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

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Ks § 73

Anmälan av utskottens protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens allmänna utskott genom protokoll av
den 9, 16, 18 och 30 september 1997 samt av kommunstyrelsens
byggtekniska utskott genom protokoll av den 2 september 1997.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-09

Ks § 74

Au § 176 Dnr 202/97.109

Yttrande över Barbro Holmqvists motion om redovisning i
tidskriften Kumlan av kostnader för kommunens verksamheter

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 1997, § 66 att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en av  Barbro Holmqvist
framlagd motion om redovisning i tidskriften Kumlan av kostnader för
kommunens verksamheter.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att ett  av Kumlans nummer varje år ägnas åt en redovisning av de faktiska
kostnaderna för de olika nyttigheter och förmåner som kommunen erbjuder
och dit våra skattepengar går.

Allmänna utskottet beslutade den 14 augusti 1997, § 160, att uppdra åt
kommunledningskontoret att senast vid allmänna utskottet den 26 augusti
1997 avge förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet samt

att motionen därmed skall anses besvarad.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 75

Au § 194 Dnr 112/97.101

Redovisning av obesvarade motioner

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

Kommunledningskontoret har upprättat redovisning avseende motioner som
fortfarande är under beredning.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 76

Au § 195 Dnr 147/96.429

Riktlinjer och mål för småskalig vedeldning inom detaljplanelagd
och i övrigt samlad bebyggelse

Länsstyrelsen beslutade den 6 juni 1997 att anta riktlinjer och mål för
småskalig vedeldning. Ett nationellt miljömål är att utsläppen av
cancerframkallande ämnen i våra tätorter ska halveras till år 2005.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 september 1997, § 80 att
rekommendera kommunfullmäktige att anta de mål och riktlinjer som
länsstyrelsen antagit och besluta att arbeta enligt de metoder som anges i
länsstyrelsens beslut.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta de mål och riktlinjer som länsstyrelsen antagit och besluta att arbeta
enligt de metoder som anges i länsstyrelsens beslut.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 77

Au § 196 Dnr 187/97.612

Samverkansavtal om gymnasieskolan

Sydnärkegruppen beslutade vid sitt sammanträde den 14 maj 1997 att
rekommendera kommunerna att godkänna förslag till samverkansavtal om
gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 september 1997, § 44 att
det upprättade förslaget för läsåret 1998/99 godkännes.

Dan-Åke Moberg föreslår att § 11 i avtalet får följande lydelse:

Verksamheten vid s.k. Lärcentra som inrättas i respektive kommun
skall utvecklas. Det åligger varje kommun att aktivt stödja och
bredda denna verksamhet.

Kostnader för gymnasieutbildning som uppkommer hos hemkommu-
nen på grund av att elever bedriver sina studier till viss del vid hem-
kommunens Lärcentrum skall avräknas den interkommunala ersätt-
ningen (terminsavgiften) som Hallsbergs kommun tar för inskrivna
elever vid Alléskolan.

I den mån den aktuella lokalen och utrustningen för Lärcentrat utnytt-
jas av hemkommunen för annan undervisning/annat ändamål skall
kostnaderna härför proportioneras med hänsyn till detta så att
avräkning mot den interkommunala ersättningen enligt ovan minskar
i motsvarande grad.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna avtalet med Mobergs ändringsförslag.
_____

Kommunstyrelsen beslutar



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

7

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 78

Au § 197 Dnr 2249/95.049

Ändring av riktlinjer för serveringstillstånd och Taxa för avgifter
enligt alkohollagen

Sydnärkegruppen beslutade den 20 november 1996, § 19, att uppdra åt
avdelningscheferna för individ- och familjeomsorg att lämna förslag till
revidering av riktlinjer för serveringstillstånd och taxa för avgifter enligt
alkohollagen.

Förslag till revidering av riktlinjer och taxa har upprättats.

Sydnärkegruppen beslutade den 17 september att rekommendera
kommunerna anta förslaget med följande ändring

Serveringstider

Efter ansökan kan innehavare av serveringstillstånd erhålla särskilt
tillstånd för utökad serveringstid.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att godkänna förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 79

Au § 198 Dnr 94/97.704

Tilläggsanslag för utökad ombyggnad av Solbacka

I investeringsbudget för år 1997 har socialnämnden erhållit anslag om
1 420 000 kronor för förtätning av servicehuset Solbacka. Därefter har
ytterligare anslag beviljats med 700 000 kronor, Ks § 33/97.

