
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 1998-05-06

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 6 maj 1998,
klockan 17.25-18.10

Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström
Marianne Arvidsson Rolf Östman
Annica Eriksson Torbjörn Ahlin
Sven-Ove Cederstrand Kent Sundström, § 43
Björn Eriksson Per Holm, tjg ers, t o m § 55
Kjell Hellberg Lars-Åke Kjellman, § 43
Gulli Wallgren Sofia Jonsson, tjg ers, fr o m § 44

Närv ej tjg Åke Sundeqvist Gudrun Persson

Övriga Maria Neselius, sekr Ronny Salomonsson
Torild Hilmersson Dan Aronsson
Thage Arvidsson

Justerare Torbjörn Ahlin

Sekreterare ...................................................... §§ 43-61
Maria Neselius

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

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

Anslag/Bevis
Protokoll är justerat

Styrelse/Nämnd  Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-05-06

Datum för uppsättande 1998-05-08 Datum för nedtagande 1998-06-02

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

Kommunstyrelsen 1998-05-06

Ks § 43

Anmälan av utskottens protokoll

Anmäles beslut genom protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott
den 7 och 21 april 1998 och från kommunstyrelsens byggtekniska utskott
den 31 mars 1998.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 44

Au § 100 Dnr 104/98.042

Årsredovisning för Kumla kommun avseende år 1997

Kommunledningskontoret har överlämnat årsredovisning för Kumla
kommun för år 1997.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att överlämna årsredovisningen till fullmäktige.
_____

Torbjörn Ahlin föreslår att man på sidan 44 under stycke 3 i årsredo-
visningen ändrar tredje meningen enligt följande:

Tillskottet av 2.000 tkr i utökat statsbidrag har till största delen
använts till att täcka upp behov av extra personal och vikarier vid
kortare frånvaro.

Dan-Åke Moberg föreslår att ingen ändring av texten görs.

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå Torbjörn Ahlins ändringsförslag, samt

att överlämna årsredovisningen till fullmäktige.

Torbjörn Ahlin och Sofia Jonsson reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ahlins förslag.
_____

Upplystes vid sammanträdet att närmare redogörelse för 1997 års utfall och
uppföljningar av mål finns i Bokslutsanalyser 1997 års bokslut.
_____
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 45

Au § 106  Dnr 113/98.042

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 1997 för
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla

Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla har överlämnat årsre-
dovisning och revisionsberättelse för år 1997.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att lägga ärendet till handlingarna.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 46

Au § 107  Dnr 82/98.046

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 1997 för
Stiftelsen Nygårdshemmet

Stiftelsen Nygårdshemmet har överlämnat årsredovisning och revi-
sionsberättelse för år 1997.

Allmänna utskottet föreslår fullmäktige

att lägga ärendet till handlingarna.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget.
_____



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Justeringssign      Utdragsbestyrkande

6

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 47

Au § 101      Dnr 108/98.107

Årsredovisning för Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond

Stiftelser som vid bildandet hade tillgångar till ett värde överstigande 10
basbelopp skall enligt stiftelselagen bland annat upprätta årsredovisning.
Kommunledningskontoret har därför avgivit förslag till årsredovisning för
Stiftelsen Aina och Paul Johanssons fond.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen.
_____

Exp:
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Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 48

Au § 102   Dnr 106/98.107

Årsredovisning för Stiftelsen Stig Johanssons minne

Stiftelser som vid bildandet hade tillgångar till ett värde överstigande 10
basbelopp skall enligt stiftelselagen bland annat upprätta årsredovisning.
Kommunledningskontoret har därför avgivit förslag till årsredovisning för
Stiftelsen Stig Johanssons minne.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen.
_____

Exp:
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Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 49

Au § 103     Dnr 107/98.107

Årsredovisning för Stiftelsen samfond för utdelning till behövande
inom Kumla-delen av Kumla kommun

Stiftelser som vid bildandet hade tillgångar till ett värde överstigande 10
basbelopp skall enligt stiftelselagen bland annat upprätta årsredovisning.
Kommunledningskontoret har därför avgivit förslag till årsredovisning för
Stiftelsen samfond för utdelning till behövande inom Kumla-delen av Kumla
kommun.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen.
_____

Exp:
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Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 50

Au § 104 Dnr 109/98.107

Årsredovisning för Stiftelsen Ingeborg och Frideborg Erikssons fond
för blinda inom Kumla och Hardemo församlingar i Kumla kommun

Stiftelser som vid bildandet hade tillgångar till ett värde överstigande 10
basbelopp skall enligt stiftelselagen bland annat upprätta årsredovisning.
Kommunledningskontoret har därför avgivit förslag till årsredovisning för
Stiftelsen Ingeborg och Frideborg Erikssons fond för blinda inom Kumla
och Hardemo församlingar i Kumla kommun.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna årsredovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 51

Au § 105       Dnr 110/98.107

Räkenskapssammanställning för kommunens stiftelser med till-
gångar understigande 10 basbelopp

Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammanställning för
kommunens stiftelser med tillgångar understigande 10 basbelopp.

