
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 1998-02-11
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Stadshuset, Storrummet,
onsdagen den 11 februari 1998, kl 17.00-19.00

Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström
Marianne Arvidsson Rolf Östman, § 15-20
Annica Eriksson Björn Eriksson, § 21-25
Sven-Ove Cederstrand Torbjörn Ahlin
Tony Blom Kent Sundström
Kjell Hellberg Leif Grahn
Gulli Wallgren Barbro Holmqvist

Närv ej tjg Sofia Jonsson
Eva Blomqvist Johan Lagerfelt, § 15

Övriga Maria Neselius, sekr Thage Arvidsson
Ronny Salomonsson Torild Hilmersson
Ingemar Edsander

Justerare Torbjörn Ahlin

Sekreterare ...................................................... §§ 15-25
Maria Neselius

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

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

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-02-11

Datum för uppsättande 1998-02-13 Datum för nedtagande 1998-03-09

Förvaringsplats Kommunledningskontoret
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Ks § 15

Information om kommunalförbund för gymnasieskolan

Förvaltningschef Conny Svensson, Laxå och förvaltningschef Hans
Svensson, Hallsberg informerar om utredning rörande kommunalförbund
för gymnasieskolan.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-03

Ks § 16

Au § 18 Dnr 22/98.253

Försäljning av del av fastigheten Kvarntorp 1:5

Mellan Kumla kommun och Akzo Nobel Rexolin AB har ett köpeavtal
upprättats vari kommunen säljer ett markområde av del av fastigheten
Kumla Kvarntorp 1:5. Området omfattar cirka 12 670 m2 och
köpeskillingen uppgår till 573 750 kronor.

Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Kumla kommun
genom särskilt beslut som vinner laga kraft, senast den 20 april 1998,
godkänner detsamma.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att godkänna upprättat köpeavtal.
_____

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Ks § 17

Anmälan av allmänna utskottets protokoll

Anmäles beslut av kommunstyrelsens allmänna utskott genom protokoll av
den 13 och 20 januari samt den 3 februari 1998.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-03

Ks § 18

Au § 14 Dnr 320/97.880

Anette Larssons motion angående InterNet på Kumla bibliotek

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 1997, § 104, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Anette Larsson.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att InterNet snarast möjligt installeras på Kumla bibliotek, samt

att Kumla bibliotek får ett tillskott i sin budget för inköp och installation av
InterNet, så att denna kostnad inte måste tas från ordinarie budget för
inköp av litteratur.

Allmänna utskottet beslutade den 16 december 1997, § 310

att uppdra åt kommunledningskontoret att senast den 28 januari 1998 avge
förslag till yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet.
_____

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-03

Ks § 19

Au § 15 Dnr 369/97.706

Torbjörn Ahlins m fl motion angående översyn av taxor i vuxenom-
sorgen

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 1997, § 105, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Torbjörn Ahlin m
fl.

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att taxan för boende i särskilda boendeformer och taxan för social
hemtjänst m.m. omarbetas så att hänsyn till det allmänna ränteläget görs
årligen vad gäller beräkning av inkomst av kapital.

Allmänna utskottet beslutade den 16 december 1997, § 311

att uppdra åt socialnämnden att senast den 28 januari 1998 avge förslag till
yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet.
_____

Torbjörn Ahlin föreslår att socialnämnden får i uppdrag att dels göra förslag
till taxeförändring för vuxenomsorgen innebärande att man räknar med ett
lägre inkomstbelopp på kapital när förbehållsbeloppet fastställs, dels göra
en ekonomisk konsekvensbeskrivning av taxeförändringen.

Barbro Holmqvist yrkar bifall till Torbjörn Ahlins förslag.
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Kjell Hellberg yrkar avslag på Torbjörn Ahlins förslag.
                                                                                                forts

Kommunstyrelsen 1998-02-11

Ks § 19, forts

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag.

Torbjörn Ahlin, Kent Sundström, Barbro Holmqvist och Leif Grahn
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ahlins förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-03

Ks § 20

Au § 16 Dnr 367/97.730

Leif Grahns m fl motion angående värdighetsgaranti inom äldre-
omsorgen

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 1997, § 106, att till
kommunstyrelsen för beredning överlämna en motion av Leif Grahn m fl.

I motionen föreslås fullmäktige besluta

att en värdighetsgaranti formuleras för äldreomsorgen i Kumla kommun.