Socialchef Håkan Hjelm har i skrivelse av den 23 september 1997 till
budgetberedningen redovisat merkostnader om 2 300 000 kronor för
utökad ombyggnad av del av Solbacka.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att bevilja tilläggsanslag om 2 300 000 kronor för utökad ombyggnad av
Solbacka.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 80

Au § 199 Dnr 294/97.002

Förslag till handlingsplan för långsiktigt användande av medel från
försäljningen av aktier i Örebro Energi AB

I december år 1996 sålde Kumla kommun samtliga aktier i Örebro Energi
AB till Örebro kommun för sammanlagt 241 800 000 kronor. Under
perioden fram till den 1 februari 1998 löper ett skuldebrev på hela summan,
varefter Örebro kommun löser skuldebrevet kontant.

I syfte att skapa långsiktigt bestående och positiva effekter på den
kommunala driftbudgeten har kommunledningskontoret utarbetat ett förslag
till handlingsplan.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att antaga förslag till handlingsplan för långsiktigt användande av medel från
försäljningen av aktier i Örebro Energi AB.
_____

Rolf Östman yrkar återremiss av ärendet.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Torbjörn Ahlin föreslår att av de 35,7 miljoner kronor ska 3 miljoner
kronor avsättas för investeringar för näringslivsutveckling.

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå Rolf Östmans yrkande.

Vidare beslutar kommunstyrelsen

att tillstyrka arbetsutskottets förslag samt
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att avslå Torbjörn Ahlins förslag.
                                                                                             forts

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 80, forts

Au § 199,  forts

Rolf Östman reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande.

Torbjörn Ahlin, Leif Grahn, Kent Sundström och Barbro Holmqvist
reserverar sig till förmån för Torbjörn Ahlins förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 81

Au § 200 Dnr 294/97.002

Finanspolicy för Kumla kommun

Med anledning dels av ny lagreglering beträffande den kommunala
redovisningen, Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:114), dels av
behovet av regler för den långsiktiga placeringen av medel avsatta för
framtida pensionsutbetalningar har kommunledningskontoret utarbetat
förslag till Finanspolicy för Kumla kommun.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige besluta

att antaga förslag till Finanspolicy för Kumla kommun, samt

att den av kommunstyrelsen år 1987, § 100, antagna finanspolicyn därmed
upphör att gälla.
_____

Rolf Östman föreslår att man under stycke två under rubriken ”Placering”
ska  lägga till följande lydelse:

Vid placering i aktier skall etiska och miljömässiga hänsyn tas.

Leif Grahn och Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Rolf Östmans förslag.

Dan-Åke Moberg föreslår kommunstyrelsen anmoda Kumla Bostäder AB
och Kumla Fastighets AB att för respektive företag utarbeta och fastställa
finanspolicy i tillämpliga delar baserad på Finanspolicy för Kumla kommun.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag med Rolf Östmans och Dan-Åke
Mobergs tilläggsförslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 82

Au § 201 Dnr 294/97.002

Delegationsordning för placering av likvida medel enligt kommu-
nens finanspolicy

Med anledning av förslag till ny finanspolicy för Kumla kommun har
kommunledningskontoret utarbetat förslag till Delegationsordning för
placering av likvida medel enligt kommunens finanspolicy.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta under förutsättning av
att kommunfullmäktige antar förslag till Finanspolicy för Kumla kommun

att antaga förslag till Delegationsordning för placering av likvida medel enligt
kommunens finanspolicy,

att motsvarande bestämmelser i Delegationsordning för kommunstyrelsens
verksamhetsområde, Ks § 5/96, därmed upphör att gälla.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-09

Ks § 83

Au § 179 Dnr 36/97.432

Närsaltfällor på Närkeslätten

Projektet Närsaltfällor på Närkeslätten skall undersöka möjligheterna att
skapa våtmarker längs Kvismare kanal i syfte att återföra närsalter till
torrläggningsjordar samt att öka naturvärden i och omkring Kvismaren. I
förlängningen vill man se ett lokalt kretslopp där näringsämnen återförs till
jordbruksmarken istället för att belasta Hjälmaren.

Projektorganisationen har sökt bidrag från världsnaturfonden med
390 000 kronor. Enligt den finansieringsplan som finns avser man söka
bidrag från Hallsberg, Kumla och Örebro kommuner samt från Bofors-
Örebro Flygplats om sammanlagt 200 000 kronor.

Projektorganisationen vill ha kommunstyrelsens synpunkter på projektet
och hur kommunen ser på finansieringsfrågan.