Dessa är följande:

Stiftelsen samfond för belöning åt trotjänare, Stiftelsen Ida Petterssons
minne, Stiftelsen samfond för skolungdom inom Hardemo-delen av Kumla
kommun, Stiftelsen samfond för skolungdom inom Kumla-delen av Kumla
kommun, Stiftelsen samfond för skolungdom inom Ekeby-delen av Kumla
kommun, Stiftelsen Hardemo Kyrkskolas fond för studieresor, Stiftelsen
Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola, Stiftelsen samfond för
utdelning till behövande inom Hardemo-delen av Kumla kommun, Stiftelsen
samfond för utdelning till behövande inom Ekeby-delen av Kumla kommun,
Stiftelsen Esters minne, Stiftelsen Karl Larssons minne samt Stiftelsen
samfond för trivselskapande åtgärder vid Sannaheds ålderdomshem.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna räkenskapssammanställningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna räkenskapssammanställningen.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-07

Ks § 52

Au § 83 Dnr 86/98.044

Begäran om omdisponering av driftbudget till investeringsbudget för
socialnämnden

Socialnämnden beslutade den 10 mars 1998, § 23, att hos kommunsty-
relsen begära omdisponering av 385 000 kronor till investeringsbudget
1998 att tas av 1997 års driftöverskott på 2 295 000 kronor.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att bifalla socialnämndens begäran om omdisponering.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
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Socialnämnden
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-07

Ks § 53

Au § 84     Dnr 96/98.011

Befolkningsprognos för Kumla kommun 1997-2011

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till befolkningsprognos för
åren 1997-2011. Förslaget omfattar en övergripande kommunprognos och
en delområdesprognos. Delområdesprognosen gäller endast till och med år
2003.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att fastställa befolkningsprognosen som riktlinje för kommunens planering.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Kommunens nämnder + handling
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-07

Ks § 54

Au § 85                Dnr 103/98.252

Köp av fastigheten Jägaren 19, Kumla

Köpeavtal har upprättats mellan Örebro Energi Värme AB och Kumla
kommun vari kommunen köper fastigheten Jägaren 19 på Magasinsgatan
13 i Kumla för en köpeskilling om 150 000 kronor.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna avtalet.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avtalet.
_____

Exp:
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Tekniska kontoret
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-07

Ks § 55

Au § 92       Dnr 102/98.822

Utbyggnad av servering och gångväg runt Kumlasjön

Projektering, kostnadsberäkning och upphandling av ytterligare ett plan av
Kumlasjöns serverings utedel samt av första etappen av en brygga i sjön
har gjorts. Kostnaderna uppgår till 450 000 kronor.

Arbetet med etapp två, en gångväg/brygga runt hela sjön har projekterats
och kostnadsberäknats till 200 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har i 1998 års investeringsbudget 500 000
kronor för detta projekt. För att kunna fullfölja hela projektet med etapp ett
och två erfordras ytterligare 150 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden anhåller i skrivelse av den 6 april 1998 om 150
000 kronor i tilläggsanslag till nämndens investeringsbudget.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 150 000 kronor att
tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 1998, samt

att hänsyn tas till den ökade utgiften vid avsättande av medel för
investeringar vid Kumlasjöområdet i 1999 års budget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 56

Au § 98 Dnr 11/98.310

Tilläggsanslag för byggande av gång- och cykelvägar utmed
Yxhultsvägen och mellan Kumla och Hällabrottet.

I kommunstyrelsens investeringsbudget år 1998 finns anslag för utbyggnad
av gång- och cykelvägar med 1 000 000 kronor varav 500 000 kronor
avser återstående del av Västra Drottninggatan och 500 000 kronor avser
en första etapp av gång- och cykelväg utmed Yxhultsvägen i Hällabrottet.
För återstående del av gång- och cykelvägen i Hällabrottet har 700 000
kronor upptagits i investeringsplan för år 1999.

Tekniska kontoret har den 26 februari 1998 ansökt om statsbidrag till
investering i trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ansökan avser dels den ovan
nämnda gång- och cykelvägen utmed Yxhultsvägen och dels en gång- och
cykelväg från Kumla till Hällabrottet. För den senare finns inga
budgetanslag.

Vägverket har i skrivelse av den 9 april 1998 meddelat vilka trafiksä-
kerhets- och miljöåtgärder i Örebro län som erhållit bidrag. Kumla kommun
har beviljats bidrag för gång- och cykelväg utmed Yxhultsvägen till en total
investering om 1 200 000 kronor och för Kumla - Hällabrottet till en total
investering om 1 300 000 kronor. För att erhålla statsbidrag skall
kommunen finansiera investeringen till 50 procent.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja tilläggsanslag om 600 000 kronor på intäktssidan och 700 000
kronor på utgiftssidan för byggande av hela gång- och cykelvägen utmed
Yxhultsvägen,

att bevilja tilläggsanslag om 500 000 kronor på intäktssidan och 1 000 000
kronor på kostnadssidan för byggande av gång- och cykelväg mellan
Kumla och Hällabrottet, samt
                                                                                                  forts
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 56, forts

