
Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren
måndagen den 21 oktober 1996, kl 17.00-17.30

Beslutande Dan-Åke Moberg
Marianne Arvidsson
Eie Larsson, tjg ers
Åke Sundeqvist, tjg ers
Tony Blom
Kjell Hellberg
Gulli Wallgren
Carl-Gustav Thunström
Sven-Inge Carlsson, tjg ers
Torbjörn Ahlin
Kent Sundström
Leif Grahn
Barbro Holmqvist

Övriga Torild Hilmersson, sekr

Justerare Torbjörn Ahlin

Sekreterare ...................................................... §§ 86-90
Torild Hilmersson

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

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

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1996-10-21

Datum för uppsättande 1996-10-25 Datum för nedtagande 1996-11-18

Förvaringsplats Kommunledningskontoret
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Underskrift ......................................................
Birgitta Johansson Ellbén

Kommunstyrelsen 1996-10-21

Ks § 86

Anmälan av allmänna utskottets och byggtekniska utskottets
protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens allmänna utskott genom protokoll
av den 19 och 24 september samt kommunstyrelsens byggtekniska
utskott av den 10 september 1996.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-10-21

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-10-08

Ks § 87

Au § 243 Dnr 242/96.360

Förslag till ny taxa för hushållsavfall

Byggtekniska utskottet har den 10 september 1996 avgivit förslag till ny
taxa för hushållsavfall.

Allmänna utskottet beslöt den 1 oktober 1996 § 221.

att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ny beräkning med
utgångspunkt från samma fördelning mellan hushåll och industri som i
nuvarande taxa samt med hänsyn till kapitalkostnader efter budgetbe-
redningens förslag till investeringar i budget för åren 1997-1999.

Tekniska kontoret har med tjänsteutlåtande av den 7 oktober 1996
presenterat ny beräkning.

Tony Blom föreslår att taxekalkylens kostnader minskas med ytterligare
250 000 kronor och att taxan för hushållsavfall minskas i motsvarande mån.

Torbjörn Ahlin föreslår dels att byggtekniska utskottet ges i uppdrag att låta
utarbeta en viktrelaterad taxa och dels att allmänna utskottet i avvaktan på
en viktrelaterad taxa tillstyrker taxeförslaget av den 7 oktober 1996.

Allmänna utskottet beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att utföra ny beräkning i enlighet med Tony
Bloms förslag,

att uppdra åt tekniska kontoret att informera allmänheten om förslaget till
taxa, samt

att avslå Torbjörn Ahlins förslag.

                                                                                                                                        forts
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Kommunstyrelsen 1996-10-21

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-10-08

Ks § 87, forts

Au § 243, forts

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att, efter ovan beslutade omarbetning, anta förslag till renhållningstaxa i
Kumla kommun att gälla från och med den 1 januari 1997.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sina förslag.

Kent Sundström reserverar sig mot beslutet till förmån för tekniska
kontorets taxeförslag av den 7 oktober 1996.
_____

Dan-Åke Moberg föreslår att  punkt 2  stycke 4 i förslaget till
renhållningstaxa skall lyda:

Hämtning av restavfall 1 gång/år efter tillstånd från
miljö- och byggnadsnämnden 100 kr

Torbjörn Ahlin föreslår dels att byggtekniska utskottet ges i uppdrag att låta
utarbeta en viktrelaterad taxa och dels att kommunstyrelsen i avvaktan på
en viktrelaterad taxa tillstyrker taxeförslaget av den 7 oktober 1996.

Kent Sundström tillstyrker Ahlins förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag med Mobergs ändringsförslag, samt

att avslå Torbjörn Ahlins förslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sina förslag.
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Kent Sundström reserverar sig mot beslutet till förmån för tekniska
kontorets taxeförslag av den 7 oktober 1996.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-10-21

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-09-24

Ks § 88

Au § 196 Dnr 086/96.046

Mottagande av arv efter systrarna Ingeborg och Frideborg
Eriksson samt bildande av Stiftelsen Ingeborg och Frideborg
Erikssons fond för blinda i Kumla och Hardemo församlingar i
Kumla kommun

Systrarna Ingeborg och Frideborg Eriksson har testamenterat halva sin
kvarlåtenskap, efter avdrag för visst legat, till socialnämnden i Kumla att
användas uteslutande för blinda boende i Kumla och Hardemo för-
samlingar.

Socialnämnden har den 18 juni 1996, § 72, till kammarkollegiet avgivit en
förklaring att kommunen är beredd att iaktta villkoren i testamentet att
kvarlåtenskapen skall användas för blinda boende i Kumla-Hardemo
församlingar, samt att begreppet blind inbegriper gravt synskadade med
allvarlig funktionsnedsättning som är jämförbar med blindhet.

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till stadgar för Stiftelsen
Ingeborg och Frideborg Erikssons fond för blinda i Kumla och Hardemo
församlingar i Kumla kommun.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att ta emot arvet,

att de testamenterade medlen skall avsättas till en stiftelse med namnet
Stiftelsen Ingeborg och Frideborg Erikssons fond för blinda i Kumla och
Hardemo församlingar i Kumla kommun,

att antaga förslaget till stadgar för stiftelsen, samt

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Dan-Åke Moberg och
ekonomichef Ronny Salomonson, med kommunstyrelsens vice ordförande
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Annica Eriksson och kanslichef Torild Hilmersson som ersättare, att
underteckna stiftelseurkund och övriga erforderliga handlingar.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-10-21

Ks § 88, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget
_____
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Kommunstyrelsen 1996-10-21

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-09-24

Ks § 89

Au § 197 Dnr 265/96.101

Redovisning av obesvarade motioner

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

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende motioner
som fortfarande är under beredning. Sedan senaste motionsredo-
visningstillfället har fyra motioner inlämnats och tretton besvarats. Sex
motioner är under beredning.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1996-10-21

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1996-10-08

Ks § 90

Au § 244

Åtgärder på väg 529, gamla E3

Stadsbyggnadschef Bo Örtegren redovisar förslag till åtgärder på väg 529
samt kostnadsberäkning och förhandling med olika intressenter om
finansiering av projektet.

Projektet omfattar bl a rondell vid korsningen med väg 690 mot Mosås,
rondell vid korsningen med väg 646 mot Ekeby, gång- och cykelväg till
Sörby industriområde, gång- och cykeltunnel under väg 529 och Gamla
vägen, samt bullerskydd mellan väg 529 och bebyggelsen vid Gamla
vägen.

Allmänna utskottet beslöt den 24 september 1996, § 184,

att överlämna ärendet till budgetberedningen

Kommundirektör Thage Arvidsson informerar om föreslagen finansiering
innebärande att Vägverket bidrar med 2 000 000 kronor och att Ericsson
Mobile Communication AB bidrar med 1 000 000 kronor utgörande del i
gång- och cykeltunnel och gång- och cykelväg till Sörby industriområde.
Vidare har kommunen ansökt om bidrag hos länsarbetsnämnden för
projektet.

Allmänna utskottet beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att påbörja upphandling av projektet, samt

att upphandlingen skall ske under förutsättning av Vägverkets och Ericsson
Communication AB:s medverkan i enlighet med redovisat förslag till
finansiering.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna vidtagna åtgärder.
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_____

Exp:
Tekniska kontoret
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Underskrift ......................................................
Birgitta Johansson Ellbén
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