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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen   1995-10-04

Plats och tid Stadshuset, Storrummet
onsdagen den 4 oktober 1995, kl 17.00-17.45

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

Ej tjg ers Sofia Jonsson
Johan Lagerfelt

Övriga Torild Hilmersson, sekr
Thage Arvidsson

Justerare Torbjörn Ahlin

..............................     §§ 86-97
Sekreterare Torild Hilmersson

...............................
Ordförande Dan-Åke Moberg

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

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-10-04
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Datum för Datum för
uppsättande 1995-10-09 nedtagande     1995-10-31

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

Kommunstyrelsen 1995-10-04

§ 86

Anmälan av arbetsutskottets protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott
genom protokoll av den 5, 7, 18, 19, 20 och 21
september 1995.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-09-21

Ks § 87

Au § 198 Dnr 1995.2193.101

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
motionsredovisningstillfället har åtta motioner
inlämnats och sex besvarats. För närvarande
finns 14 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 1995-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-09-21

Ks § 88

Au § 199 Dnr 1995.2180.107

Ändring i stadgarna för stiftelsen Örebro läns
djursjukhus samt tillägg till konsortialavtal

Med anledning av att Örebro kommun fr o m den 1
januari 1995 delats i Örebro kommun och
Lekebergs kommun föreligger behov av dels
förändring av stadgarna för stiftelsen Örebro
läns djursjukhus, dels tillägg till
konsortialavtalet för bildande av stiftelsen.

Förslag till ändring i stadgarna för stiftelsen
Örebro läns djursjukhus  samt tillägg till
konsortialavtalet har upprättats.

Styrelsen för stiftelsen Örebro läns djursjukhus
föreslår i skrivelse av den 19 september 1995
att stiftelsens huvudmän godkänner förslaget
till stadgar för stiftelsen Örebro läns
djursjukhus samt överenskommelsen om tillägg
till konsortialavtal.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna förslaget till
stadgar för stiftelsen Örebro
läns djursjukhus samt
överenskommelsen om tillägg
till konsortialavtal.

_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-04

Ks § 89
Dnr 1994.2091.617

Au § 211     1994.2152.777

Avtal om slutreglering av avtal angående ansvar
för omsorger etc och angående ansvar för
psykiskt störda m m samt avtal om mellankommunal
omfördelning

Kommunfullmäktige har den 13 juni 1994, § 53,
beslutat att teckna avtal angående ansvar för
omsorger etc samt avtal angående  mellankommunal
omfördelning.  Fullmäktige har vidare den 19
december 1994, § 97, beslutat att teckna avtal
angående ansvar för psykiskt störda m m i Örebro
län.

Samverkansorganet mellan kommunerna i Örebro län
och Örebro läns landsting, TKoL-gruppen, har den
22 september 1995  beslutat rekommendera länets
kommuner och landstinget att besluta att teckna
avtal om slutreglering av avtal angående ansvar
för omsorger etc och angående ansvar för
psykiskt störda m m.

Vidare har styrelsen för Kommunförbundet Örebro
län den 25 september 1995 beslutat rekommendera
länets kommuner att teckna avtal om
mellankommunal omfördelning vid slutreglering av
avtal angående ansvar för omsorger etc och
angående ansvar för psykiskt störda m m.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att med Örebro läns landsting och kommunerna i
Örebro län teckna föreslaget avtal om
slutreglering av avtal angående ansvar för
omsorger etc och angående ansvar för psykiskt
störda m m, samt
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att med kommunerna i Örebro län teckna
föreslaget avtal om mellankommunal omfördelning
vid slutreglering av avtal angående ansvar för
omsorger etc och angående ansvar för psykiskt
störda m m.
_____

forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Ks § 89, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-04

Ks § 90
Dnr 1994.2091.617

Au § 212     1994.2152.777

Fullmakt för Kommunförbundet Örebro län att för
Kumla kommuns räkning ansöka om ändring i de
länsvisa skattesatserna

Samverkansorganet mellan kommunerna i Örebro län
och Örebro läns landsting, TKoL-gruppen, har den
22 september 1995  beslutat rekommendera länets
kommuner och landstinget att besluta att teckna
avtal om slutreglering av avtal angående ansvar
för omsorger etc och angående ansvar för
psykiskt störda m m.

Enligt avtalet skall en skatteväxling ske mellan
landstinget och kommunerna.

Styrelsen för Kommunförbundet Örebro län har vid
sammanträde den 25 september 1995  beslutat
rekommendera länets kommuner att hos Regeringen
ansöka om ändring i de länsvisa skattesatserna.
Vidare har styrelsen föreslagit kommunstyrelsen
i länets kommuner uppdra åt Kommunförbundet
Örebro län att genom lämnande av fullmakt för
deras räkning lämna ansökan till Regeringen.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge Kommunförbundet Örebro län fullmakt att
för Kumla kommuns räkning till Regeringen
inlämna ansökan om ändring i de länsvisa
skattesatserna.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
KÖL + handl
R Salomonsson

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-09-21

Ks § 91

Au § 200 Dnr 1995.2168.252

Fastighetsförvärv - Långgälla 1:17 och
Långgälla 1:44, Larsvägen, Åbytorp

Köpekontrakt har upprättats enligt vilket Kumla
kommun av Elvira Lundberg, Kumla, förvärvar
fastigheterna Långgälla 1:17 och Långgälla 1:44,
Kumla, för en köpeskilling om sammanlagt
325 000 kronor.

