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Sammanträdesdatum

Förvaringsplats

Kommunledningskontoret

Underskrift

......................................................
Birgitta Johansson Ellbén
1996-11-13

Kommunstyrelsen

Au § 91
Anmälan av allmänna utskottets och byggtekniska utskottets
protokoll
Anmäles beslut av kommunstyrelsens allmänna utskott genom protokoll av
den 30 september, 1, 2, 3, 8, 22, 29 oktober och 5 november 1996 samt
kommunstyrelsens byggtekniska utskott av den 3 oktober 1996.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

1996-11-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-10-29

Ks § 92
Au § 258

Dnr 71/96.041

Förslag till budget för 1997 och flerårsbudget för 1998-1999
Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget för år 1997 och
flerårsbudget för åren 1998 och 1999.
Ronny Salomonsson redogör för revideringar som gjorts i det överlämnade
budgetförslaget.
Torbjörn Ahlin föreslår att tekniska kontorets anslagsäskande ökas med
150 000 kr per sopbil för att utrusta dessa med utrustning för att väga
avfallet.
Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta
att anta budgetberedningens reviderade förslag till budget för år 1997,
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 1997 till kronor 20:22 per skattekrona,
att fastställa låneramen för rörelsekrediter till 25 000 000 kronor, samt
att anta budgetberedningens reviderade förslag till flerårsbudget för åren
1998-1999.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå Torbjörn Ahlins förslag.
Torbjörn Ahlin reserverar sig skriftligt mot beslutet att avslå hans förslag.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till sitt i allmänna utskottet avgivna förslag
angående utrustning för vägning av avfall.
forts

Kommunstyrelsen

1996-11-13

Ks § 92, forts
Torbjörn Ahlin yrkar i övrigt bifall till allmänna utskottets förslag med
följande ändringar. Med hänsyn till regeringens överprövning av
skatteintäkterna år 1997 ökas kommunens intäkter med 1 000 000 kronor.
Kostnaderna ökas med 1 000 000 kronor för kvalitéts-förstärkande
åtgärder fördelade till barn- och utbildningsnämnden med 606 000 kronor
och socialnämnden med 394 000 kronor.
Vidare föreslår Torbjörn Ahlin att kommunledningskontoret ges i uppdrag
att efter hörande av styrelsen för föreningen Folkets Hus och kultur- och
fritidsnämnden till 1997 års budgetberedning redovisa utredningen avseende
− konsekvenser av eventuell ytterligare reducering av bidraget till
föreningen Folkets Hus med hälften respektive helt borttagande - även
innefattande konsekvenser för fasta hyresgäster såsom biblioteket och
näringsidkare.
− föreningslivets nyttjande av Folkets Hus som samlingslokal.
− kulturutbudet i Folkets Hus - med särskilt beaktande av det kommunala
kulturutbudet inklusive biblioteket.
− övrigt nyttjande av Folkets Hus.
Barbro Holmqvist avger alternativt budgetförslag benämnt Moderata
Samlingspartiets förslag till budget för 1997 och flerårsbudget 1998-1999.
Rolf Östman avger alternativt budgetförslag benämnt Vänsterpartiets förslag
till budget för Kumla kommun.
Vidare yrkar Rolf Östman bifall till Ahlins förslag angående utrustning för
vägning av avfall samt, i det fall kommunstyrelsen ej tillstyrker
Vänsterpartiets alternativa budgetförslag, bifall till Ahlins förslag om 1 000
000 kronor för kvalitétshöjande åtgärder..
Leif Grahn yrkar bifall till Ahlins förslag om 1 000 000 kronor för
kvalitetétshöjande åtgärder samt Ahlins förslag om utredning angående
Folkets Hus.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kent Sundström yrkar bifall till Ahlins samtliga förslag.
forts

Kommunstyrelsen

1996-11-13

Ks § 92, forts
Vidare föreslår Kent Sundström att en avgift om 750:-/termin tas ut för
gymnasieelevernas lunch.
Kommunstyrelsen justerar avgivna förslag och yrkanden samt fastställer
propositionsordningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka allmänna utskottets förslag till budget,
att avslå Ahlins förslag angående utrustning för vägning av avfall,
att avslå Ahlins förslag om 1 000 000 kronor för kvalitétshöjande åtgärder.
att avslå Sundströms förslag om avgift på gymnasieelevernas skollunch.
Kommunstyrelsen beslutar vidare
att bifalla Ahlins förslag till utredning angående konsekvenser av neddragning av bidraget till Folkets Hus.
Barbro Holmqvist reserverar sig till förmån för Moderata samlingspartiets
alternativa budgetförslag.
Rolf Östman reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets alternativa
budgetförslag.
Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sina förslag om
utrustning för vägning av avfall samt om 1 000 000 kronor för
kvalitétshöjande åtgärder.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Leif Grahn reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins förslag om 1
000 000 kronor för kvalitétshöjande åtgärder.
Kent Sundström reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins förslag om
utrustning för vägning av avfall och om 1 000 000 kronor för
kvalitétshöjande åtgärder samt sitt förslag om avgift för gymnasieelevernas
skollunch.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

