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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen   1995-11-15

Plats och tid Stadshuset, Storrummet
onsdagen den 15 november 1995, kl 17.00-17.55

Beslutande      Dan-Åke Moberg, ordf
Marianne Arvidsson
Annica Eriksson
Åke Sundeqvist, tjg ers
Tony Blom
Björn Eriksson, tjg ers
Gulli Wallgren
Carl-Gustav Thunström
Anders Jonsson, tjg ers
Torbjörn Ahlin
Ola Daréus
Leif Grahn
Barbro Holmqvist

Ej tjg ers Sofia Jonsson
Sven-Inge Carlsson

Övriga Brittmarie Sandahl, sekr
Torild Hilmersson
Thage Arvidsson
Ronny Salomonsson
Ingemar Edsander

Justerare Torbjörn Ahlin

..............................     §§ 98-112
Sekreterare Brittmarie Sandahl

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

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

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-11-15
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Datum för Datum för
uppsättande 1995-11-17 nedtagande     1995-12-11

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Ks § 98

Anmälan av arbetsutskottets och byggutskottets
protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott
genom protokoll av den 4, 10, 17, 31 oktober och
7 november 1995 samt kommunstyrelsens
byggutskott genom protokoll av den 17 oktober
1995.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-10

Ks § 99 

Au § 213 Dnr 1994.2206.023

Rolf Östmans m fl motion om sex timmars
arbetsdag inom äldreomsorgen

Kommunfullmäktige har den 21 november 1994,
§ 94, till kommunstyrelsen för beredning
överlämnat en av Rolf Östman m fl framlagd
motion om sex timmars arbetsdag inom
äldreomsorgen.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att diskussioner snarast påbörjas med
arbetsförmedlingen och försäkringskassan om
finansiering av sex timmars arbetsdag inom
äldreomsorgen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 29
november 1994, § 290, åt personalchef Birgitta
Nilsson och socialchef Lars-Eric Johansson att
ta fram underlag för yttrande.

Förslag till yttrande föreligger.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta yttrandet, samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Anders Jonsson yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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Anders Jonsson reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt yrkande.
_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-07

Ks § 100

Au § 239 Dnr 1995.2105.403

Sofia Jonssons och Rikard Svärds motion om
miljövänlig upphandling

Kommunfullmäktige har den 15 maj 1995, § 51,
till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en
av Sofia Jonsson och Rikard Svärd framlagd
motion om miljövänlig upphandling.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att i programmet för miljövänlig upphandling
särskilt beakta val av miljövänliga byggmaterial/

teknik,

att därvid som ett särskilt kriterium anges att
vid upphandling av byggnadsmaterial skall
eftersträvas att byggkomponenter väljs som går
att återanvända den dag byggnaden rivs, samt

att vid upphandling av byggmaterial även beaktas
olika materials effekter på inomhusklimatet med
avseende på allergier och andra hälsoaspekter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 22
maj 1995 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.
_____

Kommunstyrelsen beslutar
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att tillstyrka förslaget.
_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Ks § 101

Au § 221 Dnr 1995.2211.001

Förslag till nedläggning av tekniska nämnden och
överförande av dess uppgifter till
kommunstyrelsen med förslag till  följdändringar
i kommunstyrelsens reglemente och i bestämmelser
om ersättningar till förtroendevalda

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 21
september och den 10 oktober 1995 behandlat
frågan om förändringar i
förtroendemannaorganisationen.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse av
den 12 oktober 1995 förslag i ärendet.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att tekniska nämnden upphör och dess uppgifter
överförs till kommunstyrelsen från och med den
1 januari 1996,

att från samma tidpunkt entlediga tekniska
nämndens ordförande, vice ordförande,
gruppledare, ledamöter och ersättare från sina
uppdrag,

att tekniska  nämndens förvaltning från och med
den 1 januari 1996 skall utgöra egen förvaltning
under kommunstyrelsen,

att anta förslag till ändring av reglemente för
kommunstyrelsen att gälla från och med den
1 januari 1996,

att från samma tidpunkt upphäva tekniska
nämndens reglemente, samt
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att anta förslag till ändring i § 7 Bilaga till
bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda att gälla från och med den 1
januari 1996.
_____

forts
_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Ks § 101, forts

Barbro Holmqvist föreslår att tekniska nämnden
ej upphör.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