Allmänna utskottet beslutade den 25 februari 1997, § 59, att uttala att man
ser positivt på projektet, men att projektorganisationen får återkomma i
frågan om eventuell finansiering och hur fördelningen mellan olika
delfinansiärer skall ske.

Enligt företrädare för VBB Viak (som driver projektet) skall Hallsberg och
Örebro kommuner samt Örebro-Bofors flygplats vara med som
medfinansiärer.

VBB Viak hemställer om att Kumla kommun deltar i projektet som
medfinansiär med 50 000 kronor.

Allmänna utskottet beslutade den 18 mars 1997, § 84:

att fortfarande i princip ställa sig positiv till att delta i finansieringen av
projektet, men
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att bättre kostnadsredovisning bör lämnas,
                                                                                                 forts

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-09

Ks § 83, forts

Au § 179, forts

att det krävs en bättre redovisning av grunderna för fördelning av de
aktuella 200 000 kronor på de tre kommunerna och Örebro-Bofors
flygplats samt

att kommunen anser att flera organisationer som berörs av åtgärderna bör
tillfrågas för att delta i finansieringen.

VBB Viak har den 3 september 1997 inkommit med justerad
projektbudget.
___

Dan-Åke Moberg föreslår att kommunen deltar i projektet som
medfinansiär med 50 000 kronor och att medlen skall tas ur kommun-
styrelsens medel för oförutsedda kostnader; 00331 samt

att uppmana VBB Viak att ta kontakt med Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF) för att få med dem i projektet.

Torbjörn Ahlin yrkar avslag på förslaget att uppmana VBB Viak att ta
kontakt med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att få med dem i
projektet.

Dan-Åke Moberg yrkar bifall till förmån för sitt förslag.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla Dan-Åke Mobergs förslag.
_____
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Torbjörn Ahlin yrkar avslag på förslaget att uppmana VBB Viak att ta
kontakt med Lantbrukarnas Riksförbund (LR) för att få med dem i
projektet.

Rolf Östman yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
                                                                                             forts
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-09

Ks § 83, forts

Au § 179, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla allmänna utskottets förslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig till förmån för sitt eget avslagsyrkande.
_____
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 84

Au § 202 Dnr 230/97.316

Detaljplan för kv Myggan m fl, nordvästra Kumla, Gamla vägen,
Frejgatan m fl etapp F

Detaljplan för kv Myggan m fl i nordvästra Kumla har utarbetats.
Detaljplanen ligger till grund för uttag av gatukostnadsersättning.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 9 september 1997, § 84, godkänt
det utställda planförslaget och överlämnat planen till kommunstyrelsen för
antagande.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att antaga detaljplanen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
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Miljö- och byggnadsndn f v exp
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Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 85

Au § 203 Dnr 081/97.316

Gatukostnader för kv Myggan m fl, område F, inom nordvästra Kumla

Gatukostnadsutredning har utförts för kv Myggan m fl, område F, inom
nordvästra Kumla.

Byggtekniska utskottet beslutade den 13 maj 1997, § 37, att utredningen med
debiteringslängd daterad den 12 maj 1997 skall utgöra underlag för uttag av
gatukostnader för kv Myggan m fl , område F.

Utställning har genomförts och samordnats med utställning av detaljplaneförslag
för området. En utställningsredogörelse har upprättats.

Tekniska kontoret föreslår

att den utställda utredningen daterad den 13 juni 1997 skall utgöra underlag för
debitering av gatukostnader för kv Myggan m fl,

att angivna kostnader gäller kostnadsläget i oktober 1997; uppräkning skall
genomföras med konsumentprisindex med oktober 1997 som basmånad,

att betalning av ersättning kan, efter prövning av kommunen, få ske genom
avbetalning varvid skälig ränta på obetalda belopp erlägges,

att ålderspensionärer som bebott fastigheten medges anstånd med betalning av
ersättningen tills fastigheten byter ägare varvid betalning av ränta sker med 4,9 %
första året. Därefter höjs räntan med 0,5 procentenheter per år; räntan kan vid
varje tillfälle dock uppgå till högst gällande diskonto + 2 procentenheter.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla förslaget.
_____
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                                                                                                forts

Kommunstyrelsen 1997-10-08

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1997-09-30

Ks § 85, forts

Au § 203, forts

Barbro Holmqvist yrkar avslag till allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla allmänna utskottets förslag.

Barbro Holmqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.
_____

Exp:
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Tekniska kontoret f v exp


