-02 nedtagande     1995-06-26

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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