Barbro Holmqvist reserverar sig skriftligt mot
beslutet.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Ks § 102 Dnr 1995.2263.104

Au § 222

Tillfällig ändring av reglerna för kommunalt
partistöd

Kommunfullmäktige beslutade  den 16 november
1992, § 95, om nya regler för bidrag till de
politiska partierna i Kumla.

I förslaget till sparåtgärder för kommun-
styrelsens verksamhetsområden för perioden
1995-1998 har beloppet till partistöd  för 1996
minskats med 10 %, vilket motsvarar 131 000
kronor. För 1997 och 1998 föreslås vidare  att
partistödet ej räknas upp med
basbeloppsförändringen.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att för perioden 1995-1998 minska partistödet
enligt redovisat förslag, samt

att efter periodens slut basbeloppsuppräkning
sker från den då erhållna nivån på bidraget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Ks § 103

Au § 223 Dnr 1995.2055.041

Förslag till budget för 1996 och flerårsbudget
för 1997-1998

Budgetberedningen har överlämnat förslag till
budget för år 1996 och flerårsbudget för åren
1997 och 1998.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta budgetberedningens förslag till budget
för år 1996,

att uppdra åt respektive nämnd att om så
erfordras revidera sina effektmål med hänsyn
till tilldelade resurser och förändrade behov,

att fastställa utdebiteringen för år 1996 till
kronor 20:22 per skattekrona,

att fastställa hundskatten för samma tid till
200 kronor per hund,

att fastställa låneramen för rörelsekrediter
till 25 000 000 kronor, samt

att anta budgetberedningens förslag till
flerårsbudget för åren 1997-1998.

_____

Barbro Holmqvist avger alternativt förslag till
budget för 1996 och flerårsbudget för 1997-1998.

Anders Jonsson avger alternativt förslag till
budget för 1996 och flerårsbudget för 1997-1998.

Torbjörn Ahlin och Ola Daréus yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar

                         
forts

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Ks § 103, forts

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.

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

Anders Jonsson reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt förslag.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Ks § 104

Au § 224 Dnr 1995.2264.206

Kostnadstäckningsgrad i plan- och bygglovtaxan

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 1995,
§ 58, att anta förslag till plan- och
bygglovtaxa att gälla fr o m den 1 juli 1995.

Kommunfullmäktige skall besluta om hur stor del
av verksamheten som skall finansieras med
skattemedel respektive avgifter.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att kostnadstäckningen genom avgifter  för
åtgärder som finns upptagna i plan- och
bygglovtaxan skall vara 100 procent.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Ks § 105

Au § 225 Dnr 1995.2220.362

Förslag till ändring i renhållningstaxan

Tekniska nämnden har i budgetberedningen för
1996 redovisat förslag till ändring av avsnitt
7:2 i renhållningstaxan avseende mottagning av
avfall vid sopstationen i Kvarntorp.

Förslaget innebär en differentierad taxa som är
utformad efter vikt och som gynnar
källsortering.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget, samt

att den nya taxan skall gälla från och med den 1
januari 1996.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W



23

KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-07

Ks § 106

Au § 240 Dnr 1995.2032.003

Lokala ordningsföreskrifter med tillhörande
taxor för Kumla kommun

Den 1 april 1994 trädde den nya ordningslagen
(SFS 1993:1617) i kraft. En följd av den nya
lagen är att den nu gällande lokala
ordningsstadgan och torghandelsstadgan upphör
att gälla från och med den 1 januari 1996.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14
februari 1995, § 34, att meddela ärendet för
behandling i Sydnärkesgruppen.