1996-11-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-11-05

Ks § 93
Au § 268

Dnr 2166/90.031

Ansökan om delegation för bildande av naturreservat av fastighe ten
Kumla Björka 4:6, Björka lertag
År 1990 förvärvade Kumla kommun ca 30 ha av fastigheten Kumla Björka
4:1 i syfte att säkerställa en för fågellivet värdefull våtmark.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 februari 1992, § 49, att
uppdra åt stadsarkitekten Kurt Larsson och miljö- och hälsoskyddschefen
Peter Eriksson att utarbeta förslag till naturreservat alternativt
naturvårdsområde inom lertaget i Björka.
Arbetet med reservatsbildning har pågått som ett samarbetsprojekt mellan
kommunen, Kumla biologiska förening, Fritid T-län och landstingets viltoch naturvårdskommité.
För att ge kommunerna möjlighet att själva bedriva naturvårdsarbete finns
sedan 1987 möjlighet att söka delegation från Länsstyrelsen för olika
skyddsinstitut.
Den 5 september 1995, § 69, beslutade miljö- och byggnadsnämnden
föreslå kommunen ansöka om delegation för att besluta om bildande av
naturreservat vid Björka lertag samt att delegationen skulle ställas till miljöoch byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 september 1995, §
204, att begära in uppgifter om skötselplan och ekonomiska konsekvenser.
Förslag till skötselplan med ekonomiska konsekvenser föreligger nu.
Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta
att ansöka om delegation för bildande av naturreservat vid Björka lertag i
enlighet med den upprättade skötselplanen.
Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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_____
forts

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

1996-11-13

Ks § 93, forts
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka förslaget.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

1996-11-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-10-22

Ks § 94
Au § 248

Dnr 271/96.253

Försäljning av fastigheterna Kumla Södra Sanna 2:76-79 och del av
2:51.
Överenskommelse har träffats om försäljning av fastigheterna Kumla Södra
Sanna 2:76-79 och del av 2:51 för en köpeskilling om totalt 36 875 kr.
Försäljningen sker i form av fastighetsreglering.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna fastighetsregleringen.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla förslaget.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Exp:
Ewa Pettersson
Ekonomiavdelningen

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

1996-11-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-11-05

Ks § 95
Au § 269

Dnr 288/96.252

Förvärv av del av fastigheterna Kumla Norra Mos 1:1, 2:1 och 3:1
Avtal har den 30 oktober 1996 upprättats mellan kommunen och Johan
Lagerfelt där kommunen köper del av fastigheterna Kumla Norra Mos 1:1,
2:1 och 3:1 för en köpeskilling om 328 000 kr vilket är 3 kr per kvm.
Området omfattar en total yta om 12,2 ha.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna avtalet.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla förslaget.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Exp:
Ewa Pettersson
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

1996-11-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-10-29

Ks § 96
Au § 256

Dnr 283/96.004

Förslag till dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för
kommunstyrelsen
Enligt arkivreglementet, antaget av fullmäktige den 23 mars 1992, § 30,
skall en dokumenthanteringsplan finnas för myndigheten. Vidare skall, enligt
nyss nämnda reglemente och arkivlagen, finnas en arkiv- beskrivning över
myndighetens arkiv.
Den dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning som gäller nu antogs av
kommunstyrelsen den 11 januari 1995, § 10.
På grund av tekniska nämndens uppgående i kommunstyrelsen måste en ny
dokumenthanteringsplan och en ny arkivbeskrivning antas.
Förslag har upprättats.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna dokumenthanteringsplanen och arkivbeskrivningen.
______
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla förslaget.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Exp:
Göran Ekberg
Torild Hilmersson

Kommunstyrelsen

1996-11-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-11-05

Ks § 97
Au § 270

Dnr 290/96.050

Upphandlingsansvaret för dels tvättjänst dels elektricitet
Upphandlingsansvaret för tvättjänst ligger nu på barn- och utbildningsnämnden.
Inför förestående länsgemensamma upphandlingar av tvättjänster, där
största volymen kommer att köpas av socialnämnden, föreslås att upphandlingsansvaret överflyttas till just socialnämnden.
Det finns ingen nämnd som svarar för upphandlingen av elektricitet.
Upphandlingsansvarig nämnd föreslås vara kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att upphandlingsansvaret avseende tvättjänst överförs till socialnämnden,
samt
att upphandlingsansvarig nämnd avseende elektricitet skall vara kommunstyrelsen.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla förslaget.
Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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_____

Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bo Örtegren
Harry Matteusson