Au § 98, forts

att nettoanslaget 600 000 kronor täcks av kommunstyrelsens medel för
oförutsedda utgifter i 1998 års budget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Ekonomiavdelningen
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Tekniska kontoret
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 57

Au § 99 Dnr 11/98.310

Tilläggsanslag för byggande av bullervall utmed länsväg 641,
Örebrovägen

Genom att Östra leden kommer att byggas under år 1998 beräknas
trafikmängden på Örebrovägen att öka till 7000 - 8000 fordon per dygn.
Intilliggande fastigheter på vägens norra sida kan skyddas från buller genom
att en bullervall utföres på reservat som ligger mellan Örebrovägen och
fastigheterna. Investeringen beräknas till 500 000 kronor.

Bullervallen finns upptagen bland de objekt som beviljats statsbidrag år
1998. För att erhålla bidrag skall kommunen finansiera investeringen till 50
procent.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja tilläggsanslag om 250 000 kronor på intäktssidan och 500 000
kronor på utgiftssidan för bullervall utmed Örebrovägen, samt

att nettoanslaget 250 000 kronor täcks av kommunstyrelsens medel för
oförutsedda utgifter i 1998 års budget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Tekniska kontoret
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Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott 1998-04-21

Ks § 58

Au § 108          Dnr 111/98.880

Internet för allmänheten m m

Folkets Hus har av den statliga demokratidelegationen beviljats bidrag till
ett projekt för att göra Internet tillgängligt för allmänheten. Detta projekt är
av kommunalt intresse genom att det ger kommuninvånarna en service som
på ett bra sätt kompletterar bibliotekets utbud. Kontakter har också tagits
mellan Folkets Hus och biblioteket för ett samarbete kring dessa frågor.

Kanslichef Torild Hilmersson föreslår i skrivelse av den 15 april 1998
kommunstyrelsens besluta

att genom kultur- och fritidsförvaltningen ställa en resurs motsvarande 120
timmar till förfogande för bibliotekets och Folkets Hus satsning på Internet
för allmänheten och i viss utsträckning för Kumla Bostäder AB:s projekt för
datorer i hyreslägenheter, samt

att kostnaden, 15 000 täcks av kommunstyrelsens medel för oförutsedda
utgifter i 1998 års budget.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla förslaget.
_____

Exp:
Lennart Mehle
Ingela Gustavsson
Folkets Hus
Kumla Bostäder AB
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Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott       1998-04-28

Ks § 59

Au § 114    Dnr 123/98.020

Personalekonomisk redovisning för år 1997

Personalekonomisk redvisning för år 1997 har sammanställts inom
kommunledningskontoret.

Personalchef Birgitta Nilsson redogör för redovisningen.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att godkänna den personalekonomiska redovisningen.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslaget.
_____
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Exp:
Samtliga förvaltningschefer + handling

Kommunstyrelsen 1998-05-06

Kommunstyrelsens allmänna utskott       1998-04-28

Ks § 60

Au § 115    Dnr 122/98.024

Förslag om förlängning av övergångsbestämmelse om rörlig pen-
sionsålder för sjuksköterskor m fl

I samband med Löneavtal 95 kom parterna Svenska Kommunförbundet
och Vårdförbundet SHSTF överens om att pensionsöverenskommelse om
rörlig pensionsålder 63-65 år upphör att gälla och ersätts med
pensionsavgång vid 65 år. Det centrala avtalet medgav en övergångsregel
för de personer som före den 1 januari 1997 hade fyllt 60 år. Därefter
gäller 65 år som pensionsålder för samtliga sjuk-, distrikts-, och
skolsköterskor.

Kumla kommun kan fatta ett eget beslut om att rörlig pensionsålder 63-65
år skall gälla ytterligare ett antal år. Med nuvarande regler har Kumla
kommun idag tre sjuksköterskor som går i ålderspension år 2002 och
ytterligare två sjuksköterskor som går år 2003.

Personalchef Birgitta Nilsson föreslår i skrivelse av den 15 april 1998 att
sjuk-, distrikts- och skolsköterskor som före den 1 januari 1999 fyllt 60 år
erhåller möjlighet att tillämpa de gamla pensionsreglerna om rörlig
pensionsålder 63-65 år. Beslutet avser de som idag har en
tillsvidareanställning i Kumla kommun.

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen

att anta förslaget.
_____

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslaget.
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Exp: _____
Personalavdelningen
Vårdförbundet
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen 1998-05-06

Ks § 61 Dnr 83/98.102

Val av ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott och ersättare i
byggtekniska utskottet

Tony Blom har i skrivelse av den 16 mars avsagt sig samtliga kommunala
uppdrag.

Kommunstyrelsen beslutar

att till ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott utse Carl-Gustav
Thunström (s), samt

att till ersättare i byggtekniska uskottet utse Marianne Arvidsson (s).
_____
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Exp:
Resp vald
Nils-Arne Björk
Kerstin Sjöö