En tjänstemannagrupp med representanter från
kommunerna i Sydnärke och polisen har på uppdrag
av Sydnärkesgruppen utarbetat förslag till
allmänna lokala ordningsföreskrifter och taxa
för upplåtelse av offentlig plats samt lokala
ordningsföreskrifter för torghandel och taxa för
upplåtelse av torgplats.

Kommunens nämnder har givits möjlighet att yttra
sig över förslaget.

Yttranden har inkommit från miljö- och
byggnadsnämnden,  socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden  samt från Kumla
Köpmannaförening och Centrala Kumla Gatu-
förening.

Förslaget har omarbetats med hänsyn till inkomna
synpunkter  från miljö- och byggnadsnämnden och
socialnämnden.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta
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att anta förslaget till allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Kumla kommun,

att anta förslaget till taxa för upplåtelse av
offentlig plats inom Kumla kommun  med den
ändringen att  avgiften för tillfällig
försäljning ändras till 150 kronor/dag,

_
forts_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-07

Ks § 106, forts

Au § 240, forts

att anta förslaget till lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Kumla
kommun, samt

att  anta förslaget till taxa för upplåtelse av
torgplats inom Kumla kommun med den ändringen
att avgiften för tillfällig saluplats och
avgiften för julgransförsäljning ändras till 150
kronor/dag.
_____

Yttrande i ärendet har även inkommit från
tekniska nämnden.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-07

Ks § 107

Au § 241 Dnr 1995.2203.003

Åläggande om gångbanerenhållning m m

Den 1 april 1994 trädde den nya ordningslagen i
kraft. Den nya ordningslagen ersätter bland
annat allmänna ordningsstadgan.

De bestämmelser om gaturenhållning som tidigare
funnits i allmänna ordningsstadgan har förts
över till renhållningslagen.

Bestämmelser om s k gångbanerenhållning finns
intagna i lokala ordningsstadgan för Kumla
kommun. Enligt övergångsbestämmelser till
ordningslagen upphör alla gamla lokala
ordningsstadgor att gälla från och med den 1
januari 1996. Tekniska kontoret har med
anledning härav  utarbetat förslag till
åläggande om gångbanerenhållning m m.

Arbetsutskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget.
_____

Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7
november 1995 behandlat ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-31

Ks § 108

Au § 230 Dnr 1995.2226.020

Förslag till personalpolitiskt program

Nu gällande personalpolitiskt program för Kumla
kommun antogs av fullmäktige den 20 december
1976, § 190. 1984 gjordes vissa redaktionella
ändringar i programmet.

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag
till nytt personalpolitiskt program för Kumla
kommun.

Förslaget har behandlats i Central
samverkansgrupp. Arbetstagarparten har ej haft
något att erinra mot förslaget.

Förslaget justeras.

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               1995-11-15

Ks § 109 Dnr 1995.2243.250

Mark- och exploateringsavtal avseende bl a
kvarteret Transistorn i Kumla, samt optionsavtal
avseende förvärv av ytterligare mark

Mark- och exploateringsavtal har träffats mellan
SRA Communication AB och Kumla kommun. Enligt
avtalet försäljer Kumla kommun delar av
fastigheterna Kumla 12:14 och 12:15 samt
Transistorn 3, sammanlagt ca 56 040 kvm mark
till SRA Communication AB. Dessutom överlåter
kommunen del av allmänna gatan Montörgatan
belägen inom fastigheten Kumla 12:14, 2 223 kvm.
Vidare överlåter  SRA Communication AB del av
fastigheten Gesällen 4, 1 897 kvm,  till Kumla
kommun. Marköverföringarna skall  ske genom
fastighetsreglering.

Som ersättning för marköverföringarna erlägger
SRA Communication AB till Kumla kommun
sammanlagt 3 495 980 kronor.