Kommunstyrelsen

1996-11-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-11-05

Ks § 98
Au § 267

Dnr 295/96.140

Förslag till inrättande av kommunal arbetsgrupp för arbetsmarknadspolitiska frågor
I syfte att arbeta strategiskt och med ett brett kommunalt perspektiv på
kommunens arbetsmarknadspolitiska frågor föreslås att en kommunal
arbetsgrupp inrättas för ändamålet. För att tillvarata en bred erfarenhet
föreslås att gruppen består av förtroendevalda, kommunala tjänstemän,
representant från näringslivet och fackliga representanter.
Från den kommunala sidan föreslås: Dan-Åke Moberg (s), Yvonne
Hagström (s), Torbjörn Ahlin (c), Thage Arvidsson kommundirektör och
Birgitta Nilsson personalchef.
Som representant för näringslivet föreslås Ivar Magnusson, Ericsson Mobil
Communication AB.
De fackliga organisationerna LO, TCO och SACO föreslås inbjudas till
medverkan i arbetsgruppen.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bilda arbetsgruppen med den sammansättning som föreslagits.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Resp vald
Anita Andersson

Kommunstyrelsen

1996-11-13

Kommunstyrelsens allmänna utskott

1996-10-29

Ks § 99
Au § 259

Dnr 282/96.046

Utseende av revisor i kommunens stiftelser
Från och med den 1 januari 1996 gäller en ny stiftelselag. Enligt denna är
stiftelser med större tillgångar än 10 basbelopp (362 000 kr för år 1996)
bokföringsskyldiga. Med detta följer skyldighet att utse godkänd eller
auktoriserad revisor. Det finns emellertid möjlighet till dispens i vissa fall.
Kumla kommun förvaltar sedan en längre tid tre stiftelser som faller inom
bokföringsskyldigheten. Dispens har sökts för dessa stiftelser utan att vinna
bifall till ansökan.
Sedan den 21 oktober 1996 finns ytterligare en stiftelse som faller inom
kommunens förvaltning.

Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Stiftelserna som berörs är: Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond,
Stiftelsen Stig Johanssons minne, Stiftelsen samfond för utdelning till
behövande inom kumladelen av Kumla kommun och Stiftelsen Ingeborg
och Frideborg Erikssons fond för blinda inom Kumla och Hardemo
församlingar i Kumla kommun.
Komrev Företagsrevision AB, som är kommunens revisionsbolag, har
åtagit sig att handha revisionen av stiftelserna ifråga inom det tidigare
uppdraget och begär ingen ytterligare ersättning för detta
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
att utse Komrev Företagsrevision AB till revisionsbolag i de ovan nämnda
stiftelserna.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla förslaget.
_____
Exp:
Ekonomiavdelning
Komrev Företagsrevision AB
Kommunstyrelsen

1996-11-13

Ks § 100
Kumla kommuns kulturpris år 1996
Kulturpriskommittén har med följande motivering föreslagit att 1996 års
kulturpris tilldelas Folke Skoghäll.
”Det finns konstnärer som ser ut som vi tror att konstnärer ska se ut och
det finns konstnärer som inte ser ut som konstnärer. Med sin
asketiska
gestalt, brinnande blick och originella och bohemiska framtoning uppfyller
Folke Skoghäll högt ställda krav på konstnärskap. Men det är inte för sitt
yttre Skoghäll får 1996 års kulturpris utan för att Folke Skoghäll blivit ett
begrepp i Kumla genom sitt konstnärskap som omspänner exakt ett halvt
sekel. Skoghäll har blivit känd för sitt skickliga målande i ”facettkubism” geometriska kompositioner med prismatiskt uppbrutna former utförda i
mjuka pastellfärger - och har konsekvent varit den stilarten trogen genom
alla åren. Folke Skoghäll skulle ha varit betydligt mer känd i länet och
landet om han inte valt att vara synnerligen detaljnoga, och kanske därmed
inte så produktiv, och inte heller tillåtit sig att som heltidssyssla genom alla
år från 1955 fram till sin pension år 1986 vara verksam som bild- och
teckningslärare i Kumla. Många är de elever som Folke Skoghäll inspirerat
Justeringssign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

i sitt bildskapande och än fler är de som tagit till sig och charmerats av
denna varma bohemiska och belästa person.
Folke Skoghälls val av motiv rör sig huvudsakligen inom tre områden. Det
är landskapsmåleri, med bl a byar som klättrar på sluttningar. Det är vidare
stilleben och slutligen det religiöst präglade motivvalet. Skoghäll har
företagit studieresor till Frankrike, Spanien, Italien, Nordafrika, Grekland,
Portugal och Sovjetunionen och därigenom inspirerats i sitt måleri.
Skoghäll har bedrivit studier vid Konstakademiens Skola i Helsingfors
1948-49, Konstfackskolan i Stockholm 1945-48 samt hos ”kubismens
fader” André Lhote, Paris, 1939 och 1949.
Skoghäll har haft utställningar hos Värmlands konstförening, Örebro läns
konstförening, Nyårssalongen i Helsingborg, Liljevalchs vårsalong,
Stockholmssalongen o s v. Hans tavlor finns till exempel på Värmlands
museum, Örebro läns museum, Tessininstitutet i Paris, Örebro kommuns
och landstings samlingar, Värmlands läns landsting, Stockholms stad och I
3:s samling. Kumla kommun har många verk av Skoghäll i sin samling. Hans
offentliga utsmyckningar är fåtaliga - dock finns i Kumla dels en emalj på
Stenevägen och dels en emalj på Folkets hus.”
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla förslaget.
_____

Justeringssign

Utdragsbestyrkande

