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

Kommunstyrelsen 1998-03-04

Ks § 26

Anmälan av utskottens protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott
den 12 och 24 februari 1998 och från kommunstyrelsens byggtekniska
utskott den 10 februari 1998.
_____



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

3

Kommunstyrelsen 1998-03-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-24

Ks § 27

Au § 23 Dnr 47/98.250

Fastighetsreglering berörande Transistorn 1 och 3

En överenskommelse om fastighetsreglering har träffats innebärande att
Kumla kommun försäljer fastigheten Transistorn 3 , ca 10 102 kvm till
Kumla Fastighets AB för en köpeskilling om 606 120 kronor.

Syftet med försäljningen är nybyggnad av utbildningslokaler till Ericsson
Mobile Communications.

Med anledning av försäljningen har optionsavtalet mellan Kumla kommun
och SRA Communications AB ändrats.

Överenskommelsen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
särskilt beslut godkänner densamma.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering, samt

att godkänna ändrat optionsavtal.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-03-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-24

Ks § 28

Au § 24 Dnr 35/97.736

Föreskrifter för färdtjänst för funktionshindrade samt föreskrifter
för riksfärdtjänst för Kumla kommun

Den 1 januari 1998 trädde en ny lag om färdtjänst i kraft och kom-
munfullmäktige antog den 15 december 1997, § 108, förslag till tillägg i
socialnämndens reglemente som innebär att socialnämnden fullgör
kommunens uppgifter enligt lag om kommunal riksfärdtjänst och lag om
färdtjänst.

Med anledning av den nya lagen har förslag till lokala föreskrifter för
färdtjänst för funktionshindrade i Kumla, samt föreskrifter för riksfärdtjänst
för Kumla kommun utarbetats. Föreskrifterna utgår från respektive
lagstiftning.

Socialnämnden beslutade den 3 februari 1998, § 9, att föreslå fullmäktige
besluta

att anta förslag till föreskrifter för färdtjänst och riksfärdtjänst för Kumla
kommun,

att ge socialnämnden möjlighet att utfärda ytterligare detaljinstruktioner
inom ramen för föreliggande föreskrifter, samt

att även fortsättningsvis besluta om justeringar av egenavgifter i relation till
förändringar av priser för transporter.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att i sydnärkegruppen ta upp frågan om samordning av färdtjänst,

att under punkt 3, sista meningen göra ett förtydligande enligt följande:

                                                                                              forts
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Kommunstyrelsen 1998-03-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-24

Ks § 28, forts

Au § 24, forts

Gäller vid resa med stadstrafiken inom Kumla kommun., samt

att i övrigt godkänna förslaget.
_____

Anette Larsson föreslår att egenavgifterna för färdtjänst skall följa
Länstrafikens taxa för linjetrafiken.

Kent Sundström tillstyrker Larssons förslag.

Kjell Hellberg yrkar att allmänna utskottets förslag tillstyrkes.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-03-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-24

Ks § 29

Au § 25 Dnr 38/98.042

Ombudgetering av investeringar från år 1997 till budget för år 1998

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 12 februari 1998
föreslår ekonomichefen i en skrivelse att ombudgetering av investeringar
från 1997 till 1998 års budget sker enligt upprättad förteckning med
sammanlagt 8 322 000 kronor på utgiftssidan och 1 066 000 kronor på
inkomstsidan det vill säga en sammanlagd nettoutgift om 7 256 000 kronor.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-03-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-24

Ks § 30

Au § 26 Dnr 39/98.042

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 1997 till budget för
år 1998

Efter genomgång med företrädare för facknämnderna den 12 februari 1998
föreslår ekonomichefen i en skrivelse att totalt 6 432 000 kronor av 1997
års budgetavvikelser överförs till 1998 års budget i enlighet med upprättad
förteckning.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att bifalla förslaget.
_____

Anette Larsson föreslår att barn- och utbildningsnämndens underskott för
år 1997 ej skall överföras till år 1998.

Annica Eriksson och Torbjörn Ahlin yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka allmänna utskottets förslag.

Anette Larsson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-03-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-24

Ks § 31

Au § 27 Dnr 57/98.042

Fördelning av överförd avvikelse från år 1997 till år 1998 för
kommunstyrelsens område

Förslag till fördelning av överföring  från 1997 års bokslut till 1998 års
budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde har utarbetats inom
kommunledningskontoret.

Kommundirektör Thage Arvidsson och ekonomichef Ronny Salomonsson
föreslår i skrivelse av den 19 februari 1998 under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut

att det överförda överskottet från år 1997 på totalt 3 180 000 kronor
fördelas med 3 080 000 kronor på driftbudgeten och 100 000 kronor på
investeringsbudgeten enligt upprättat förslag.

Torbjörn Ahlin föreslår att 100 000 kronor av tekniska kontorets överskott
skall användas för iståndsättningsbidrag till enskilda vägar.

Dan-Åke Moberg föreslår att man beslutar enligt kommundirektörens och
ekonomichefens förslag i skrivelse av den 19 februari 1998.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att bifalla Mobergs förslag.

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
_____

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till sitt i allmänna utskottet avgivna förslag.

.                                                                                                    forts
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Kommunstyrelsen 1998-03-04

Ks § 31, forts

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla allmänna utskottets förslag

Torbjörn Ahlin reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.
_____

Exp:
Thage Arvidsson
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Bo Örtegren
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-03-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-24

Ks § 32

Au § 28 Dnr 45/98.250

Fastighetsreglering berörande Kumla 12:3 och Göken 1

En överenskommelse om fastighetsreglering har träffats innebärande att
Kumla kommun försäljer del av fastigheten Kumla 12:3, ca 1 800 kvm till
Kumla Fastighets AB för en köpeskilling om 108 000 kronor.

Syftet med försäljningen är ombyggnad av industrifastighet.

Överenskommelsen gäller under förutsättning att kommunstyrelsen i särskilt
beslut godkänner densamma.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Thage Arvidsson
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Ewa Pettersson
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Kommunstyrelsen 1998-03-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-24

Ks § 33

Au § 29 Dnr 42/98.041

Budgetanvisningar för budget 1999 och flerårsbudget 2000-2001

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till budgetanvisningar för
budgetåret 1999 och flerårsbudget 2000-2001.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta förslaget.
_____

Leif Grahn föreslår följande tillägg i avsnittet Koppling budget-bokslut sid 8:
En förutsättning för politisk styrning är att nuvarande metoder för prognos
och budgetuppföljning förfinas.

Torbjörn Ahlin yrkar bifall till Grahns förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla allmänna utskottets förslag, samt

att avslå Grahns tilläggsförslag.

Leif Grahn, Torbjörn Ahlin, Barbro Holmqvist och Kent Sundström
reserverar sig mot beslutet till förmån för Grahns förslag.
_____

Exp:
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Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-03-04

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-02-24

Ks § 34

Au § 31 Dnr 371/97.011

Plan-  och byggprogram 1998-2000

Plan- och byggprogrammet upprättas årligen och beskriver de närmaste tre
årens planerings- och exploateringsverksamhet. Programmet är ett
dokument som får en naturlig koppling mellan den kommunala
översiktplanen och budgeten.

Allmänna utskottet beslutade den 25 november 1997, § 270, att förslaget
skickas på remiss.

Förslaget har varit remitterat till berörda byggherrar m fl varvid inga
synpunkter inkommit. Vissa justeringar och kompletteringar har ändå gjorts
av remissförslaget. Förslaget föreslås gå vidare till kommunstyrelsen för
antagande.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Kommunens nämnder + handl
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Bo Örtegren