Vidare har avtal träffats mellan SRA
Communication AB och Kumla kommun om option till
förvärv av ytterligare mark norr och väster om
den fastighet som avses bildas med anledning av
ovannämnda mark-och exploateringsavtal.

Motiveringen för upprättade avtal är att
Ericsson Mobile Communications AB står inför en
kraftig expansion och behöver mer lokaler.
Ytterligare mark behöver tillföras till den
befintliga fastigheten Transistorn 2 för att
möjliggöra utbyggnad av byggnader,
parkeringsanläggningar m m.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

att godkänna mark- och exploateringsavtalet,
samt

att godkänna optionsavtalet.
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_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-11-07

Ks § 110

Au § 242 Dnr 1995.2210.059

Begäran om omdisponering för anskaffande av nytt
system för diarieföring

Kommunledningskontoret har i skrivelse av den 3
november 1995 begärt omdisponering av 75 000 kr från anslag för
inköp av högvolymskopiator till anskaffande av nytt system för
diarieföring.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla framställningen.
_____

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 1995-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1995-10-17

Ks § 111

Au § 227 Dnr 1995.2219.101

Sammanträdesordning för 1996 och januari 1997

Kommunledningskontoret har upprättat förslag
till sammanträdesordning för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskott för år 1996 och
januari 1997.

Arbetsutskottet beslutar

att för sin del bifalla förslaget,

att överlämna förslaget till samtliga nämnder
som underlag för deras sammanträdesplanering,
samt

att rekommendera respektive nämnd  att förlägga
sitt sista  arbetsutskottssammanträde för våren
till senast den 3 juni 1996.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att för sin del bifalla förslaget.
_____
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_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen               1995-11-15

Ks § 112

Kumla kommuns kulturpris år 1995

Kulturpriskommittén har med följande motivering
föreslagit att 1995 års kulturpris tilldelas Jan
Johansson.

"Jan Johansson har under mer än två decennier
utvecklat en alldeles unik kunskap som historisk
geolog. Hans stora intresse är därvid
fältarbetet medan han gärna avstår från
"skrivbordsarbetet".

En av Jan Johanssons främsta insatser är att han
framgångsrikt arbetat med att göra
Kvarntorpsområdet och dess betydelse för den
historiska  geologin känd både bland intresserad
allmänhet och fackfolk inom och utom landets
gränser. Jan Johansson har med kunnighet och
entusiasm verkat för att utöka vårt vetande om
historiens förlopp i Kumlabygden.

Jan Johansson har också i anslutning till sin
bostad skapat en av de märkligaste
fossilsamlingarna i Sverige. Därigenom har
åtskilliga skolklasser och andra grupper getts
möjlighet att studera dessa flera tusen miljoner
år gamla "minnesmärken".

Under årens lopp har Jan Johansson hållit
åtskilliga föreläsningar inom sitt specialområde
och skrivit otaliga tidningsartiklar. Jan
Johanssons kunnighet och engagemang medför att
han ofta anlitas som guide och sakkunnig vid
geologiska exkursioner. Jan Johansson är vidare
en av författarna till boken Trilobiterna i
Närke.

Jan Johansson har i Kvarntorp funnit en
föregångare till de första fiskarna - världens
äldsta karpoid. Han har också i Kvarntorp hittat
många dittills okända trilobiter och andra
fossil.

Vidare har Jan Johansson för Kumla kommuns
räkning byggt upp en geologisk samling som i
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framtiden kan vara utgångspunkt för ett
geologiskt museum."

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

_
_
Justeringssign                  Utdragsbestyrkande

W
W
W
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_
_

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/nämnd  Kommunstyrelsen

Sammantr datum 1995-11-15

Datum för Datum för
uppsättande 1995-11-17 nedtagande     1995-12-11

Förvaringsplats Kommunledningskontoret

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