Allmänna utskottet beslutade den 16 december 1997, § 312

att uppdra åt socialnämnden att senast den 28 januari 1998 avge förslag till
yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att anta yttrandet.
_____

Leif Grahn, Torbjörn Ahlin, Barbro Holmqvist och Rolf Östman yrkar bifall
till motionen.

Kjell Hellberg och Annika Ericsson yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
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                                                                                                                                      forts
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Ks § 20, forts

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utkottets förslag.

Rolf Östman reserverar sig mot beslutet till förmån för Leif Grahns m fl
yrkande.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-03

Ks § 21

Au § 17 Dnr 17/98.253

Försäljning av del av Hästen 20, Mossbanegatan/Hagagatan

Kv Hästen är planlagt för bostadsändamål. Förhandlingar har förts mellan
kommunen och Skanska AB om att uppföra bostäder inom Hästen 20.
Förhandlingarna har lett fram till en överenkommelse om att kommunen
säljer ca 8040 kvm av Hästen 20 till en nybliven bostadsrättsförening,
Bostadsrättföreningen Hästen 1 för en köpeskilling av 584 850 kronor.
Köparen har för avsikt att bygga 30 lägenheter i flerbostadshus inom det
förvärvade området.

Köpekontraktet gäller under förutsättning att den godkänns av kom-
munfullmäktige i Kumla och av Skanska AB:s styrelse.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att godkänna  köpekontrakt daterat den 28 januari 1998 vari kommunen
säljer ca 8040 kvm av Hästen 20 för en köpeskilling av 584 850 kronor.
_____

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

att bifalla allmänna utskottets förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-01-20

Ks § 22

Au § 7 Dnr 6/98.252

Försäljning av del av fastigheten Sickelsta 2:2

Köpeavtal har upprättats enligt vilket Kumla kommun till Vägverket VMN
försäljer 9,7 ha av del av fastigheten Sickelsta 2:2 för en köpeskilling om
324 000 kronor. Syftet är att den förvärvade marken ska utgöra mark för
rastplats.

Köpeavtalet gäller under förutsättning av att kommunstyrelsen i särskilt
beslut godkänner detsamma.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna köpeavtalet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
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Tekniska kontoret
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-01-20

Ks § 23

Au § 8 Dnr 179/96.430

Riskkommunikation - ett delprojekt i Kvarntorp 2000

Riskkommunikationsprojektet har nu kommit halvvägs och kostnaden för
de arbeten som återstår för att genomföra projektet uppskattas till 170 000
kronor.

Länsstyrelsen anhåller i skrivelse av den 19 december 1997 om ytterligare
bidrag om 170 000 kronor.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att kommunen beviljar bidrag om 100 000 kronor samt

att finansieringen sker genom medel avsatta för ianspråktagande av
Kvarntorpsmiljön.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Länsstyrelsen
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Ekonomiavdelningen
Thage Arvidsson
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-03

Ks § 24

Au § 19 Dnr 48/97.041

Kommunstyrelsens internbudget för år 1998

Förslag till fördelning av beviljade anslag i 1998 års budget för kom-
munstyrelsens ansvarsområde har utarbetats. Internbudgeten har upprättats
enligt nya kodplanen.

Från kommunledningskontoret har överflyttats intäkter från Sydnärke
Energi AB (intrångsersättning) och intäkter för kommunal borgen till
kommunala bolag med tillsammans 1 514 000 kronor. Med anledning av
detta bör kommunstyrelsens ram ökas med 1 514 000 kronor  och
motsvarande minskning göras på finansiering.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
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Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-02-11

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-03

Ks § 25

Au § 20 Dnr 243/97.174

Avgift för protokoll i sotningstaxan

I samband med att kommunstyrelsen den 28 maj 1997, § 63, beslutade om
ändring av sotningstaxan infördes en särskild avgift om 25 kronor för
protokollet. Avgiften innefattar även protokollföring av felfria anläggningar.

Skorstensfejarmästare Karl-Olof Jäverström har i skrivelse av den 4
augusti 1997 framfört att protokollsavgiften inte täcker verksamhetens
kostnader för protokollsshanteringen.

Kanslichef Torild Hilmersson föreslår i skrivelse av den 27 januari 1998
kommunstyrelsen besluta

att protokollsavgift tas ut med 50 kronor vid fel i anläggning,

att anläggningsägare som önskar protokoll över felfri anläggning har rätt att
erhålla sådant mot erläggande av ovan angivna protokollsavgift samt

att ändringen gäller från och med den 1 mars 1998.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslagen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Kal-Olof Jäverström
Kerstin Sjöö


