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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen   1995-09-07

Plats och tid Stadshuset, Storrummet
torsdagen den 7 september 1995, kl

17.00-17.45

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
Ola Daréus
Leif Grahn
Börje Åström, tjg ers

Ej tjg ers Björn Eriksson
Åke Sundeqvist

Övriga Brittmarie Sandahl, sekr
Torild Hilmersson, § 85

Justerare Torbjörn Ahlin

..............................     §§ 77-85
Sekreterare Brittmarie Sandahl

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

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

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-09-07



2

Datum för Datum för
uppsättande 1995-09-11 nedtagande     1995-10-03

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Ks § 77

Anmälan av arbetsutskottets och byggutskottets
protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott
genom protokoll av den 30 maj, 13 och  20 juni
samt 14 och 29 augusti 1995 samt
kommunstyrelsens byggutskott genom protokoll av
den 21 juni och 22 augusti 1995.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



5

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-08-14

Ks § 78

Au § 150 Dnr 1994.2162.114

Ola Daréus och Katrin Tensmyrs motion om
samhällstjänst för ungdomar som begått brott

Kommunfullmäktige har den 19 september 1994,
§ 68, till kommunstyrelsen för beredning
överlämnat en av Ola Daréus och Katrin Tensmyr
framlagd motion om samhällstjänst för ungdomar
som begått brott.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att tillsätta en organisation bestående av
politiker, polis, åklagare, socialchef och
socialsekreterare för att införa samhällstjänst
för ungdomar 13-18 år som begått brott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog  den 27
september 1994, § 206, åt socialnämnden att avge förslag till
yttrande.

Socialnämnden har den 20  juni 1995, § 65,
beslutat

att till kommunfullmäktige föreslå att bifalla
motionen i den del som avser att införa
samhällstjänst för ungdomar som begått brott
under förutsättning att resurser för detta kan
ges till socialtjänsten, samt

att avslå motionen i den del som avser att
starta två referensgrupper och att arbetet i
stället organiseras av handläggare med
förstärkning av socialnämndens ordförande och
socialchef alternativt avdelningschef endast i
ett inledningsskede.
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Sven-Ove Cederstrand föreslår att socialnämndens
förslag antas men att eventuella kostnader för
införandet av samhällstjänst för ungdomar som
begått brott får täckas inom socialnämndens
befintliga budgetram.

forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-08-14

Ks § 78, forts

Au § 150, forts

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till motionen. Ahlin
yrkar vidare bifall till Sven-Ove Cederstrands
förslag att eventuella kostnader för införandet
av samhällstjänst får täckas inom socialnämndens
befintliga budgetram.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta socialnämndens förslag, dock

att eventuella kostnader för införandet av
samhällstjänst för ungdomar som begått brott får
täckas inom socialnämndens befintliga budgetram.

Torbjörn Ahlin och Per Holm reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ahlins förslag.
_____

Ola Daréus yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Ola Daréus, Torbjörn Ahlin, Leif Grahn och Börje
Åström reserverar sig mot beslutet till förmån
för Daréus förslag.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-08-14

Ks § 79

Au § 151 Dnr 1994.2001.408

Ruth Svärds motion om rökförbud i offentliga
lokaler

Kommunfullmäktige har den 17 januari 1994, § 11,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Ruth Svärd framlagd motion om rökförbud i
offentliga lokaler.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att kommunen skall påverka ägare till offentliga
lokaler att i dessa införa förbud mot rökning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 25
januari 1994, § 27, 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 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-06-13

Ks § 80

Au § 138 Dnr 1995.2139.185

Datortek - ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Riksdagen har den 2 juni 1995 beslutat om
datortek som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. I
datorteket skall  arbetslösa ungdomar få lära
sig att arbeta med informationshantering och
datorer.

Beslutet innebär att arbetslösa  ungdomar i
åldern 20-24 år skall kunna delta i datortek på
halvtid under en period av tre månader. Övrig
tid skall de delta i arbetsmarknadsinriktade
projekt.