Fastigheterna ligger inom det område i Åbytorp
som i översiktsplaneringen anges för framtida
bostadsbebyggelse.

Förvärvet avser en total areal om 6 800 kvm. I
förvärvet ingår ett bostadshus och ett uthus.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna köpekontraktet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
B Örtegren
E Pettersson
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-09-21

Ks § 92

Au § 201 Dnr 1994.2038.001

Förvaltningsledning för kommunledningskontoret m
fl organisationsfrågor

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 1994, § 52,
att ge direktiv för en fördjupad utredning om
kommunledningskontorets organisation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 25
april 1995, § 95, "Lägesrapport - fördjupad
utredning av kommunledningskontorets
organisation" och beslutade att uppdra åt
kommunledningskontoret att informera berörda
fackliga organisationer om förslaget till
förändring av  kommunledningskontorets
förvaltningsledning.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse av
den 11 september 1995 förslag till organisation
för kommunledningskontoret samt förslag till
huvudsaklig arbetsinriktning för kommundirektör,
kanslichef, ekonomichef och personalchef.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla förslaget, samt

att den nya organisationen träder i kraft från
och med 1 januari 1996.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
T Arvidsson
T Hilmersson
R Salomonsson
B Nilsson
S Engström
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-09-21

Ks § 93

Au § 202 Dnr 1995.2136.023

Tillsättning av tjänst som socialchef

Tjänsten som socialchef har varit utannonserad.
Tolv sökande har anmält intresse för tjänsten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29
augusti 1995, § 166, om uppläggning av det
fortsatta rekryteringsarbetet.

I skrivelse av den 21 september 1995 föreslås
Håkan Hjelm till tjänsten som socialchef.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
H Hjelm
Socialnämnden
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Ks § 94 Dnr 1995.2195.102

Val av ledamot och  ersättare  samt ordförande
i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sven-Ove Cederstrand har i skrivelse av den 27
september 1995 avsagt sig uppdragen som ledamot
och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen,

att för  återstående  del av mandatperioden
utse Dan-Åke Moberg till ledamot och ordförande
i arbetsutskottet, samt

att till   ersättare  efter Dan-Åke Moberg utse
Carl-Gustaf Thunström.
_____
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Exp:
D-Å Moberg
C-G Thunström
A Ericson
Personalenheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Ks § 95

Undertecknande av handlingar

Enligt 11 § arbetsordning för kommunstyrelsen
och nämnder inom Kumla kommun skall handlingar
undertecknas på sätt som nämnden bestämmer.

Med anledning av att kommunfullmäktige den 18
september 1995, § 75, beslutat att för
återstående del av mandatperioden utse Dan-Åke
Moberg till kommunalråd föreslås kommunstyrelsen
besluta

att uppdra åt kommunalrådet Dan-Åke Moberg med
kommunalrådet Annica Eriksson eller
oppositionsrådet Torbjörn Ahlin  som ersättare
att med kontrasignering av kommundirektör Thage
Arvidsson eller administrativ chef Torild
Hilmersson eller ekonomichef Ronny Salomonsson
underteckna från kommunstyrelsen och dess
utskott utgående skrivelser samt kontrakt, låne-
och borgensförbindelser, fullmakter och andra
liknande handlingar, samt

att uppdra åt kommundirektör Thage Arvidsson med
administrativ chef Torild Hilmersson som
ersättare att underteckna köpebrev vid förvärv
och försäljning av fastighet som beslutats av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
Resp utsedd
E Pettersson
Inskrivningsmyndigheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Ks § 96 Dnr 1995.2026.002

Ändring i attestförteckningen för
kommunstyrelsens verksamhetsområde

Med anledning av att kommunfullmäktige den 18
september 1995, § 75, beslutat för återstående
del av mandatperioden utse Dan-Åke Moberg till
ordförande i kommunstyrelsen har förslag till
ändringar i attestförteckningen utarbetats.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____
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Exp:
D-Å Moberg
Ekonomienheten

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-10-04

Ks § 97

Avtackning av avgående ordföranden i kommun-
styrelsen

Ordföranden Dan-Åke Moberg framför
kommunstyrelsens tack till Sven-Ove Cederstrand
för tiden januari 1980 - september 1995 under
vilken han varit ordförande i kommunstyrelsen.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-10-04

Datum för Datum för
uppsättande 1995-10-09 nedtagande     1995-10-31

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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