Inrättande av datortek/aktivitetscenter  förut-
sätter att avtal träffas mellan kommunen och
länsarbetsnämnden.

Kommunens kostnader för inrättande av datortek
omfattar bland annat kostnader för datanät,
möbler och lokaler. Kostnaden för datanät och
möbler beräknas uppgå till 80 000 kronor.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja tilläggsanslag i 1995 års
investeringsbudget med 80 000  kronor för anskaffning av data-
nät och möbler,

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

Arbetsutskottet beslutar vidare

att undersöka möjligheterna att inrymma
datorteket i lokaler i gamla AGE skofabrik, samt
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att i övrigt  överlämna  ärendet till  budget-
beredningen.
Exp: _____
B Nilsson
Ekonomienheten  Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-06-13

Ks § 81

Au § 137 Dnr 1995.2126.043

Omdisponering av medel för utbyggnad av gång-
och cykelväg

Tekniska nämnden har den 18 maj 1995, § 25,
begärt att 275 000 kronor av nämndens  överskott
på 1994 års driftbudget omdisponeras till 1995
års investeringsbudget för utbyggnad av gång-
och cykelväg på Trädgårdsgatan, samt att kommun-
styrelsen täcker kapitalkostnaden under 1995.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja begärd omdisponering.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Tekniska nämnden
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-09-05

Ks § 82

Au § 169 Dnr 1995.2166.045

Ansökan från Kumla Bostäder AB  om kommunal
borgen för lån som förfaller till omsättning

Kumla Bostäder AB ansöker i skrivelser av den 29
och 30 augusti 1995 om kommunal borgen med
138 261 941 kronor för lån enligt förteckning
vilka förfaller till omsättning under perioden
20 september 1995 - 31 december 1996. I summan
ingår lån om sammanlagt 13 666 355 kronor för
vilka det ej finns tidigare beslut om kommunal
borgen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja begärd borgen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.

Dan-Åke Moberg deltar ej i beslutet.
_____
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Exp:
Kumla Bostäder AB
Ekonomienheten
Länsstyrelsen i Örebro

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-09-05

Ks § 83

Au § 170 Dnr 1995.2166.045

Ansökan från Kumla Bostäder AB om kommunal
borgen för lån, kv Svanen

Kumla Bostäder AB ansöker i skrivelse av den 29
augusti 1995 om kommunal borgen för lån om
15 000 000 kronor avseende ombyggnad av bostäder
i kv Svanen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja begärd borgen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.

Dan-Åke Moberg deltar ej i beslutet.
_____
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Exp:
Kumla Bostäder AB
Ekonomienheten
Länsstyrelsen i Örebro

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-08-14

Ks § 84

Au § 152 Dnr 1995.2157.090

Ansökan om bidrag för förvärv av Ordenshuset i
Brändåsen

Hardemo bygdegårdsförening anhåller i skrivelse
av den 4 juli 1995 om bidrag för att av Logen
Syskonbandet av IOGT-NTO  förvärva Ordenshuset i
Brändåsen. Köpesumman uppgår till 40 000 kronor.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja föreningen bidrag med 20 000 kronor
under förutsättning att föreningen inger ansökan
om och erhåller resterande medel från Boverket.

Torbjörn Ahlin och Per Holm deltar ej i
beslutet.

_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.

Torbjörn Ahlin deltar ej i beslutet.
_____
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Exp:
Hardemo bygdegårdsförening
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-09-07

Ks § 85

Information

Ordföranden informerar om ansökan, som inlämnats
till Södra Bergmästardistriktet, Falun, om till-
stånd att undersöka förekomsten av oljehaltig
skiffer i Kvarntorp m fl områden i Närke.

Vidare informerar ordföranden om
sydnärkegruppens beslut den 7 september 1995 att
i gemensam skrivelse till Örebro kommun framföra
synpunkter angående konsekvenserna av ett
befarat nej till etablering av ny butik för
Systembolaget vid Eurostop i Örebro.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-09-07

Datum för Datum för
uppsättande 1995-09-11 nedtagande     1995-10-03

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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


